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40 σελίδες που αφορούν στη διαχείριση και στη βελτίωση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής
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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 

Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη
Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - τηλ.: 2310 326712

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Εμπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθυντής πωλήσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου
Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υπεύθυνη διαφημίσεων & χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή
Υποδοχή διαφημίσεων:  

Ελισάβετ Καλαρούτη, Ιωάννα Παπαγγελή
Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου
Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου
Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου
Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα
Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης
Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor M.E.Π.Ε.
Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου
Σύβουλοι έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό, Κεντρικό 

Δημαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καματερό,  

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

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

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

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

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

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος  

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

• Αθήνα, Πολιτιστικό Κέντρο
• Αθήνα, Πολυιατρείο Praksis
•  Αμπελόκηποι, Ανοιχτό Κέντρο 

Ενημέρωσης Πρόνοιας, ΕΚΚΑ
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης  

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

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

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

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

• Βριλήσσια, Δημαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισμός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, Δημαρχείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη - Υμμητός Emfasis
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό  

Κοινωνικό Ιατρείο
• Εξάρχεια, MOm
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, ΚΕΘΕΑ Παρέμβαση
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

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

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

Αλληλεγγύης
•  Ηλιούπολη, KEK
• Ηλιούπολη, ΙΕΚ
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη Αμφιάλης
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δραπετσώνας
•  Κερατσίνι-Δραπετσώνα,  

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

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

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

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

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, Δημαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Αμπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Εύοσμος,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη Εύοσμου
•  Θεσσαλονίκη - Θερμαϊκός,  

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος,  

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

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

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

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού ΑΠΘ
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο  

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

Άνω Τούμπας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική  

Βιβλιοθήκη Χαριλάου
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Κεντρική 

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

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

Γραφείο Διασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής  

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυμβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αλεξανδρούπολη, Δημαρχείο
•  Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, Δημαρχείο
•  Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημαρχείο
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος Δημοτική  

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

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

Πνευματικού Κέντρου
•  Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης, Δομής 

Απασχόλησης & Σταδιοδρομίας
•  Ιωάννινα, Δημαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριμνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ Δέλτα

• Καβάλα, Δημαρχείο
• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας
•  Καλαμάτα, Δημαρχείο
•  Καλαμάτα, Πολιτιστικός Οργανισμός  

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

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

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

Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Ομβριακή Δημοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

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

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστημιούπολη 
Πάτρας

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

•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο Διασύνδεσης 

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

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

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

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

Το περιεχόμενο
της εφημερίδας

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στην Αθήνα

Κάθε Πέμπτη - Σημεία διανομής 
εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη

• Μετρό-Ελληνικό

• Μετρό-Δάφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισμός

• Μετρό-Αμπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

• ΟΑΕΔ: Δωδεκανήσου 10 Α

• ΟΑΕΔ, Τούμπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιμισκή

• Καμάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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εργασια

Ψυχοσωματική επαγγελματική παθολογία και πρόληψη
Το εργασιακό στρες έχει αναγνωριστεί σε Διεθνές, Ευρωπαϊκό 

και Εθνικό επίπεδο, ως θέμα ενδιαφέροντος που αφορά τόσο τους 
εργαζόμενους, όσο και τους εργοδότες. Το εργασιακό στρες, μαζί 
με το σύνδρομο mobbing και το σύνδρομο burnout αποτελούν 
τις εκφράσεις της ψυχοσωματικής επαγγελματικής παθολογίας.

Ως στρες ορίζεται η αδυναμία του ανθρώπινου οργανισμού 
σε φυσιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο, να ανταποκριθεί σ’ 
ένα πιεστικό εξωτερικό ερέθισμα. Σύμφωνα με τον ερευνητή W. 
Cannon, όταν ο ανθρώπινος οργανισμός αξιολογήσει ένα εξω-
τερικό ερέθισμα ως απειλή, εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση 
διέγερσης και άμεσης κινητοποίησης, μέσω του νευρικού και του 
ενδοκρινικού συστήματος. Οι αντιδράσεις του οργανισμού σε 
πιεστικές καταστάσεις έχουν φυσιολογικές παραμέτρους, όπως 
ορμονικές μεταβολές, μεταβολές αρτηριακής πίεσης, αλλά και 
ψυχολογικές παραμέτρους.

Ως σύνδρομο mobbing ορίζεται η «άσκηση, στο πλαίσιο των 
σχέσεων μεταξύ συναδέλφων ή μεταξύ ανώτερου και κατώτε-
ρου στην ιεραρχία, μιας συστηματικής και διαρκούς επίθεσης σε 
βάρος ενός προκαθορισμένου θύματος, προκειμένου να ωθηθεί 
στο να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας του».

Οι πρώτες επιστημονικά τεκμηριωμένες μελέτες δείχνουν ότι 
το mobbing προκαλεί καταστροφικές συνέπειες στη σωματική 
και ψυχική υγεία των εργαζομένων και κατ’ επέκταση, των οι-
κογενειών τους.

Εθνικές νομοθεσίες στην Ιταλία, στη Σουηδία, στη Γερμανία, 
αναγνωρίζουν πλέον το σύνδρομο mobbing ως επαγγελματι-
κή ασθένεια και ως βασική αιτία για την εκδήλωση εργατικών 
ατυχημάτων.

Το σύνδρομο burnout, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί 
μία από τις συνέπειες του εργασιακού στρες. Ο όρος burnout 
χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις Η.Π.Α, για να περιγρά-
ψει μια επαγγελματική παθολογία που εκδηλώνεται με μεγάλη 
συχνότητα σε όσους ασκούν κοινωνικό λειτούργημα (ιατρούς, 
νοσοκόμους, κοινωνικούς λειτουργούς, εκπαιδευτικούς κ.λπ.).

Χαρακτηριστικά του συμπτώματος είναι η εξάντληση, ο κυνι-
σμός (ως έκφραση της αρνητικής στάσης του πάσχοντος προς 

τους άλλους, αλλά και προς την εργασία του) και η αναποτε-
λεσματικότητα που είναι προϊόν μιας αρνητικής αυτοεκτίμησης.
Το εργασιακό στρες εκδηλώνεται συνήθως με:
• Συναισθηματική εξάντληση / κατάθλιψη
• Υψηλό βαθμό απουσιών / αδιαθεσία
• Προβλήματα ύπνου
• Καρδιαγγειακές ασθένειες
• Συχνές διαπροσωπικές συγκρούσεις
• Ημικρανίες
• Εκνευρισμό / υπέρταση
• Γαστρεντερολογικές διαταραχές
• Κυκλοθυμία
• Εθισμούς (αλκοολισμός, κάπνισμα, χρήση ουσιών)

Είναι λάθος η αντιμετώπιση του στρες να γίνεται αφού αυτό 
συμβεί. Τα άτομα που διάγουν πιο λογικό τρόπο ζωής είναι 
λιγότερο πιθανό να βιώσουν στρες από αυτά που είναι λιγότερο 
λογικά. Όταν διαπιστωθεί πρόβλημα εργασιακού στρες πρέπει να 
αναληφθεί δράση για την πρόληψη, εξάλειψη ή μείωσή του. Η 

ευθύνη για τον καθορισμό των κατάλληλων μέτρων βαρύνει τον 
εργοδότη. Αυτά τα μέτρα εφαρμόζονται με τη συμμετοχή και τη 
συνεργασία των εργαζομένων ή / και των αντιπροσώπων τους.

Σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο 89/391/ΕΕC της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την «Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία», παρέχεται 
μια γενική υποχρέωση στους εργοδότες να ελέγχουν a priori τους 
κινδύνους και τα «κενά» ασφαλείας στους εργασιακούς χώρους, 
πριν εφαρμόσουν προληπτικά μέτρα και δράσεις. 

Δηλαδή, πρέπει να εφαρμοστεί ένα σύστημα εκτίμησης για 
την υγεία και ασφάλεια και η υποχρέωση αυτή έγκειται στον 
εργοδότη. Σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο, οι «γενικές αρχές 
πρόληψης» εμπεριέχουν όλους τους κινδύνους, είτε οργανω-
τικούς, είτε σωματικούς και ψυχολογικούς, οι οποίοι μπορεί να 
επηρεάζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, σε 
σχέση με τη σωματική, πνευματική και κοινωνική ευεξία.

Ελίνα Τσιούλη, Ψυχολόγος ΕΚΠΑ
M.Sc. Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας - Ιατρική 

Σχολή Αθηνών

Προστασία προσωπικών δεδομένων υποψηφίων
στα πλαίσια συνεντεύξεων για εύρεση εργασίας
Δεδομένης αφενός της ολοένα και αυξανό-

μενης εισαγωγής της πληροφορικής και 
των νέων τεχνολογικών μεθόδων στον 

εργασιακό χώρο, αφετέρου της εκτόξευσης των 
ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα της κρίσης, 
καθίσταται ολοένα αυξανόμενος και σαφής ο 
κίνδυνος για τα ατομικά θεμελιώδη δικαιώ-
ματα από αθέμιτες επεξεργασίες προσωπικών 
δεδομένων, αφού ο έλεγχος των εργαζομένων 
καθίσταται όλο και πιο έντονος. Επομένως εύλογα 
τίθεται το ερώτημα αν υπάρχει εκ του νόμου 
προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
υποψήφιων εργαζομένων ως προς τις απα-
ντήσεις τις οποίες καλούνται να δώσουν στα 
πλαίσια μια συνέντευξης. 

Η συλλογή δεδομένων που αφορούν τους 
υποψήφιους θα πρέπει να περιορίζεται στα δε-
δομένα που είναι απολύτως αναγκαία για να 
εκτιμηθούν η καταλληλότητα και οι ικανότητες 
των υποψηφίων για τη συγκεκριμένη θέση. 
Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων 
επισημαίνει ότι η αρχή της αναλογικότητας 
επιτάσσει να γίνονται ερωτήσεις που άπτονται 
του στενού πυρήνα της προσωπικότητας των 
υποψηφίων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
και μόνο εφόσον είναι απολύτως αναγκαίο 
για την επίτευξη του ειδικού σκοπού που 
συνδέεται άμεσα με τη συγκεκριμένη θέση 
εργασίας. Έτσι ο εργοδότης δικαιούται να 
συλλέξει πληροφορίες προσωπικού χαρα-
κτήρα, μόνο σε σχέση με την επαγγελματική 
κατάρτιση και εκπαίδευση, την εμπειρία, την 
προηγούμενη επαγγελματική δραστηριότη-
τα, ενώ η συλλογή πληροφοριών ως προς τα 
ευαίσθητα δεδομένα (αρ 2 Ν 2472/1997) θα 
πρέπει να γίνει δεκτό ότι αυτή κατ' αρχήν 

απαγορεύεται. Κατ' εξαίρεση μόνο επιτρέπεται 
με τη συνδρομή αυστηρότερων προϋποθέσεων 
σε σχέση με τη συλλογή των απλών προσω-
πικών δεδομένων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 
επιτρέπεται η συλλογή ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων στις κάτωθι περιπτώσεις: 
-Ποινικές διώξεις και καταδίκες: Για ορισμέ-
νες θέσεις εργασίας ο εργοδότης δικαιούται 
να πληροφορηθεί για τα αδικήματα εκείνα, η 
γνώση των οποίων, ενόψει των υπηρεσιών που 
θα εκτελεί ο υποψήφιος, είναι αντικειμενικά 
αναγκαία. Για παράδειγμα ο υποψήφιος για 
θέση οδηγού επιτρέπεται να ερωτηθεί αν έχει 
διαπράξει αδικήματα του ΚΟΚ όπως επιτρέπεται 

να ερωτηθεί και ο υποψήφιος για θέση ταμία 
αν έχει διαπράξει αδικήματα του περιουσιακού 
δικαίου (κλοπή, υπεξαίρεση). 
-Υγεία: Όσον αφορά σε προσωπικά δεδομένα που 
αφορούν στην υγεία του υποψηφίου πρέπει να 
συλλέγονται απευθείας από τους υποψηφίους και 
μόνον εφόσον αυτό είναι απολύτως απαραίτητο: 
α) για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς τους 
για συγκεκριμένη θέση (όπως θέσεις σε παιδικούς 
σταθμούς, εστιατόρια, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, 
οδηγούς, πιλότους κ.α.), β) για την εκπλήρωση 
των υποχρεώσεων του εργοδότη για υγιεινή και 
ασφάλεια της εργασίας και γ) για τη θεμελίωση 
δικαιωμάτων των εργαζομένων και αντίστοιχη 

απόδοση κοινωνικών παροχών. Και όσον φορά 
ασθένειες του υποψηφίου, ο εργοδότης έχει 
έννομο συμφέρον να πληροφορηθεί για τυχόν 
ασθένειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 
την ικανότητά του να παρέχει την εργασία του. 
Επίσης ο εργοδότης δικαιούται να πληροφορηθεί 
και για ασθένειες που δεν παραβλάπτουν μεν 
την ικανότητα παροχής εργασίας, συνεπάγονται 
όμως κινδύνους για άλλους εργαζόμενους, με 
τους οποίους θα έρχεται σε επαφή ο υποψήφιος 
(πχ μεταδοτικά νοσήματα). 
-Θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις: Ο 
εργοδότης δεν επιτρέπεται να πληροφορηθεί 
τις θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις του 
υποψηφίου που επίσης ανήκουν στα ευαίσθητα 
δεδομένα. Κατ’ εξαίρεση είναι επιτρεπτές σχετικές 
ερωτήσεις προς τον υποψήφιο, εφόσον πρόκειται 
για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που επιδιώ-
κουν ορισμένης κατεύθυνσης θρησκευτικούς ή 
πολιτικούς στόχους και τα καθήκοντα που θα 
ασκεί ο εργαζόμενος συναρτώνται άμεσα με την 
επιδίωξη των στόχων αυτών. 

Τέλος, ακόμη κι αν οι ερωτήσεις που υποβάλλει 
ο εργοδότης στον υποψήφιο είναι κατά τα ανωτέ-
ρω επιτρεπτές, ο υποψήφιος δεν υποχρεούται να 
δώσει πληροφορίες που αναζητά ο εργοδότης, 
εκτός αν κατ εξαίρεση υπάρχει από το Νόμο ή 
επιβάλλεται από την καλή πίστη υποχρέωση για 
παροχή των σχετικών πληροφοριών. Δικαιούται 
επομένως να αρνηθεί να απαντήσει, αποδεχό-
μενος σαφώς και τον κίνδυνο να μην επιλεγεί 
εν τέλει για τη συγκεκριμένη θέση.  

Λάμπρος Θ. Κυπριώτης,
Partner

Γ. Μούργελας & Συνεργάτες -  
Εταιρεία Δικηγόρων
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επιχειρηματικοτητα

Μπορεί άραγε κάποιος να δει τη ζωή αλλιώς;  
Εχει τη δυνατότητα να ζει όμορφα και να πετύχει; 
Μπορεί άραγε κάποιος να δει τη ζωή 

αλλιώς; Έχει την δυνατότητα να ζει 
όμορφα και να πετυχαίνει στόχους, 

χωρίς να νιώθει ότι είναι μονίμως με μια θηλιά 
στο λαιμό;

Πολλοί λένε ότι το "life coaching" είναι το 
καλύτερο φάρμακο για το σύγχρονο άνθρωπο! 
Άλλοι υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια «νέα 
μόδα» που ήρθε να αντικαταστήσει τις επισκέ-
ψεις στον ψυχολόγο! Το σίγουρο είναι ότι όλο 
και περισσότεροι διάσημοι, επαγγελματίες και 
επιστήμονες στρέφονται στο coaching, είτε για 
να θέσουν και να επιτύχουν προσωπικούς και 
επαγγελματικούς στόχους, είτε για να εμπλου-
τίσουν και να διευρύνουν την επαγγελματική 
ή και επιστημονική τους ευχέρεια.

Τι είναι το coaching;
Το coaching απευθύνεται σε όλους και αφορά 

τους πάντες. Coaching είναι η συνεργασία Coach 
και πελάτη σε μία προκλητική και δημιουργική 
διαδικασία σκέψης που τους εμπνέει να μεγιστο-
ποιήσουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους 
δυνατότητες. Πολλοί αναφέρουν τον Σωκράτη 
ως τον "πρώτο καταγεγραμμένο coach", χάρη 
στη μαιευτική του μέθοδο.

Είναι ακριβό «σπορ»;
To coaching δεν είναι φτηνό “σπορ”, ωστόσο 

υπάρχουν ευκαιρίες, όπως αυτή που δίνει η 
σχολή Positivity με το 5o OpenCoaching Day, 
ώστε το ευρύ κοινό να γνωρίσει δωρεάν από 
κοντά το δυναμικό και καταλυτικό χαρακτήρα 
του coaching. Στο συγκεκριμένο συνέδριο η 
οικονομική κρίση, η λήψη αποφάσεων, η δια-
χείριση συγκρούσεων, η ισορροπία, το ευ ζειν, 
αλλά και η αγάπη, η αυτογνωσία, η ανακάλυψη 
δυνατοτήτων θα εξεταστούν μέσα από τα ερ-
γαλεία και την προσέγγιση του coaching, έτσι 
ώστε οι συμμετέχοντες να φύγουν με ευρύτερη 
αντίληψη και νέες συγκεκριμένες και εφαρμό-
σιμες γνώσεις για μια καλύτερη ζωή και μια πιο 
επιτυχημένη καριέρα.

Αν αναζητάς τρόπο να χειριστείς κάποιο επαγ-
γελματικό ζήτημα, να επιλέξεις κλάδο σπουδών 

ή να αλλάξεις αντικείμενο, ένας …μέντορας 
μπορεί επίσης να σε βοηθήσει.

Τι είναι το mentoring;
O Μέντορας ήταν ο γέρος, στον οποίο είχε 

μεταμορφωθεί η Θεά Αθηνά, προκειμένου να 
προστατεύσει και συμβουλεύσει τον Τηλέμαχο, 
το γιο του Οδυσσέα. To mentoring είναι ένας 
προσωποκεντρικός μαθησιακός διάλογος, που 
σκοπεύει περισσότερο στην ανάπτυξη σοφίας, 
μέσω αναστοχαστικής πρακτικής, παρά στην 
απλή μεταβίβαση γνώσης. Το mentoring τείνει 
να είναι μια μεσο-μακροπρόθεσμη σχέση που 
εστιάζει σε θέματα καριέρας ή σε άλλα περισ-
σότερο ολιστικά θέματα. Ο μέντορας αλληλε-
πιδρά με κάθε άτομο ή ομάδα εφαρμόζοντας 
κατάλληλες μεθόδους, βασιζόμενος σε πρότυπα 
δεοντολογίας και οι μέθοδοί του αυτές μπορούν 
να περιλαμβάνουν την εισαγωγή υποδείγματος, 
τη διευκόλυνση ανταλλαγής συστάσεων, την 

υποστήριξη ανάπτυξης δικτύων και την ερμηνεία 
πολιτικών ενός οργανισμού ή ενός επαγγέλματος.

To πιο τρανταχτό παράδειγμα ανθρώπου, ο 
οποίος κυριολεκτικά «μεταμορφώθηκε» κάνο-
ντας τρόπο ζωής το coaching, είναι ο Διευθύνων 
Σύμβουλος της Google, Eric Schmidt. «Όλοι 
χρειαζόμαστε έναν coach! Πίσω από κάθε δι-
άσημο πρόσωπο, πίσω από κάθε επιτυχημένη 
προσωπικότητα είναι ένας coach. Από το 2002 
εγώ έχω τον προσωπικό μου coach! O coach 
βλέπει τι κάνεις, σε παρακολουθεί στενά σου 
ανοίγει το μυαλό και σε βοηθά να δεις που 
πραγματικά είσαι καλός και να υλοποιήσεις το 
δικό σου προσωπικό πλάνο ανάπτυξης» είχε 
δηλώσει παλιότερα ο Shmidt.

Πως όμως επιλέγω coach; Τον βλέπω για 
παράδειγμα και αν μου αρέσουν τα μάτια και το 
χαμόγελο του, τον διεκδικώ, όπως θα φλέρτα-
ρα έναν άνθρωπο σε ένα μπαρ ή θα πρέπει να 

κοιτάξω πρώτα βιογραφικό και μετά να διαλέξω 
τον «προσωπικό προπονητή» μου;

Ένα χαμόγελο δημιουργεί πάντα μια ευχάριστη 
ατμόσφαιρα. Η ανοικτή συζήτηση μπορεί να 
εξυπηρετηθεί, όταν ο coach εμπνέει εμπιστοσύνη 
και οικειότητα. Οφελεί επίσης να ρωτάμε και να 
βεβαιωνόμαστε ότι ο coach έχει πιστοποιημένη 
εκπαίδευση από κάποιο πρόγραμμα εγκεκριμένο 
από το International Coach Federation (ICF). Τη 
Διεθνή Ομοσπονδία Coaching δηλαδή και θα 
είναι σίγουρα ακόμα μεγαλύτερη εγγύηση για 
μας, αν ο coach έχει διαπίστευση από το ICF όπως 
το ΑCC ή, ακόμα καλύτερο, το ανώτερο PCC».

ΠΡΟΣΟΧΗ: Άλλο coaching και άλλο …solving
Με το coaching, «δε δίνουμε έτοιμες λύσεις, 

αντιθέτως, βοηθάμε τους πελάτες να θέσουν 
τους καλύτερους στόχους για εκείνους και να 
τους πετύχουν. Η δομημένη και λεπτομερώς 
ενορχηστρωμένη διαδικασία του επαγγελματικού 
coaching εγγυάται ότι τα αποτελέσματα έρχονται 
πάντα για τις αποφάσεις, που θα επιλέξουμε να 
πάρουμε, όπως επίσης και για τις επιλογές που δε 
θα αποφασίσουμε να κάνουμε. Υπάρχουν πάντα 
αποτελέσματα είτε κάνουμε κάτι, είτε δεν κάνουμε. 
O Αμερικανός ανθρωπολόγος και συγγραφέας 
Castaneda είπε ότι “μπορούμε να κάνουμε τους 
εαυτούς μας ευτυχισμένους ή δυστυχισμένους. 
Το ύψος του κόπου είναι το ίδιο”».

Στο ερώτημα «αν είχατε μόνο 5 λεπτά για να 
βοηθήσετε έναν σύγχρονο άνθρωπο, που είναι 
πνιγμένος στο άγχος, τα χρέη και τις υποχρεώσεις 
...τι θα κάνατε;» ο ιδρυτής της σχολής Positivity 
Coaching απάντησε «Θα τον ρωτούσα τι είναι 
αυτό που τον εμποδίζει να αντιδράσει και να 
αποκτήσει ένα μέλλον, όπως το ονειρεύεται! 
Πόσο περισσότερο άγχος είναι διατεθειμένος να 
αντέξει, προτού αποφασίσει ότι υπάρχει τρόπος 
να πάρει τον έλεγχο και να φέρει αποτελέσματα; 

Άγγελος Δερλώπας, PCC, CMC
Executive & Leadership Coach

Iδρυτής Positivity Coaching 
www.positivity.gr

Χορηγικά πακέτα και ποια τα οφέλη της επιχείρησης
Το Sports Marketing έχει ενσωματωθεί στη ζωή μας. Πολλές 

είναι οι επιχειρήσεις που πλέον αποβλέπουν στα Χορηγικά Πα-
κέτα που τους προσφέρουν ομάδες, αθλητικοί σύλλογοι κ.α. Η 
αύξηση τα τελευταία χρόνια είναι ραγδαία, κάτι που αναμενόταν 
άλλωστε, λόγω του ότι ο πελάτης που θα αποφασίσει να κάνει 
μια χορηγία, έχει προνόμια τα οποία δεν είναι σε θέση να προ-
σφέρει άλλος τρόπος προβολής. Με ένα ουσιαστικά ''κλειστό'' 
ετήσιο ή εξάμηνο budget, μια επιχείρηση μπορεί να λάβει τις 
ανάλογες παροχές, ανάλογα πάντα με το τι προσφέρεται από 
το χορηγικό πακέτο, και η προβολή της να είναι πιο ουσιαστική 
μέσα στην αγορά που εκδηλώνει ενδιαφέρον η επιχείρηση ή 
θέλει να προβληθεί για τη διαμόρφωση της εταιρικής εικόνας της. 

Γιατί μια επιχείρηση να κάνει χορηγία και ποια είναι τα πραγ-
ματικά οφέλη που έχει. Η απάντηση έρχεται από μόνη της αν 
αναλογιστούμε ότι:

Μια επιχείρηση ή Οργανισμός που μπαίνει χορηγός, κερ-
δίζει αυτόματα:
• Αύξηση της δημόσιας εικόνας της εταιρίας, του προϊόντος ή 
και των δύο.
• Αλλαγή ή ενίσχυση της αντίληψης που έχει για την εταιρία το 
κοινό - ταύτιση με συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς. 
• Δημιουργία goodwill μεταξύ ατόμων που δημιουργούν ιδέες 
και αυτών που τελικά αποφασίζουν.
• Το κέρδος σε ευκαιρίες φιλοξενίας και αναψυχής
• Αύξηση στόχων πωλήσεων
• Να δημιουργήσει ενα αβαντάζ ως προς τους ανταγωνιστές, 
μέσω της σύνδεσης και της αποκλειστικότητας 
• Να εμπλέξουν την εταιρία μέσα στην κοινωνία

Τα στρατηγικά πλάνα των χορηγών έχουν δημιουργηθεί 
για να επιτύχουν:
• Συνειδητοποίηση του προϊόντος

• Βελτίωση της εικόνας
• Βελτίωση της αξιοπιστίας 
• Αύξηση των πωλήσεων

Από έρευνες που έχουν γίνει, τα νέα για τον κλάδο των χο-
ρηγιών είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξα, καθώς έχει υπολογιστέι ότι 
συνολικά οι χορηγίες αναμένεται να φτάσουν τα $48.7 δις από 
$46.3 δις που ήταν το 2011. Ο πρόεδρος της IEG Senior Vice 
President Jim Andrews έχει δηλώσει άλλωστε την αισιοδοξία 
του για την άνοδο του κλάδου σε σύγκριση με τα χαμηλά 
νούμερα που παρατηρήθηκαν το 2009. Ως προς την κατηγορία 
των χορηγιών στον αθλητισμό – τη μεγαλύτερη κατηγορία απο 
όλες – αναμένεται να αυξηθεί σε 6.1% το 2012 ύστερα από την 
αύξηση της τάξεως του 3.4 για το 2010-2011. Χαρακτηριστικά 
πρέπει να σημειωθεί ότι τα περισσότερα χρήματα δίνονται στις 
ΗΠΑ για τις χορηγίες στον αθλητισμό (68%). Επίσης πρέπει να 
τονισθεί ότι μετά τις ΗΠΑ η Ευρώπη θα παραμείνει η αμέσως 
μεγαλύτερη πηγή εξόδων απο χορηγίες. Ο συνδυασμός αυτών 
των δύο πληροφοριών αποτελεί αναμφίβολα μια σπουδαία βάση 
για τις διενέργειες ενός χορηγού στον ελληνικό χώρο. 

Η χορηγία είναι ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο στη διεθνή 
και Ελληνική αγορά σήμερα. Τα ποσά τα οποία ξοδεύονται για 
χορηγίες είναι τεράστια και συνεχώς αυξανόμενα. Στην Ελλάδα 
τα τελευταία χρόνια η χορηγία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα ως μια 
εναλλακτική ή συμπληρωματική της διαφήμισης στρατηγική 
επικοινωνίας.

Είναι πλέον δεδομένο πως η ταχύτατη ανάπτυξη του Internet 
και η αξιοποίησή του ως ένα σημαντικό μέσο με τεράστιες δια-
φημιστικές δυνατότητες, προκαλεί τους χρήστες αλλά και τους 
διαφημιζόμενους, να μεταπηδήσουν από τα παραδοσιακά μέσα 
του φυσικού μας κόσμου, σε αυτή την εικονική αγορά που 
ονομάζεται World Wide Web. Και ακόμη περισσότερο, όταν 

το Internet δίνει πλουσιοπάροχα τη δυνατότητα σε όλους, να 
δοκιμάσουν νέους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό τους, με 
στόχο να αλλάξει δραματικά τη σχέση πελάτη – εταιρίας, πελά-
τη – προϊόντος.

Παράδειγμα - Υπόδειγμα Χορηγίας και τι μπορεί μια εταιρία 
να δώσει στο Χορηγό. (Κυρίως Ποδοσφαιρικών Ομάδων).

Η εταιρία ΧΨΖ είναι ασυναγώνιστος σύμμαχος προς την επιτυχία 
των εμπορικών στόχων της εταιρίας σας. Μία χορηγική συμφωνία 
με την εταιρία μας θα σας βοηθήσει στα εξής:
 • Πρόσβαση σε σημαντικά τμήματα της αγοράς (decision makers).
• Ενίσχυση της εικόνας της εταιρίας/διαμόρφωση των κατανα-
λωτικών συμπεριφορών των πελατών της εταιρίας.
• Δημιουργία θετικής δημοσιότητας και Συνειδητοποίηση του 
εμπορικού σήματος της εταιρίας από νέους και υπάρχοντες πελάτες.
• Αύξηση της ορατότητας για την εταιρία σας και τα προϊόντα της, 
με την ταυτόχρονη παρουσία σας σε (αριθμό πόλεων) πόλεις.
• Διαφοροποίηση από τις ανταγωνιστικές εταιρίες, που δεν έχουν 
συμπράξει ανάλογη χορηγία
• Ενίσχυση των σχέσεων της εταιρίας σας με τους συνεργάτες 
σας και τους πελάτες σας μέσω των παροχών «φιλοξενίας».
• Δωρεάν εκτύπωση του λογοτύπου του χορηγού σε όλα τα 
έντυπα υλικά που θα εκδίδει για την προώθηση αθλητικών events. 
• Ελεύθερη δειγματοδιανομή και εντυποδιανομή   
• Χρήση του ονόματος της εταιρίας του Mega Sponsor για την 
ονομασία event του... 
• Στην περίπτωση χρήσης ραδιοφωνικής διαφήμισης το όνομα 
του Mega Sponsor θα συμπεριληθφεί στο ηχητικό σποτ.  
• Παροχή πακέτου φιλοξενίας (Hospitallity Package) σε συ-
νεργασία με την εκάστοτε Χ εταιρία αποκλειστικά για χρήση 
Business-to-Business.

Γεράσιμος Τζαμαρέλος, Phd
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επιχειρηματικοτητα

Θεωρίες & στυλ ηγεσίαςΗ επιχειρηματικότητα 
ως επιλογή καριέρας 
και ο ρόλος  
των χαρακτηριστικών 
της προσωπικότητας

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει πως οι επιχει-
ρηματίες διαφέρουν από άλλες κατηγορίες 
επαγγελματιών (π.χ. μάνατζερ) σε ένα ευρύ 
φάσμα χαρακτηριστικών της προσωπικότητας. 
Το να επιλέξει κάποιος να γίνει επιχειρηματίας 
αποτελεί επιλογή καριέρας. Αυτό σημαίνει 
πως ο επίδοξος επιχειρηματίας υποθέτει πως 
διαθέτει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά που 
θα τον κάνουν επιτυχημένο.

Η θέληση κάποιου να επιχειρήσει είναι ένα 
χαρακτηριστικό που ερμηνεύεται ως προ-
διάθεση να αναλάβει το ρίσκο, δε σημαίνει 
όμως πως διαθέτει και τα υπόλοιπα στοιχεία 
που θα τον οδηγήσουν στην επιτυχία. Η 
θέληση από μόνη της αποτελεί σημαντικό 
κίνητρο για την επίτευξη στόχων, αρκεί όμως 
μόνο για την έναρξη της επιχειρηματικής 
πορείας. Στη διαδρομή χρειάζονται και άλλοι 
παράγοντες της προσωπικότητας που θα 
διαμορφώσουν τον επιχειρηματία σε έναν 
ικανό ηγέτη. Είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που θα οδηγήσουν στην απόδοση, στη δι-
άρκεια (επιβίωση), καθώς και στην ανάπτυξη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Οι Zhaoetal. (2010) βρήκαν μετά από 
έρευνα ότι η προσωπικότητα εξηγεί την 
επιχειρηματική πρόθεση και την επιχειρη-
ματική απόδοση σε ποσοστό 13% και 10% 
αντίστοιχα. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν πως 
τα προσωπικά χαρακτηριστικά του καθενός 
δεν είναι ο μόνος παράγοντας επιτυχίας, αλλά 
είναι αρκετά σημαντικά για να λαμβάνονται 
υπόψη στις αποφάσεις ενός ανθρώπου που 
επιλέγει την επιχειρηματικότητα ως καριέρα. 
Είναι όμως άλλο να είσαι επιχειρηματίας 
και άλλο μάνατζερ μιας επιχειρήσεις. Οι 
απαιτήσεις είναι διαφορετικές άρα και οι 
απαιτούμενες ικανότητες. Η τάση ενός αν-
θρώπου να αναλάβει κάποιο ρίσκο μπορεί 
να προβλέψει την επιχειρηματική πρόθεση, 
αλλά όχι την απόδοση.

Μια επιχείρηση στο ξεκίνημά της θέλει 
χρόνο και κόστη που μπορεί να μην αποζη-
μιωθούν ποτέ κι αυτό είναι κάτι που χρειά-
ζεται ισχυρή θέληση ανάληψης του κινδύ-
νου. Στην πορεία όμως, όταν τα πράγματα 
εξισορροπηθούν και η επιχείρηση αρχίσει 
να αποδίδει, η τάση για κίνδυνο μπορεί 
να αποβεί ζημιογόνα. Σε αυτήν τη φάση 
περισσότερο απαραίτητα χαρακτηριστικά 
αποτελούν η επιμονή και η παρακίνηση, η 
αντοχή στην πίεση και στο άγχος, καθώς και 
επικοινωνιακά χαρακτηριστικά στα πλαίσια 
της δικτύωσης και της ανάπτυξης αγορών. 
Αυτά τα στοιχεία καθορίζονται κυρίως από 
παράγοντες της προσωπικότητας όπως η 
δεκτικότητα σε νέες εμπειρίες, η ευσυνει-
δησία, η συναισθηματική σταθερότητα και 
η εξωστρέφεια.

Αν κάποιος θέλει να διοικήσει την επιχεί-
ρηση που δημιούργησε πρέπει να γίνει και 
ηγέτης, με όλα τα επιπλέον χαρακτηριστικά 
που χρειάζεται πέρα από την αποδοχή του 
κινδύνου. Αυτό συνεπάγεται πως θα πρέπει 
να είναι ανοιχτός σε νέες ιδέες και αξίες, 
ενώ θα έχει την ικανότητα να δημιουργεί το 
κατάλληλο περιβάλλον, μέσα στο οποίο οι 
άνθρωποί του θα μπορούν να αναπτύξουν 
και να αναπτυχθούν. Η επιτυχία μιας επιχεί-
ρησης αποτελεί ομαδική δουλειά, με έναν 
ηγέτη που αναγνωρίζει τις ικανότητες των 
ανθρώπων που τον πλαισιώνουν και τους 
εξουσιοδοτεί με την απαραίτητη αυτονομία 
αποφάσεων για να μπορούν να ολοκληρώ-
νουν αποτελεσματικά το ρόλο τους.

Αντώνης Γαβαλάς, MSc
Teamwork Specialist

Αγαπητοί φίλοι, με το σημερινό μας άρ-
θρο συνεχίζουμε την αναφορά μας στην 
ηγεσία, παραθέτοντας γνωστές θεωρίες 

και στυλ ηγεσίας, προσαρμοσμένα ανάλογα 
με τους διαφορετικούς ανθρώπους της ομάδας 
μας, ή τις καταστάσεις στις οποίες βρισκόμαστε.

Ας γνωρίσουμε πρώτα μια από τις πιο γνωστές 
θεωρίες ηγεσίας, τη θεωρία Χ-Υ του Douglas Mc 
Gregor και στη συνέχεια ας αναφερθούμε στα 
6 στυλ ηγεσίας, όπως αυτά παρουσιάστηκαν 
από τους Daniel Goleman (τον guru της συ-
ναισθηματικής νοημοσύνης) και τον κορυφαίο 
στο management Richard Boyatzis, το 2002.

Θα ξεκινήσουμε βλέποντας τη θεωρία Χ-Υ:
Θεωρία Χ
• Υποθέσεις: Οι βασικές υποθέσεις της συ-
γκεκριμένης θεωρίας είναι ότι οι άνθρωποι 
απεχθάνονται την εργασία και θα κάνουν ότι 
μπορούν για να την αποφύγουν. Για να δου-
λέψουν σκληρά, χρειάζονται συνεχή έλεγχο 
και απειλές. Ο μέσος όρος των υπαλλήλων 
χρειάζεται καθοδήγηση. Οι άνθρωποι δε θέ-
λουν ευθύνες, δεν έχουν στόχους και θέλουν 
σιγουριά στην εργασία.
• Εφαρμογή: Η εν λόγω θεωρεία κάποιες 
φορές βρίσκει εφαρμογή σε μαζική-αυτομα-
τοποιημένη παραγωγή, εργάτες παραγωγής ή 
καταστήματα ορόφου.
• Ταιριάζει σε: Επίτευξη αποδοτικότητας σε 
εργασίες μεγάλης κλίμακας.
• Στυλ ηγεσίας: Αυταρχικό. Hard management.

Θεωρία Υ
• Υποθέσεις: Οι βασικές υποθέσεις της συ-
γκεκριμένης θεωρίας είναι ότι οι άνθρωποι 
βλέπουν τη δουλειά ως κάτι φυσικό, όπως η 
διασκέδαση ή η ξεκούραση. Δαπανούν την 
ίδια φυσική και διανοητική προσπάθεια στην 
εργασία όπως και στην προσωπική τους ζωή. 
Μπορούν να είναι αυτοπαρακινουμενοι και να 
κατευθύνουν την προσπάθεια τους προς τους 
στόχους της επιχείρησης. Η ικανοποίηση στην 
εργασία τους είναι βασικός παράγοντας απόδο-
σης. Οι άνθρωποι μαθαίνουν να αναλαμβάνουν 
ευθύνες και με τις κατάλληλες συνθήκες να τις 
αποζητούν. Είναι δημιουργικοί.
• Εφαρμογή: Η εν λόγω θεωρία βρίσκει εφαρ-
μογή σε managers, σε επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών και σε συνειδητοποιημένους επαγ-
γελματίες.
• Ταιριάζει σε: Συμμετοχική διοίκηση. Επίλυση 
προβλημάτων.
• Στυλ ηγεσίας: Συμμετοχικό. Soft management.

Όπως φαντάζεστε, και οι δύο θεωρίες είναι 
σωστές! Όλα λοιπόν εξαρτώνται από εσάς: εάν 
πιστέψετε στην πρώτη, τότε -από αντίδραση- οι 
άνθρωποι σας θα κάνουν το παν για να σας 
δικαιώσουν, ενώ αν ασπαστείτε τη δεύτερη, 
θα δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό για να 
σας επιβραβεύσουν…

Tα 6  στυλ ηγεσίας

ΟΡΑΜΑΤΙΣΤΗΣ 
• Χαρακτηριστικά ηγέτη: Εμπνέει τους υφι-
σταμένους του. Πιστεύει στο όραμα του και 
το προωθεί με κάθε δύναμη. Εξηγεί πως -και 
γιατί- η προσπάθεια των ατόμων συνεισφέρει 
στο κοινό «όνειρο».
• Αντίκτυπο: Παρακινεί τα άτομα προς το 
«κοινό» όραμα.
• Επίδραση στο κλίμα: +++ (ιδιαιτέρως θετική)
• Πότε είναι κατάλληλο: Όταν χρειάζεται ένα 
νέο όραμα, ή μια καθαρή διεύθυνση, ή μια 
δραστική αλλαγή.

COACH
• Χαρακτηριστικά ηγέτη: Ακούει τους υφι-
σταμένους του. Βοήθα τους ανθρώπους να 
εντοπίσουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες τους. 

Λειτουργεί ως σύμβουλος. Ενθαρρύνει την 
προσπάθεια. Αναθέτει καθήκοντα και ανα-
πτύσσει ανθρώπους.
• Αντίκτυπο: Συνδέει αυτό που θέλει το άτομο 
με το στόχο της επιχείρησης.
• Επίδραση στο κλίμα: ++ (αρκετά θετική)
• Πότε είναι κατάλληλο: Επιτυγχάνει ανταγω-
νιστικότητα και αυξάνει την απόδοση, χτίζοντας 
μακροπρόθεσμες ικανότητες.

AFFILIATIVE
• Χαρακτηριστικά ηγέτη: Προωθεί την αρμονία 
μεταξύ των μελών της ομάδας. Είναι φιλικός 
με όλους. Προωθεί την ανάπτυξη του ηθικού. 
Λύνει διαμάχες αν και όταν αυτές προκύψουν.
• Αντίκτυπο: Δημιουργεί αρμονία, συνδέοντας 
τους ανθρώπους μεταξύ τους.
• Επίδραση στο κλίμα: + (θετική)
• Πότε είναι κατάλληλο: Παρακινεί σε αγ-
χώδεις περιόδους. Χρήσιμο για τη σύσφιξη 
των σχέσεων.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ
• Χαρακτηριστικά ηγέτη: Άριστος ακροατής. 
Ομαδικός παίκτης. Συνεργάζεται με τους υφι-
σταμένους του. Επηρεάζει αντιλήψεις.
• Αντίκτυπο: Εκτιμά τη συνεισφορά των ατόμων 
και παίρνει δέσμευση μέσω της συμμετοχής τους.
• Επίδραση στο κλίμα: + (θετική)
• Πότε είναι κατάλληλο: Δημιουργεί υπο-
στηρικτικά τμήματα. Παίρνει χρήσιμη ανα-

τροφοδότηση από τους υπάλληλους.

PACESETTING
• Χαρακτηριστικά ηγέτη: Έχει ισχυρή θέληση 
για επιτεύγματα. Διαθέτει υψηλά προσωπικά 
standards. Είναι αυτοπαρακινούμενος. Είναι 
ανυπόμονος. Έχει μικρές ικανότητες συνερ-
γασίας. Numbers-driven.
• Αντίκτυπο: Φέρνει εις περάς προκλητικούς 
και συναρπαστικούς στόχους.
• Επίδραση στο κλίμα: — (ιδιαίτερα αρνητική 
όταν χρησιμοποιείται έντονα)
• Πότε είναι κατάλληλο: Όταν χρειάζεται η 
επίτευξη στόχων υψηλής ποιότητας από μια 
ικανή ομάδα. Κατάλληλο για πωλήσεις.

COMMANDING
• Χαρακτηριστικά ηγέτη: Δίνει διαταγές. Απει-
λεί. Σφιχτός έλεγχος. Καταστρέφει το κλίμα. 
Διώχνει τα ταλέντα.
• Αντίκτυπο: Μειώνει το φόβο με ξεκάθαρες 
κατευθύνσεις σε καιρούς ανάγκης.
• Επίδραση στο κλίμα: — (ιδιαίτερα αρνητική)
• Πότε είναι κατάλληλο: Σε περιόδους κρίσης. 
Σε προβληματικούς υπάλληλους. Σε περιόδους 
επείγουσας αλλαγής πορείας. Παραδοσιακά 
στρατιωτικό.

Κώστας Στάμκος,
Business Development Director,  

City Unity College
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εθελοντισμοσ

Η «Πύλη Ελευθερίας» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2012 με σκοπό την 
καταπολέμηση κάθε μορφής κοινωνικού αποκλεισμού κοινωνικών 
ευπαθών ομάδων καθώς και τη ψυχοκοινωνική στήριξή τους. Οι 
δράσεις μας επικεντρώνονται στη στήριξη του οικείου περιβάλλοντος 

των κρατουμένων με ιδιαίτερη μέριμνα στα ανήλικα μέλη της οικογένειας, σε προγράμματα 
επανένταξης ανήλικων παραβατών, σε προγράμματα στήριξης των έγκλειστων μητέρων και 
γονέων, καθώς και σε έρευνες.
Έχοντας ήδη αναπτύξει δεσμούς με ξένες οργανώσεις καιφορείς Children of Prisoners Europe 
(Ευρωπαϊκό Δίκτυο παιδιών φυλακισμένων γονέων στο οποίο είμαστε και μέλη), Eurochild 
(είμαστε μέλη), το PACT – (Prison Advice and Care Trust UK), X-CONS Σουηδίας, VAOry 
(συγγενείς κρατουμένων), KRIS Φινλανδίας κ.α, που έχουν μεγάλη εμπειρία σε παρόμοιες 
δράσεις, έχουμε σχεδιάσει τις δράσεις μας χρησιμοποιώντας δοκιμασμένες πρακτικές, προ-
σαρμοσμένες όμως στα ελληνικά δεδομένα. Ευελπιστούμε η οργάνωσή μας, να συμβάλλει 
ενεργά και ουσιαστικά στην καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτήτων, αδικιών και προ-
καταλήψεων αιώνων.
Αγγελία
Προκειμένου να λειτουργήσουν τα προγράμματα μας καλούμε Εθελοντές που έχουν τη 
διάθεση να στηρίξουν το όραμα μας και να συνδράμουν στην υλοποίηση τους
Ειδικότερα:
• Ψυχολόγοι – παιδοψυχολόγοι
• Κοινωνικοί λειτουργοί
• Εγκληματολόγοι
• Κοινωνιολόγοι
• Εκπαιδευτικοί – παιδαγωγοί
• Άτομα που ασχολούνται με τέχνες, Art Therapists
Παρακαλούμε, να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο κάτωθι: director@freedomgate.gr, 
freedomgate.org@gmail.com.

Το Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ 
απευθύνεται σε έφηβους, νέους ενήλικες και τις οικογένειές τους, με στόχο 
την αντιμετώπιση των δυσκολιών εκείνων που μπορεί να οδηγήσουν τους 
νέους σε εξαρτητικές ή άλλες βλαπτικές για αυτούς συμπεριφορές.

Για το σκοπό αυτό μέσα από ένα εύρος υπηρεσιών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και 
εκπαίδευσης επαγγελματιών παρεμβαίνει τόσο σε επίπεδο της σχολικής και ευρύτερης κοι-
νότητας, όσο και σε επίπεδο οικογένειας και ατόμου.
Αγγελία
Εθελοντές για μαθήματα ενισχυτικής διδασκαλίας για μαθητές γυμνασίου στο πλαίσιο του 
προγράμματος πρόληψης με τίτλο: "Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο" ως εξής:
Για το μάθημα των Αρχαίων & Νέων των τάξεων Α', Β' & Γ' Γυμνασίου
Για το μάθημα των Μαθηματικών των τάξεων Α', Β' & Γ' Γυμνασίου
Για το μάθημα της Φυσικής των τάξεων Α', Β' & Γ' Γυμνασίου
Για το μάθημα της Χημείας των τάξεων Α', Β' & Γ' Γυμνασίου
Τα μαθήματα γίνονται Δευτέρα ή/και Πέμπτη και ώρες 15.00-18:00, μέχρι το τέλος της σχο-
λικής χρονιάς 2015-2016 σε μικρά γκρουπάκια (2-3 μαθητών)
Για την κατάλληλη εκπαίδευση σου, δυο 4ωρα (το πρώτο θα γίνει 15/9 και ώρες 12:00-16:00)
Για την εποπτεία σου και την εξειδικευμένη εκπαίδευση σου ένα Σάββατο το μήνα
Τι προσόντα χρειάζεσαι:
Επάρκεια γνώσης του αντικειμένου. Υπευθυνότητα και αξιοπιστία στη δέσμευση που ανα-
λαμβάνεις. Αγάπη προς τα παιδιά, επικοινωνιακό πνεύμα και όρεξη για δουλειά. 
Τι θα κάνεις:
Βοηθάς τους μαθητές στα βασικά μαθήματά τους και συμμετέχεις στην ομάδα εποπτείας των 
εθελοντών για τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλάνου για το κάθε παιδί, τη διαχείριση 
περιστατικών και τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου.
Τέλος μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας μας θα μπορείς να λάβεις σχετική βεβαίωση.
E-mail: info@prevention.gr, τηλ. επικοινωνίας: 210 9212961.

Αγγελία
Ψάχνετε για νέες εμπειρίες που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας;
Σας παρέχουμε τις κατάλληλες γνώσεις, οι οποίες συνδέονται με την προ-

σφορά εθελοντικής εργασίας και τη δυνατότητα να ταξιδέψετε. Μπορείτε να επιλέξετε ένα από 
τα προσφερόμενα προγράμματα (One World Center programmes) και τα οποία διαρκούν 
από 5 μέχρι 36 μήνες.Συμμετέχοντας σε κάποιο από αυτά, θα σας δοθεί η δυνατότητα όχι μόνο 
να γνωρίσετε καινούργια αντικείμενα αλλά παράλληλα να λάβετε πιστοποίηση σε θέματα που 
σχετίζονται με την ανάπτυξη κοινωφελών, περιβαλλοντολογικών δραστηριοτήτων ή ακόμα να 
λάβετε βασικό πτυχίο στα παιδαγωγικά. 
Η βασική εκπαίδευση παρέχεται στις χώρες αυτές, ενώ η πρακτική εργασία πραγματοποιείται 
στην Αφρική, στην Ινδία, στη Λατινική Αμερική ή στα νησιά της Καραϊβικής.Κατά τη διάρκεια 
των προγραμμάτων, σας δίνετε η δυνατότητα να ταξιδέψετε και να συμμετάσχετε σε εθελοντικές 
δράσεις, υποστηρίζοντας τις τοπικές κοινότητες και βελτιώνοντας τις συνθήκες ζωής τους.Για να 
συμμετάσχετε στα προγράμματα του OWC δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά το κί-
νητρο για να βελτιώσετε τον κόσμο στον οποίο ζούμε.Τα ελάχιστα προαπαιτούμενα είναι, να είστε 
το λιγότερο 18 ετών και να μπορείτε να επικοινωνείτε στα αγγλικά.Απαιτείται ένα ποσό εγγραφής 
για τη συμμετοχή σας.Τα προσφερόμενα προγράμματα από το OWC για το έτος 2015 είναι:
Δανία Το Σεπτέμβριο • Bachelor in Pedagogy, 36 months, Tvind, Δανία • Fighting with the 
Poor, 24 months, Νορβηγία • Climate Activist in the Caribbean, 9 months, Lindersvold, Δανία 
• Climate Activist in Latin America, 8,5 months, Νορβηγία Το Νοέμβριο • Climate Activist in 
India, 5 months, CICD, Ηνωμένο Βασίλειο • Fighting with the Poor, 18 months, Lindersvold, 
Δανία ή CICD Ηνωμένο Βασίλειο
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την σελίδα του OWC και συμπληρώστε την αίτηση 
http://www.oneworldcenter.eu/apply-now ή αποστείλετε e-mail στο admission@oneworldcenter.
eu και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.
Ενωθείτε μαζί μας στην προσπάθεια να αγωνιστούμε μαζί για ένα καλύτερο μέλλον, για ένα 
καλύτερο κόσμο! E-mail: chris@oneworldcenter.eu, τηλ.: 45 23674906.

Η ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη είναι 
μια οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
η οποία ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2009 με πρωταρχικό στόχο να συμ-
βάλλει κυρίως σε τομείς οι οποίοι καλύπτονται ελάχιστα ή καθόλου από 

τους αρμόδιους δημόσιους φορείς καθώς και από φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα 
της κοινωνίας των πολιτών. Η ΜΕΤΑδραση είναι επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε τομείς που σχετίζονται με τη διεθνή προστασία (διαδικασία 
ασύλου, ενημέρωση πάνω στο δικαίωμα στο άσυλο κ.α.) και συνεργάζεται με ελληνικούς 
φορείς και άλλους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων 
της, η ΜΕΤΑδραση προσπαθεί να διευρύνει τη συνεργασία της με κρατικούς και μη δρόντες με 
σκοπό την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των δράσεων της και την επίτευξη των στόχων της.
Αγγελίες: 
1) Άμεσα ζητούνται Εθελοντές για Παροχή Βοήθειας στην ομάδα της ΜΕΤΑδρασης σε περιοχές 
δράσεων: Λέσβος, Σάμος, Χίος, Λέρος,Ειδομένη.
για τις καθημερινές δραστηριότητες όπως συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας κτλ.
2) Εθελοντές για Μαθήματα Ελληνικών
Όσο χρόνο έχεις διαθέσιμο μπορείς να αφιερώσεις! Ανάλογα με τη δράση την οποία θα 
επιλέξεις, από λίγες ώρες το μήνα μέχρι πολλές ώρες την εβδομάδα!
Τι θα κερδίσω;
Θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το συντομότερα τα ανήλικα από κρατητήρια κυρίως των 
συνόρων όπου επικρατούν απαράδεκτες συνθήκες και να τα πάμε σε δομές για παιδιά. Θα 
γνωρίσεις όλη την διαδικασία συνοδείας των ανηλίκων από κοντά, θα έχεις σημαντικές ευ-
θύνες, θα μάθεις να διαχειρίζεσαι απρόβλεπτες καταστάσεις.
Θα γνωρίσεις ενδιαφέροντες ανθρώπους από πολλά μέρη του κόσμου και θα έρθεις σε 
επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς και κουλτούρες. Τέλος, την εμπειρία να είσαι μέλος 
της μεγάλης οικογένειας της ΜΕΤΑδρασης. Ε-mail: volunteer.metadrasi@gmail.com, τηλ: 
210 5201792

Πολύχρωμη Αγκαλιά
Ποιος είπε ότι δε συνορεύουν τα όνειρα; 

Ότι δε συναντιούνται κάπου άνθρωποι 
«διαφορετικοί»; Ποιος είπε ότι η γλώσ-

σα του σώματος κάποιες φορές δεν είναι πιο 
σημαντική από χίλιες λέξεις; Ποιος είπε ότι 
το χρώμα, η θρησκεία, οι τυχόν πολιτιστικές 
διαφορές κάνουν τον άνθρωπο; Όλα αυτά 
που είδα, όλα αυτά που 
έζησα τόσους μήνες στο 
πρόγραμμα «Πολύχρωμη 
Αγκαλιά», μου επιβεβαίω-
σαν όσα τόσα χρόνια πίστευα 
και τα επισφράγισαν με τον 
καλύτερο τρόπο. 

Δεν ξέρω τι σημαίνει ρα-
τσισμός. Ξέρω μόνο τι σημαί-
νει άνθρωπος. Και σαν τέτοιους αντιμετωπίσαμε 
εγώ και η ομάδα μου όσους βρέθηκαν στον 
ίδιο κύκλο με μας. Είμαστε ίσοι, είμαστε ίδιοι, 
είμαστε συμπορευτές σ΄ αυτόν τον κόσμο που 
κατοικούμε όλοι. 

Όποιος χρειάστηκε τη βοήθεια μας, τη δώ-
σαμε. Όποιος ήθελε περισσότερη προσοχή, 
του την προσφέραμε. Κάναμε ό,τι καλύτερο 

μπορούσαμε για να κάνουμε όσους μας εμπι-
στεύτηκαν κάτι, λίγο πιο χαρούμενους. Αν 
όχι αυτό, λίγο πιο αισιόδοξους και αν δεν 
καταφέραμε ούτε αυτό, τότε τους κάναμε έστω 
για λίγο, την κάθε φορά που τους βλέπαμε, 
να χαμογελάσουν, να ξεχάσουν, να πιστέψουν 
σε κάτι. Να γίνουν ομάδα. 

Μια ομάδα που απαρτιζό-
ταν από άτομα διαφορετικών 
χωρών με διαφορετικά πι-
στεύω και όμως καταφέραμε 
να συναντηθούμε όλοι μαζί 
‘κάπου’. 

Θα μου λείψει ό,τι έζησα 
και ό,τι δε θα ξαναβρώ. Θα 
μου λείψει η ευγνωμοσύνη 

που είδα στα μάτια, το αληθινό χαμόγελο, η 
πραγματική προσπάθεια που κάναμε όλοι γι’ 
αυτό το σκοπό. Θα μου λείψει το ανεπιτήδευτο, 
το καθόλου δήθεν, το ουσιαστικό. Θα μου 
λείψει η προσπάθεια που κατέβαλαν για να 
μας αποδείξουν ότι κάτι αξίζουν και αυτοί, 
όποιοι και αν είναι, όσο φτωχοί ή πλούσιοι, 
όσο καλά ή άσχημα νιώθουν. Τους ευχαρι-

στώ όλους, γιατί όχι μόνο είναι κάποιοι, αλλά 
έχουν και τόσα πολλά να δώσουν. Αν έβαζα 
έναν τίτλο σ’ όλη αυτή την πορεία της «Πολύ-
χρωμης Αγκαλιάς» θα ήταν… «Κάτι αληθινό» 
και θα προσέθετα αν έβαζα συναίσθημα… 
«από καρδιάς».

Τέτοιες προσπάθειες πρέπει να γίνονται γνω-
στές και να συνεχίζεται η σημαντική δράση 

τους, γι’ αυτό κι όλοι εμείς που συνεισφέραμε, 
ευελπιστούμε στην εύρεση νέων πόρων και 
στη συνέχιση του σχεδίου. 

Παπαδημοπούλου Βίκυ
Εθελόντρια Ψυχολόγος στο σχέδιο 

«Πολύχρωμη Αγκαλιά» της ΜΚΟ CIVIS, 
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα  

«Είμαστε Όλοι Πολίτες» 
υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Μποδοσάκη
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Μεγάλη εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
πληροφορικής και των IT περιφερειακών αναζητά 
για την περιοχή Αχαΐας υποψήφιο να αναλάβει τη:

Διοικητική Υποστήριξη - (ADMIN 10)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στον προϊστάμενο οικονομικής διεύθυνσης 
και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών λογιστηρίου 
•Παρακολούθηση και έλεγχο συμβάσεων πελατών 
•Έλεγχο, διεκπεραίωση και καταχώρηση τραπεζικών 
συναλλαγών 
•Επικοινωνία με πελάτες σε presales, sales 
και after sales επίπεδο  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 έτη 
•Πολύ καλή γνώση ERP, Office 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις διαπροσωπικές 
σχέσεις 
•Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, μεθοδικότητα, 
οργάνωση. 
•Ηλικία έως 40 ετών.

Αποστολή του βιογραφικού σημειώματος υπ’ όψιν 
τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού σημειώνοντας τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail: hrdepartment099@
gmail.com

 
The company SBS Financial Consultants, based in 
Athens is seeking to recruit a:

Digital Marketing Assistant

Key responsibilities: 
•Content management and content update on a daily 
basis.  
•Audit all areas of the site, check & eliminate 
dead links, correct page errors. 
•Be able to work within given deadlines. 
•Optimize web design based on UX/UI principles. 
•Discover new trends and produce related content. 
•Set up & monitor the online marketing campaigns. 
•Optimize on site search to deliver better results. 
•Update digital library. 
•Update content on social media.  
Skills required: 
•+1 years working experience in digital/online 
business. 
•Experience within fast paced, competitive 
environment. 
•Be IT literate, with competence in Office suite. 
•High affinity to sales-oriented  
and entrepreneurial related issues. 
•High degree of analytical competence 
and conceptual expertise. 
•Exceptional written/verbal communication both 
in English and Greek. 
•Team player. 
•Degree in business or marketing. 
•Previous experience on CMS, Wordpress, will be 
preferable.

As a part of growing business, thus high degree of 
flexibility will be required from the candidate and at 
times also be expected to get involved in other office 
activities and project work. The role will be reporting to 
the office manager. If you feel that you have the required 
skills and experience for this role, please apply today.

Send your CV to the following e-mail: 
hr@sbsfc.com, website: www.sbsfc.com

Customer Care 
Κωδικός Θέσης: CCATH - Αθήνα

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από 
το 1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική 
πορεία της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγι-
κό σχεδιασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο 
παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Καλή γνώση χειρισμού PC και γνώση Αγγλικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση 
•’Έμφαση στην εμπορική διαχείριση / εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
•Δυναμική και οργανωτική προσωπικότητα υπεύθυνη 
της καλής λειτουργίας του τμήματος 
εξυπηρέτησης πελατών 
•Συστάσεις απαραίτητες

Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 

•Μισθό αναλόγως προσόντων 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Πενθήμερη εργασία, από 09:30 έως 18:00  
στη Νέα Κηφισιά

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

Η CLS Α.Ε. εμπορίας προϊόντων συσκευασίας μαζικής 
εστίασης, με έδρα την Μαγούλα Αττικής ζητεί:

Υπάλληλο Γραφείου / Νέα 
για το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε τμήμα εξυπηρέτησης πελατών 
•ευχέρεια σε τηλεφωνική επικοινωνία 
•ηλικία έως 27 ετών 
•καλή γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
•κάτοικος γύρω περιοχών 
•κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινήτου
Θα εκτιμηθούν επιπλέον: 
•εμπειρία σε πωλήσεις 
•γνώση χειρισμού προγραμμάτων ERP & CRM
Παρέχονται: 
•βασικός μισθός 
•εταιρικό τηλέφωνο 
•ευχάριστο κλίμα εργασίας 
•συνεχής εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: katerina@clspack.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Secretary

Deloitte Greece is a member of the Deloitte 
international network, that has a presence in more than 
150 countries and with about 200,000 professionals, 
all committed to becoming the standard of excellence.

Deloitte Greece provides through 3 separate legal 
entities audit, financial advisory, consulting, tax and 
accounting services. With a staff of more than 580 
and offices in Athens and Thessaloniki, Deloitte 
Greece focuses on all major industries including 
financial services; tourism & leisure, shipping; energy; 
manufacturing, consumer business; life sciences & 
health care and public sector services.

We are currently seeking to recruit a motivated and 
highly polished secretary for our offices in Athens.

The successful candidate will be expected to: 
•Offer secretarial & administrative support 
•Prepare, type and file letters and reports as well 
as prepare PowerPoint presentations 
•Follow-up incoming communications 
•Handle high-level contacts and welcome 
visitors 
•Manage and keep record of confidential 
information  
Potential candidates should fulfill the following 
requirements: 
•University degree or diploma in secretarial studies 
•At least 5 years of relevant work experience, 
preferably with a multinational organization 
•Advanced knowledge of MS Office applications 
(Word, Excel, PowerPoint) & excellent typing skills 
•Excellent command of the English language 
is an absolute must (bilingual candidates 
will be preferred) 
•A sociable and discreet personality  
Our organization offers a highly competitive 
remuneration package, continuous training 
and medical insurance scheme.

Interested applicants should send their Curriculum 
Vitae with a photo to the following e-mail: career@
deloitte.gr, quoting the reference code (SEC/0915) 
no later than October 15, 2015. All CV’s should 
be submitted in English. All applicants will be 
acknowledged and treated in strict confidence.

Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή επιθυμεί 
να προσλάβει:

Γραμματεία Διοίκησης 
(Code ΕSEC) - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής 
με κατεύθυνση στη διοίκηση επιχειρήσεων 
ή σχολής γραμματέων. 
•10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
ως γραμματέας ανώτατης διοίκησης. 

•Άριστη γνώση Αγγλικών (επίπεδο Proficiency). 
•Άριστη γνώση Η/Υ. 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου 
(MS Office). 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση τυφλού συστήματος 
δακτυλογράφησης. 
•Υπευθυνότητα, τιμιότητα, εχεμύθεια. 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα.

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

Γραμματέας Υποστήριξης 
Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά). 
•Άριστη γνώση Η/Υ (ms office και προγράμματα 
περιήγησης). 
•Δυναμική & ευχάριστη παρουσία, ευχέρεια λόγου 
& επικοινωνίας. 
•Καλή γνώση σύνταξης κειμένων. 
•Διαχείριση social media. 
•Ηλικία έως 25 ετών.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων. 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον με δυνατότητες 
εξέλιξης.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@philianhotels.com

ΟΙκΟνΟΜΙκΑ ΣΤΕΛΕχΗ
French Speaking 

Accountant - Athens

Job description: Accountant 
Education: Bachelor in accounting or in business 
administration 
Experience - minimum 1 year in a similar position;  
Expectations: 
•Good knowledge of Greek’s accounting rules 
and tax laws; 
•Fluent in English and French (Mandatory); 
•Prior experience in ERP and Microsoft Excel usage  
Required profile: 
•Previous experience with a subsidiary of a group 
of companies 
•Ability to understand complex accounting and tax 
issues and identify appropriate course of action. 
•Discrete and ability to handle confidential 
and sensitive information 
•Team spirit 
•Ability to prioritize issues 
•Communicate information in a clear, concise, 
and organized manner suited to the 
characteristics and needs of the audience. 
•Ability to establish effective working 
relationships with peers and clients. 
•Attention to detail, thoroughness, organization, 
analytic and communication skills  
Responsibilities: 
Financial reporting: 
•Preparation of monthly journal entries in a timely 
and accurate manner 
•Perform monthly reconciliations of general 
ledger accounts 
•Review of balance sheet transactions to ensure 
accuracy, sufficient documentation and ensure 
all balances are properly supported, and record 
correct entries as required 
•Bank reconciliation 
•Prepare monthly provision of accrued expenses  
Accounts payable / purchasing: 
•Complete payments and control expenses 
by receiving, processing, verifying and reconciling 
invoices/payslips 
•Process invoices including data entry, match 
invoices and validate approvals 
•Resolve AP invoice problems 
•AP Master data file maintenance. 
•Schedule tasks to ensure compliance to deadline 
•Respond to inquiries from vendors and operation  
Statutory and tax accounting: 
•Preparation of statutory financial statements 
•Preparation of tax returns in a timely manner 
•Recording taxes (VAT, WHT, Corporate tax..) 
•Prepare and update tax provision schedules

Accounts receivable / invoicing / sales: 
•Monthly reconciliation of AR 
•AR master data file maintenance. 
•Invoice issuance 
•Preparation of AR reports

If you wish to apply for the above vacancy 
please send your CV to the following e-mail: 
careers@hbpo.gr 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μεγάλη λογιστική εταιρία αναζητά:

Βοηθό Λογιστή - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε βιβλία Β’ 
& Γ΄κατηγορίας  
•Εμπειρία σε δηλώσεις εισοδήματος φυσικών 
και νομικών προσώπων  
•ΦΠΑ, LISTING, INTRASTAT, παρακρατούμενοι, 
ΚΒΣ  
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
(word, excel, internet, mail)   
Προφίλ υποψηφίου: 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια  
•Ομαδικό πνεύμα στην εργασία  
•Πελατοκεντρική νοοτροπία  
•Διάθεση για ανάπτυξη και εξέλιξη 

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, 
αποδοχές αναλόγως των προσόντων του υποψηφίου 
και δυνατότητες εξέλιξης εντός της εταιρίας.

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

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

Στέλεχος Λογιστηρίου  
(Κωδ. 26360/15)

Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση παραστατικών 
•Διαχείριση αξιογράφων και ταμείου εταιρίας 
•Συμφωνίες υπολοίπων με πελάτες & προμηθευτές 
•Συμφωνίες λογαριασμών 
•Επικοινωνία με δημόσιες υπηρεσίες, πελάτες, 
προμηθευτές  
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση ΕΓΛΣ, ΚΒΣ, ΦΠΑ 
•Καλή γνώση φορολογικού πλαισίου Α.Ε. 
•Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη 
επιχείρηση με Γ’ κατηγορίας βιβλία 
•Πολύ καλή γνώση ERP συστημάτων και ΜS Office   
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 

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα 
στο Πόρτο Καρράς:

Υπεύθυνο Τμήματος 
Cost Control (Code: CC)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής οικονομικής 
κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, απαραίτητη σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων 
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και εφαρμογών γραφείου  
•Άριστη γνώση SAP 
•Άριστη γνώση Αγγλικών

Αγγελίες εργασίας
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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.

H.B.P. Certified Auditors Ltd., member firm of Morison 
INTERNATIONAL a leading worldwide network of 
independent, high quality accounting and consulting 
firms with presence in more than 65 countries over 
the word, is an Audit Firm providing a broad range of 
audit & assurance, tax and business advisory services. 
We are seeking to employ an experienced:

Senior Auditor - Athens

To strengthen our assurance department.

Position’s required qualifications: 
•Three (3) to four (4) years of audit experience 
at least is required. 
•B.A./B.Sc. in economics-finance-accounting 
-auditing. 
•Postgraduate degree in a relevant field of studies 
will be considered as an extra asset. 
•Excellent competency in the English language 
(verbal & written, Proficiency level) 
•Excellent PC literacy (MS Office) 
•Demonstrated experience of all steps of audit 
work (from planning to completion) 
•Private car is mandatory

Remuneration: Our company provides an excellent 
and challenging working environment, a competitive 
remuneration package, continuous professional training.  
Please send your CV by email: hr@e-hbp.gr

Εταιρία παροχής συμβουλευτικών, φορολογικών και 
λογιστικών υπηρεσιών, ζητάει να προσλάβει άμεσα:

Λογιστή 
για Πλήρη Απασχόληση

Περιγραφή θέσης: 
•Λογιστική και φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών. 
(Τήρηση διπλογραφικών βιβλίων, εργασίες  
κλεισίματος ισολογισμού, reporting, εργατικά,  
εργασίες ΓΕΜΗ). 
•Συμβουλευτικές υπηρεσίες, παρουσιάσεις, 
επιχειρησιακός σχεδιασμός, χρηματοοικονομική 
οργάνωση.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής - λογιστικής κατεύθυνσης. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Γνώσεις σε θέματα ΚΦΑΣ, ΦΠΑ, Ε.Λ.Π.  
και εργατικών – μισθοδοσίας. 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων MS Office  
(Word, Excel, PowerPoint). 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών  
και διαχείρισης χρόνου. 
•Υπευθυνότητα και προσαρμοστικότητα 
•Ηλικία έως 30 ετών.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@interlog.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
ATC are looking for:

Software Developers - Athens

To work on cutting edge projects with one of the 
most exciting brands in the world.
Responsibilities: 
•Developing new features and functionality 
for high transaction, large scale betting websites 
•Producing robust, clear, polished, code in a short 
amount of time 
•Designing solutions that are modular, scalable, 
extendable and portable 
•Working with customers to extract requirements 
and agree the best designs  
The candidates must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer 
science, engineering or information systems from 
a well regarded university 
•Excellent communication skills in English, both 
written and spoken 
•Strong fundamental programming skills 
(data structures, algorithms) 
•Demonstrable talent coding in at least one major 
language (Java, C, C++, Python, TCL, etc.) 
•The ability to learn new technologies quickly  
The ideal candidates would also have: 
•Familiarity developing on Unix/Linux 
•Experience with LAMP (Linux, Apache, MySQL, 
PHP) website design 
•Website development skills HTML, HTML5 
and CSS 

•Web technologies and internet protocols 
(XML, HTTP, TCP/IP) 
•Experience using version control systems 
(Subversion, CVS, etc.) 
•Scripting skills: Perl, Python, JavaScript 
•Familiarity with designing/developing/supporting 
with at least one of the following databases: 
MySQL, PostgreSQL, Informix, or Oracle 
•Agile development experience  
We offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent career progression opportunities 
in a multinational organization 
•A sociable fun-to-work environment 
•Chances to travel and work abroad for short 
periods of time 
•Continuous training and professional 
development opportunities

If all this sounds exciting to you please send your 
CV to the following e-mail address: voula.kapidi@
openbet.com

About ATC: ATC is an international software company. 
For more than 25 years, we provide innovative solutions 
for the central government, media, banking, distribution, 
manufacturing and services.

Our main competitive advantage is our pertinent 
investment in research and development, which 
enabled us to create best-of-breed solutions for the 
industries we serve. In the course of our operation 
we evolved to a trusted partner of EU and member 
of the Steering Committee of NESSI, the European 
Technological platform for Software and Services, 
along with SAP, IBM, ΝΟΚΙΑ SIEMENS, THALES, 
FRANCE TELECOM, TELECOM ITALIA. In 2010 we 
were ranked 6th of the top 20 SMEs in EU.

Senior Software (SW) 
Engineer - Athens

TELETEL SA, a leading company specializing in 
communication protocol testing products in the 
space, defense and aeronautics sectors in Europe & 
worldwide, is seeking for sharp, disciplined, and highly 
motivated software engineers to get involved with 
product development dealing with highly challenging 
development and integration tasks.

The basic skills that the ideal candidates should 
have, are: 
•University degree 
•Excellent knowledge of Microsoft .NET 
framework & C# 
•Industrial software development experience 
of at least 3 years 
•Excellent working knowledge of the English 
languag  
Extra skills that will be considered  
as an advantage are: 
•Knowledge of C, C++ preferably in embedded 
environments 
•Experience with strict software development 
standards and practices 
•Experience with communication protocols 
development

The company offers cooperation with the leading 
aerospace industries in Europe, competitive salaries, a 
great working environment, and professional training 
to state of the art technologies. The open positions 
concern work in the company premises in Athens 
and/or in Europe.

Applicants should send their CV in English to the 
following e-mail: hr@teletel.eu. For more information 
about the company please visit www.teletel.eu

 
Senior Web Developer - Aθήνα

Για μόνιμη απασχόληση με εμπειρία σε ανάπτυξη ASP.
Net Web εφαρμογών σε C#, HTML/CSS/JAVASCRIPT/
jQuery/XML/JSON.

•Καλή γνώση Web Services, ADO.NET και SQL 
βάσεων δεδομένων,  
•Επιθυμητή γνώση Aγγλικών.

Βιογραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.it

Full-Stack , Front-End, 
.NET Software Developer - Netherlands

Η εταιρία «Εν’ Έργω» εκπαιδεύει, μεσολαβεί και 
παρέχει πλήρη υποστήριξη σε υψηλά εκπαιδευμένο 
προσωπικό που θέλει να ξεκινήσει μια καινούρια 
καριέρα και ζωή στην Ολλανδία. Με πάνω από 20 
χρόνια εμπειρίας είμαστε έτοιμοι να σας βοηθήσουμε 
σε όλες τις πτυχές της μετανάστευσης. 

Ζητάμε developers για σταθερή εργασία με προοπτική 
και πολύ καλό μισθό στην Ολλανδία.

Ενδιαφέρουσες θέσεις εργασίας για προγραμματιστές 
με εμπειρία. Νέες τεχνολογίες και όμορφες, περίπλοκες 
εφαρμογές. Υπέροχο εργασιακό περιβάλλον: μεσημε-
ριανό όλοι μαζί, ομαδικές εκδρομές, δουλεύεις όπου 
και οποίες ώρες θες, ποδοσφαιράκι, κτλ.

Ταυτόχρονα: 
•30% του μισθού αφορολόγητο, 
•έξοδα μετακόμισης πληρωμένα, 
•πλήρης βοήθεια προσαρμογής στην Ολλανδία 
(εφορία, ασφάλειες, διαδικαστικά, σχολεία, γιατροί 
κτλ.) και βοήθεια για εύρεση κατοικίας!

Πρόκειται για σταθερή εργασία με έδρα στο κέντρο της 
Ολλανδίας. Ο μισθός είναι πολύ καλός και κυμαίνεται 
από τις € 40χλδ μέχρι τις € 65χλδ ετησίως με βάση 
εμπειρία και προσόντα.

Η καλή γνώση Αγγλικών είναι απαραίτητη!

-.NET Software Developer 
•3-5 χρόνια εμπειρία με .Net 
•Πιστοποίηση της Microsoft ή να θες να την πάρεις. 
•Εμπειρία με τον SQL Server 
•Γνώση CMS, όπως Sitecore, Kentico ή SharePoint 
•Βασικές γνώσεις HTML, CSS, JavaScript  
-Front-End Developer (Medior/Senior) 
•3 χρόνια σχετική επαγγελματική εμπειρία, μεγάλη 
εμπειρία σε HTML (5), CSS (3), JavaScript (jQuery) 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία με Object Oriented 
JavaScript 
•Γνώση από future-friendly development 
και adaptive layouts  
Τα επόμενα είναι προαιρετικά: 
•εμπειρία με Bootstrap 
•βασική γνώση HTML5 API’s 
•εμπειρία με ASP.Net ή PHP 
•εμπειρία με Agile development και scrum  
-Full-Stack Developer 
•Τουλάχιστον 4 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
με Java. 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα να σχεδιάσουν 
και να αναπτύξουν σύνθετες εφαρμογές. 
•Εμπειρία (και μη εργασιακή) είτε με τη Scala 
ή AngularJS. (Functional programming) 
•Team player με εμπειρία σε agile development 
process. 
•Results-driven

Για περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βι-
ογραφικών, e-mail: info@en-ergo.nl

 
Microsoft Dynamics Professionals

Real Consulting Integration & Operation IT Systems 
S.A. is looking for passionate professionals, willing 
to join our leading Microsoft Dynamics services team 
based in Athens in both consulting and development 
disciplines.

Requirements: 
•University degree in information technology, 
business, accounting, engineering or other related 
field. 
•Experience in ERP and CRM business areas 
(minimum 3-5 years). Working experience with 
Microsoft Dynamics ERP & CRM solutions is highly 
appreciated. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in Englis 
•Team spirit and ability to collaborate, perform 
and meet deadlines under pressure 
•Understanding of business processes 
(e.g. finance/accounting, procurement, sales, 
marketing, etc.). 
•Willingness to learn and continuously expand 
technical and business skills following the latest 
Microsoft technologies. 
•Completed military obligations (where applicable).  
Our offer: 
•Work on innovative and complex projects 
for major organizations in Greece and abroad 
•A working environment that is deeply respectful 
of your individual progression in skills 
and competencies 
•Work in modern environment with innovative 
technologies 
•Competitive compensation & benefits package - 
private health care

If you feel passionate about delivering results and 
share our client-intimate culture, then do not hesitate 
to send us your CV to the following e-mail: e.frantzi@
realconsulting.gr. We look forward to meet you!

Interested in working at TomoTECH? We’re hiring! 
Take a look at our open roles and see what it takes 
to join our crew. TomoTECH is a fast growing startup 
company which focuses on the global MRI market. At 
TomoTECH we develop cloudbased software solutions 
for the processing of MRI exams.

The accuracy, design and usability of our software is 
what sets us apart from the competition. Therefore, 
we are looking for exceptional software engineers who 
can think out of the box and are thrilled to encounter 
complex software engineering challenges on a daily 
basis. We value bright, intellectually curious, growth 
oriented professionals and provide a work environment 
that allows work / life balance and opportunity.

Frontend Software Engineer

Desired skills & experience: 
•Experienced in Javascript, HTML5, CSS3 
and Web development 
•Comfortable working with Linux & Git 
•Bonus: Angular, ThreeJS, UX & Visual design 
skills 
•Extra bonus: Experience with Linux, Python  
Benefits: 
•Competitive salary 
•Flexible working hours, ability to work from home

Submit your application to the following e-mail: 
info@tomotechsolutions.com

 
Database Application Developer

Real Consulting Integration & Operation IT Systems 
S.A. is looking for the best and most passionate 
developers in the industry that are searching for 
something to really stretch their skills. We need you 
to join our team that implements fascinating world-
class business web applications. You will have the 
opportunity to set the foundations of new products 
and watch the seeds you planted grow.

We are looking for team players, willing to join our 
existing development team in Athens.

Requirements: 
•University degree in information technology, 
engineering or other related field. 
•Experience in database application development. 
•Deep knowledge of ANSI SQL. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English. 
•Team spirit and ability to collaborate, perform 
and meet deadlines under pressure. 
•Willingness to learn and continuously expand 
technical and business skills following the latest 
Microsoft and SAP technologies. 
•Completed military obligations (where applicable).  
Desired skills: 
•C# programming language. 
•ASP.NET MVC. 
•Crystal reports. 
•Experience in ERP business areas. 
•Understanding of business processes 
(e.g. finance/accounting, procurement, sales, 
marketing, etc.).  
Our offer: 
•Work on innovative and complex projects 
for major organizations in Greece and abroad 
•A working environment that is deeply respectful 
of your individual progression in skills 
and competencies 
•Work in modern environment with innovative 
technologies 
•Competitive compensation & benefits package - 
Private health care

If you feel passionate about delivering results and 
share our client-intimate culture, then do not hesitate 
to send us your CV to the following e-mail: hr@
realconsulting.gr. We look forward to meet you!

 
Front End Developer 
Part Time – Athens

Key responsibilities: Front end developer for mobile 
apps and websites

Company’s info: 
•Company name: Clio Muse 
•Industry: Tech in culture, entertainment 
and education 
•Company description: Clio Muse shares unique 
intriguing short stories for selected exhibits 
around the word 
•Company’s stage (define if you are registered): 
Newly established company, app launched in Feb. 
2014 (Registered since Oct. 2014) 
•Company’s location: Orange Grove, Leoforos 
Vasileos Konstantinou 5-7 
•Reasons to work with/for Clio Muse 
(elaborate): You will have the chance to participate 
in designing our next app update and the browser 
version, as well as other projects related to art 
and culture.

Qualifications: 
•Degree: (foreign or Greek) bachelor in computer 
science 
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•Working experience (years): Portfolio needed 
•Foreign languages (level): Fluent in English 
preferably in Greek also 
•Soft skills:  
-flexible 
-takes responsibilities 
-team player

Send your CV to the following e-mail: tsevrenidaphne@
gmail.com, website: www.cliomuseapp.com

Interested in working at TomoTECH? We’re hiring! 
Take a look at our open roles and see what it takes 
to join our crew. TomoTECH is a fast growing startup 
company which focuses on the global MRI market. At 
TomoTECH we develop cloudbased software solutions 
for the processing of MRI exams.

The accuracy, design and usability of our software is 
what sets us apart from the competition. Therefore, 
we are looking for exceptional software engineers who 
can think out of the box and are thrilled to encounter 
complex software engineering challenges on a daily 
basis. We value bright, intellectually curious, growth 
oriented professionals and provide a work environment 
that allows work / life balance and opportunity.

Back-end Software Engineer

The role is wide ranging in its scope and will include 
working on all back end technology of our software.

Desired skills & experience: 
•Experienced in Python and Web development 
•Comfortable working with Linux & Git 
•Bonus: comfortable working with Django, Celery, 
Numpy 
•Extra bonus: Experience in Linux system 
administration and comfortable with modern 
DevOps methodologies  
Additional Frontend skills will be highly 
appreciated for a full stack position: 
•Javascript, HTML5, CSS3 
•Angular, ThreeJS 
•UX & visual design skills 
•Extra bonus: experience with Linux, Python  
Benefits: 
•Competitive salary 
•Flexible working hours, ability to work from home

Submit your application to the following e-mail: 
info@tomotechsolutions.com

Java Software Developer  
(ref: JSD/09/15), Athens, Greece

To work in the fields of document/record management 
and e-collaboration.

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European software, information and communication 
technologies company, operating internationally 
(Athens, Brussels, Luxembourg, Rome, Copenhagen, 
Berlin, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, Valetta, 
etc). The company employs over 500 engineers and IT 
experts. We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. Our 
current IT projects have a value exceeding 200 
million EURO. EUROPEAN DYNAMICS is a renowned 
supplier of IT services to European Union Institutions, 
international organizations, European Agencies and 
national government Administrations all over Europe.

We currently have vacancy positions for java software 
developer to join our expanding development teams 
in Athens.

Tasks: 
•Development of Java-based solutions in the areas 
of document management, record management 
and e-collaboration; 
•Analysis of requirements, construction and unit 
testing of developments; 
•Troubleshooting systems in production; 
•Elaboration of technical documentation.  
Qualifications: 
•University degree in computer science 
or software engineering; 
•Experience in JSE/JEE, JSP, HTML 4/5, XML; 
•Strong analytical skills, team-and quality-
oriented, keen to learn and excel; 
•Minimum two years working experience with Java; 
•Familiar with the principles of test-driven 
development; 
•Experience with any of the following is considered 
an asset: UML, Workflows, Relational Databases, 
Java Application Servers, UNIX/Linux, source code 
control (e.g. SVN), Eclipse, continuous integration, 
unit testing frameworks (e.g. Junit); 
•Ability to work in English; 
•Knowledge of French or German will be considered 
an asset.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting, 
dynamic and multicultural international environment 
with exciting opportunities that will boost your career, 
please send us your detailed CV in English, quoting 
reference: (ref: JSD/09/15) to the following e-mail 
address: hr@eurodyn.com

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

 
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:

IT Project Manager 
with System Analysis Expertise 

Athens, Greece – Ref: PM/SA

The position: 
•Responsible to run the project on a day-to-day 
basis and produce the required products and 
results, to the required standard of quality 
& within the specified constraints of time and cost; 
•Direct and motivate the project team as well as 
monitor the performance and activity. Prioritise 
work load/ timelines for team and budget / spend; 
•Plan and monitor the project, prepare 
the required project plans , manage the risks, 
including the development of contingency plans, 
Issues and dependency logs;  
Effectively translate the business requirements 
into actionable work plans; 
•Collaborate and manage web designers, 
developers, technical architects and test teams; 
•Be responsible for change control and any 
required configuration management; 
•Communicate with users and identify their needs; 
•Identify opportunities for team development, 
conduct team meetings and problem resolution; 
•Hold weekly meetings; discuss task delegation 
and review issues; 
•Perform auditing and quality checking; 
•Manage projects through the entire software 
development life-cycle (from the formulation of its 
business case to its final rollout on production);

The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•At least 6 years of proven experience and solid 
knowledge in the area of project management, 
proven track record in managing large scale IT 
projects in European Institutions; 
•Experience in managing projects with PRINCE2. 
Prince2 Certified or PM BOK Certified; 
•Great knowledge of SCRUM s/w development 
methodology; 
•Ability managing JEE projects (preferably earlier 
experience as Java Architect or System Analyst); 
•Excellent written skills – the individual will be 
required to produce professional reports; 
•Ability to talk to people of differing technical 
expertise – a great balance of technical, 
commercial and people skills is required; Ability 
to manage the client’s expectations; 
•Understanding of the various stages of the testing 
and quality process; 
•Ability to organize and prioritize tasks as well as 
plan and delegate responsibilities; 
•Excellent communicational and organizational 
skills as well as sound judgement  
and the ability to discern key issues and deal  
with them effectively; 
•Ability to take initiative, integrate in a team 
and monitor results and risks of IT projects; 
•Excellent command of English both written 
and spoken; 
•Flexibility for frequent travel and able to work in 
an international and multi-cultural environment;

The company offers: The company offers a competitive 
remuneration and benefits package, opportunities to 

work abroad, outstanding career development within 
a prominent and dynamic multinational organization, 
as well as the conditions to express and develop 
both your expertise and your business development 
capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding 
work environment.

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

 
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:

Senior Django / Python Developer 
Athens, Greece – Ref: TRG-DPD

The candidate: 
The ideal candidate will be expected to possess 
the following: 
•University degree in Information Technology 
•Minimum 5 years of professional experience in IT 
after the completion of studies with experience in 
web design & development 
•Be creative, innovative and full of ideas 
•Proven working experience on Python 
development and Django Framework 
•Good knowledge of HTML5, CSS3 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•Good team spirit and able to work in an 
international and multi-cultural environment

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

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

Web & Backend 
Developer - Athens

CityCrop is a startup company that manufactures 
and sells automated indoor systems of hydroponic 
cultivation which you can control using your Smartphone!

CityCrop achieved a high score and entered in the “egg 
- acceleration program” (http://www.theegg.gr/) which 
provides fully equipped office premises, supporting 
services and mentoring in order to accelerate its 
business idea. 

CityCrop wants to make a software platform that 
will be pretty cool and fairly simple. End users will 
interact with their devices via an Ionic-driven mobile 
app. We want all this to work splendidly, and thus we 
will have the foundations of a world-class product.

Now we need you to take the next step.  
Our vision is towering, but achievable  
with you on board. These are the sort of skills 
and experience we’re looking for: 
• At least a couple of years working with web 
technologies. A good grasp of HTTP, sockets, 
client/server architectures and so forth  
is absolutely required. 
• A minimum of one year’s experience with 
Go, especially with concurrency patterns and 
distributed servers. 
• Significant experience with Angular, and ideally 
the Ionic framework. 
• Some knowledge of MongoDB. It’s powerful,  
but you have to know its weaknesses. 
• A good understanding of Git. 
• A familiarity with modern web development.  
At CityCrop, we don’t have to deal with old 
versions of Internet Explorer - thankfully -  
but we do need to create slick web applications. 
• A familiarity with Particle/Spark or Arduino.

It would also be super if you: 
• Have ever worked on or released an Android  
or iOS app. 
• Administer Linux boxes for fun and profit. 
• Know a little something about the command line. 
• Use Node.js and feel a bit guilty about it. 
• Have a deep and abiding love for Vim. There may 
be a fight if you fall on the Emacs (i.e. wrong) side 
of the tracks. 
• Have experience working remotely.

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 to the following e-mail: 
info@citycrop.io, website: http://www.citycrop.io

MyOmega is the technology company for the internet 
of things. MyOmega is a growing company, special-
ized in R & D for Information and Communications 
Technology Services and Products.

MyOmega provides mobile technology and ap-
plication services, mobile IP and products. We are 
located in Nuremberg and Athens. Our customers 
are top international companies in the forefront of 
the technology. MyOmega is currently seeking to 
recruit candidates with the following Academic 
and professional skills:

SW Application Designers

•C, C++, Java 
•Android environment, 
•Databases experience, 
•Application techniques, efficient creation of high 
Performing.

Qualifications: 
•University degree or postgraduate studies  
in relevant fields 
•Good English, written and spoken 
•Ability to work in teams, as well as independently 
•Willingness/ability to work within the EU

Kindly submit your detailed CV in English to the 
following e-mail: webadmin@myomegasys.com

ΤΗΛΕΦΩνΙκΗ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων Forthnet/Nova 

Call Center - Συγγρού Φιξ (Κωδ. ΝΤ02)

Η εταιρία NET TRUST, επίσημος εμπορικός συνεργάτης 
του ομίλου Forthnet - Nova, ζητεί άμεσα άτομα με 
σκοπό την τηλεφωνική προώθηση των υπηρεσιών του 
ομίλου (τηλεφωνία, internet, συνδρομητική τηλεόραση).

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Επαγγελματισμός – συνέπεια 
•Ευγένεια – ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις (προαιρετική) 
•Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Σύμβαση αορίστου χρόνου 
•Bonus 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα στελέχη 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•5ωρη πρωινή ή απογευματινή απασχόληση 
•Εύκολη πρόσβαση (πλησίον Μετρό Συγγρού- Φιξ)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@nettrust.gr 
ή στο fax: 211 1093 510, τηλ: 211 1093 500. Περιοχή: 
Λεωφ. Συγγρού 80- 88,Τ.Κ. 117 41 – Αθήνα.

Πεπειραμένοι Πωλητές  
(Κωδικός Θέσης: CC-ΤELE10)

Για το τμήμα προώθησης εναλλακτικού παρόχου 
ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιοχή απασχόλησης: Πλατεία Κάνιγγος

Αντικείμενο απασχόλησης: 
-Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν 
σε εξερχόμενες κλήσεις με αντικείμενο 
την προώθηση υπηρεσιών στα τμήματα: 
•Internet 
•Σταθερής τηλεφωνίας 
•Κινητής τηλεφωνίας  
Απαραίτητα προσόντα:  
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 
•Εμπειρία στις πωλήσεις ή προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση θα θεωρηθεί προσόν
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Παρέχονται:  
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ευέλικτο ωράριο, πρωινό – απογευματινό 
(4ώρο ή 6ώρο)

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6987 836207 και 6938 
895009, ώρες επικοινωνίας αυστηρώς 09:30 - 
15:30, e-mail: cv.atoa@hotmail.com 

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

Κυρίους – Κυρίες για Προώθηση Υπηρεσιών 
Forthnet Nova – Πλ. Βικτωρίας 

(5ωρη Απασχόληση)

Περιγραφή θέσης: Για τη στελέχωση του τηλεφωνι-
κού κέντρου θα έχουν ως αντικείμενο τη διενέργεια 
εξερχόμενων κλήσεων σε υπάρχον και νέο πελατο-
λόγιο με στόχο την πώληση ή αναβάθμιση υπηρεσιών 
τηλεπικοινωνιών και τηλεόρασης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία στην τηλεφωνική διαχείριση πελατών 
μέσω εξερχόμενης κλήσης. 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις υπηρεσιών σταθερής 
τηλεφωνίας και internet. Θα εκτιμηθεί τυχόν 
εμπειρία στην πώληση υπηρεσιών Forthnet-Nova. 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ  
Προσφέρεται: 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση. 
•Αορίστου χρόνου σύμβαση εργασίας. 
•Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών ανεξαρτήτως 
απόδοσης. Παροχή ειδικών πακέτων τηλεφωνίας. 
Προσφορές προϊόντων & υπηρεσιών 
από συνεργαζόμενες εταιρίες 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης 
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα προσβάσιμος 
στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα μεταφοράς 
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια).  
Αποστολή βιογραφικών 
•E-mail: hr@telephonenet.gr  
•Fax: 211 8008850

H PLEGMANET ζητά άμεσα:

10 Εκπρόσωπους 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Άνδρες-γυναίκες για την προώθηση ηλεκτρικής 
ενέργειας 5ώρης πρωινής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(ΙΕΚ,ΤΕΙ,ΑΕΙ). 
•Άνεση στις δημόσιες σχέσεις. 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε τηλεφωνική 
πώληση (όχι αναγκαία).

Παροχές: 
•Βασικός μισθός. 
•Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ και τα νόμιμα δώρα  
και επιδόματα. 
•Μηνιαία μπόνους. 
•Συνεχής εκπαίδευση. 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον 
•Εύκολη προσβασιμότητα (2’ απόσταση  
από το μετρό Σεπολίων)

Αποστολή βιογραφικών: υπόψη τμήματος προσωπικού. 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτι-
κές. E-mail: z.kourafa@bestnet.com.gr φαξ 211 105 
1787, διεύθυνση εργασίας: Γερακίου 26, Σεπόλια, 
Αθήνα, (στάση μετρό Σεπόλια).

Η Forthnet ΑΕ, ο μεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών 
υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην Ελλάδα, 
ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στον Ταύρο:

Υποστήριξη Συνδρομητών 
(Κωδικός Θέσης: CCPR - 102015)

8ωρης απασχόλησης, για εργασία σε κυλιόμενο 
ωράριο.

Περιγραφή θέσης: Η θέση αφορά στην τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση νέων και υφιστάμενων επαγγελματιών 
και μικρών επιχειρήσεων καθώς και στην τηλεφωνική 
πώληση των υπηρεσιών από εισερχόμενες κλήσεις. 
Στην καταχώρηση αιτημάτων στο crm σύστημα της 
εταιρίας και διακράτηση των υφιστάμενων πελατών 
μέσω εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα/ χαρακτηριστικά: 

•Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ σε περιβάλλον 
Windows 
•Ευχέρεια στη δακτυλογράφηση 
•Επαρκή γνώση της Αγγλικής γλώσσας  
(γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία 
•Αυξημένες οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση επιθυμητή 
•Προϋπηρεσία σε τμήματα πωλήσεων  
και διακράτησης πελατών θα θεωρηθεί  
πρόσθετο προσόν 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες υποψηφίου

Η εταιρία προσφέρει:  
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/Tf2156

Εκπρόσωπος 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Πιστεύοντας πως «Η εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι 
τμήμα, αλλά συμπεριφορά», αναζητούμε συνεργά-
τες οι οποίοι να έχουν την ίδια φιλοσοφία με εμάς, 
να δρουν με προσανατολισμό στην πελατοκεντρική 
εξυπηρέτηση και το αποτέλεσμα και να έχουν όρεξη 
για μάθηση και διάθεση για εργασία.

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
•Χαρακτηριστικά προσωπικότητας: Ευχέρεια  
στην επικοινωνία, ευχάριστη προσωπικότητα, 
υπευθυνότητα, επαγγελματικό προφίλ 
•Ηλικία: 18 - 24 ετών 
•Επιπλέον δεξιότητες: Πιστοποιημένη γνώση  
αγγλικών & καλή γνώση Η/Υ 
•Προαιρετικά: Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση 
εξυπηρέτησης πελατών

Παρέχεται: 
•Συνεχής εκπαίδευση & υποστήριξη  
από καταρτισμένους επαγγελματίες 
•Μισθολογική σταθερότητα 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Εργασία σε εγκαταστάσεις κοντά σε μετρό  
(3’ από στάση μετρό Πανόρμου)

Αποστολή βιογραφικών  με την ένδειξη: ΚΩΔ: 11 
στο  e-mail: career@mediatel.gr , fax: 214 2148090, 
διεύθυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 
24 Αμπελόκηποι, Αθήνα (στάση μετρό Πανόρμου). Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 214 214 
8000 (Επιλογή 1), διεύθυνση προσωπικού.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η αρωματοποιία ZONIOU Everlasting Essence αναζητά:

Πωλήτριες

Ημιαπασχόληση για τα καταστήματα της στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης.

Αν διαθέτετε: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
τουλάχιστον τριών ετών 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, μεθοδικό  
χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα 
•Άριστη γνώση Αγγλικής 
•Ευελιξία στο ωράριο εργασίας 
•Άνεση στο χειρισμό Η/Υ

Και ενδιαφέρεστε: 
•Να εργαστείτε σ’ ένα σύγχρονο κι ευχάριστο  
περιβάλλον με αντικείμενο τα αρώματα 
•Να έχετε εκπαίδευση 
•Σταθερό μισθό, ασφάλιση και προοπτική εξέλιξης

Στείλτε μας το βιογραφικό σας στη διεύθυνση: 
info@zoniou.gr

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

Η WEST A.E., διαφημιστική εταιρία με δραστηριότητα 
από το 1994 στο χώρο της προώθησης πωλήσεων 
και με πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πο-
λυεθνικές και τοπικές εταιρίες που πιστοποιούν την 
ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά:

Προωθητές / Προωθήτριες 
(Promoters) για την Πόλη της Αθήνας

Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική 
προώθηση προϊόντων γνωστής καπνοβιομηχανίας.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η λυκείου 

•Ηλικία από 21 έως 28 ετών 
•Εμπειρία σε προωθητικές ενέργειες ή πωλήσεις 
•Πολύ καλή εμφάνιση 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητική αμοιβή  
•Πλήρης ή μερική απασχόληση 
•Ασφαλιστική κάλυψη 
•Εκπαίδευση & ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, να στείλουν το βιογραφικό 
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου 
και ολόσωμη, με την ένδειξη PR002, στην ηλεκτρο-
νική δ/νση: tkoviou@westsa.gr. Βιογραφικά που δεν 
ανταποκρίνονται στην απαιτούμενα προσόντα, δε θα 
ληφθούν υπόψη.

ΣΤΕΛΕχΗ ΠΩΛΗΣΕΩν
Η εταιρία Tresor Hotels αναζητά για τα γραφεία των 
Αθηνών:

Sales Executive - Γλυφάδα

Αναγκαία προσόντα: 
•5 έτη εμπειρία πωλήσεων FIT και MICE είτε 
σε πρακτορείο είτε σε ξενοδοχείο πολυτελείας 
•Εμπειρία να συναναστρέφεται με ελληνικές 
και διεθνείς εταιρίες 
•Αρίστη γνώση Ms Office Word & Excel 
αλλά και προγραμμάτων CRM 
•Ελληνικά και Αγγλικά σε επίπεδο proficiency 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 
•Εργατικότητα και υπευθυνότητα 
•Οργάνωση και ευγένεια 
•Ικανότητα εργασίας χωρίς supervision 
αλλά με deadlines  
Προσφέρεται: 
•Full-time εργασία στην Αθήνα 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Ανάπτυξη και δικτύωση στον τουριστικό κλάδο  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@tresorhotels.com

 
Account Manager - Αθήνα

Μεγάλη εταιρεία παροχής υπηρεσιών, επιθυμεί να 
προσλάβει Account Manager στα πλαίσια ανάπτυξης 
τμήματος πωλήσεων B2B, για λογαριασμό της εται-
ρείας Wind με στόχο την ενεργοποίηση υπηρεσιών 
τηλεφωνίας (κινητής-σταθερής).

Αρμοδιότητες υποψήφιου: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων Β2Β σε επιλεγμένη 
πελατειακή βάση 
•Ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου. 
•Προώθηση - πώληση υπηρεσιών. 
•Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό 
την επίτευξη της πώλησης. 
•Επίτευξη μηνιαίων στόχων βάσει πλάνου 
πωλήσεων.  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτοι λυκείου/ ΑΕΙ/ ΤΕΙ/ ΙΕΚ. 
•Άριστη χρήση της Ελληνικής γλώσσας, 
σε προφορικό & γραπτό λόγο. 
•Εμπειρία σε πωλήσεις. 
•Εξαιρετικές επικοινωνιακές & οργανωτικές 
ικανότητες. 
•Καλή χρήση Η/Υ (Ms Office) και γνώση χειρισμού 
CRM εφαρμογών. 
•Εμπειρία στο χώρο της τεχνολογίας/πληροφορικής 
/τηλεπικοινωνιών.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο σταθερών αποδοχών. 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων. 
•Έξοδα κίνησης / laptop. 
•Ιατρική κάλυψη. 
•Άμεση πρόσληψη. 
•Εκπαίδευση (τόσο σε πρώτο επίπεδο 
όσο και on-the-job). 
•Ευκαιρίες και προοπτικές σε ένα δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@bankfs.
gr ή στο τηλέφωνο 211 1038555, website: www.
bfsgroup.gr

Ζητoύνται από τον όμιλο ιατρικής αισθητικής FIGURA:

Διευθυντές Πωλήσεων - Αθήνα

•Με εμπειρία σε ανάλογη θέση.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@figurabody.
gr, fax 210 8223488 και τηλέφωνο 210 8228222. 
Υπεύθυνες επικοινωνίας: Κα Καβουκοπούλου Έλε-
να, Κα Σαββέλη Ιωάννα.

Μεγάλη εταιρία τηλεπικοινωνιών επιθυμεί άμεση 
κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης:

Corporate Expert - Τμήμα Πωλήσεων 
Business Account Σταθερής 

και Κινητής Τηλεφωνίας

Περιγραφή ρόλου: Ο /η σύμβουλος πώλησης, θα 
έχετε την ευθύνη της εξυπηρέτησης υφιστάμενων 
και νέων πελατών αλλά και της υποστήριξης τους 
μετά την πώληση. Η συνεχής βελτίωση των γνώσεων 
αποτελεσματικών τεχνικών πώλησης, προϊόντων, λει-
τουργιών, διαδικασιών και τιμολογιακής – εμπορικής 
πολιτικής της εταιρείας προτεραιότητες του εργασιακού, 
εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητες και απαιτήσεις 
του εργασιακού ρόλου.

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, με 
προσανατολισμό στα αποτελέσματα. Ο ρόλος, απαιτεί 
πολύ καλή γνώση των προϊόντων και των τεχνικών 
πώλησης και εξυπηρέτησης των πελατών, καθώς και 
συμμετοχή σε όλες τις προωθητικές ενέργειες -καμπάνιες 
που υλοποιούνται αλλά και επίτευξη στοχοποιήσεων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ επιθυμητό όχι απαραίτητο 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 
•Άριστες επικοινωνιακές & οργανωτικές ικανότητες 
•Ηλικία 27-35 και εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη 
σε αντίστοιχη θέση 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στο χώρο 
των πωλήσεων εταιρικών πελατών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε ένα 
εκπαιδευτικό 15ήμερο, που θα σας βοηθήσει να κατα-
νοήσετε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και στην εταιρική 
μας φιλοσοφία, αλλά και εξειδικευμένη εκπαίδευση, 
με συγκεκριμένη θεματολογία, προσαρμοσμένη στις 
απαιτήσεις του εργασιακού σας ρόλου.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγικής σας εκπαίδευσης 
θα γνωρίσετε, τη βασική δραστηριότητα όλων των 
τμημάτων της εταιρείας, την προϊοντική γκάμα και 
τις διαδικασίες μας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το 
βιογραφικό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
an2kduke@gmail.com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Εμπορικό Στέλεχος - Αθήνα

Περιγραφή θέσης: Η BIOSAFETY Α.Ε. αποτελεί μία 
από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες 
στο χώρο της παροχής υπηρεσιών για την υγεία και 
ασφάλεια στην εργασία.

Καλύπτει κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές εται-
ρείες στην πρόληψη και προστασία του επαγγελματικού 
κινδύνου διασφαλίζοντας τόσο τις ίδιες όσο και το 
ανθρώπινο δυναμικό τους.

Η ΕΞΥΠΠ ΒΙΟSAFETY A.E. ζητά να προσλάβει εμπο-
ρικό στέλεχος (account manager) με εμπειρία στο 
χώρο της παροχής υπηρεσιών.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση υπάρχοντος και ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου 
•Επίτευξη στόχων πωλήσεων 
•Εξυπηρέτηση πελατών   
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επιθυμητός τίτλος σπουδών 
•Τουλάχιστον (5) χρόνια εργασιακή εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Καλή γνώση Η/Υ & χειρισμού εφαρμογών ΜS Office 
•Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου 
•Πελατοκεντρική αντίληψη και επαγγελματισμός 
•Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές 
και επικοινωνιακές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
και προσήλωση στο αποτέλεσμα 
•Δεξιότητες προγραμματισμού και οργάνωσης 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε περιβάλλον 
πίεσης  
•Συλλογικότητα, ευελιξία και ομαδικό πνεύμα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@biosafety.gr

 
Υπεύθυνος Πωλήσεων 

Κρήτης (ΥΠΚ)

Ανώνυμη εμπορική εταιρία με έδρα στην Αθήνα και 
υποκατάστημα στην Κρήτη, ζητά άτομο για τη στελέχωση 
των γραφείων της στο υποκατάστημα Κρήτης (Ηράκλειο), 
για την εξυπηρέτηση πελατών και ανάπτυξη πωλήσεων 
στο χώρο εξειδικευμένων μονωτικών υλικών.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Επιθυμητό πτυχίο ανώτατης σχολής ή ανώτερης 
σχολής. πτυχίο μηχανικού θα εκτιμηθεί 



H εκπαίδευση απόκτησε το δικό της site!

Ήρθε το νέο skywalker education 

Ένα site με όλες τις πληροφορίες που 
χρειά ζεσαι για την εκπαίδευση. Πα-
νεπιστήμια, κολλέγια, μεταπτυχι-
ακά, επαγγελματικά σεμινάρια, 
υποτροφίες είναι μερικά μόνο 
από όσα θα βρεις με ένα κλικ. 
Ανανεω μένο και λειτουργικό, 
αρχές Ιουνίου θα σε περι-
μένει να το εξερευνήσεις: 
skywalker.education
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 18

•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
•Πολύ καλή γνώση υπολογιστών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση κρίνεται 
απαραίτητη 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Απαραίτητες ικανότητες: 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας, πνεύμα 
συνεργασίας. 
•Ικανότητα επίλυσης τεχνικών προβλημάτων.  
•Άμεση διαθεσιμότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Laptop 
•Κινητό

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: aggelies111@gmail.
com αναφέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα τη-
ρηθεί εχεμύθεια.

Account Manager in Information  
Technology Services & Solutions 

(AM 2009)

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

Key responsibilities: 
•Actively involved and responsible for the sales 
of IT solutions and services 
•Attract of new customers and help maximize 
market and revenue share 
•Development and maintenance of strong, 
long-lasting relationships with customers  
Required qualifications and experience: 
•Prior experience of at least 5 years in B2B sales 
of information technology solutions or services 
•University degree 
•Ability to perform under clear objectives 
and deadlines 
•Strong analytical, organizational and negotiation 
skills 
•Very good knowledge of English  
The company offers: 
•Monthly salary upon qualifications & bonus scheme 
•Company car and monthly travel expenses 
•Additional health insurance 
•Friendly and challenging working environment 
•Opportunities for further growth and development

Required information: Should you be interested in a 
career with our company, please address your CV by 
email at the following address: sales@doxiadis.gr. 
All communication will be kept strictly confidential.

 
Sales Executive 

for the Japanese Market - Athens

Purpose of the position: The sales executive is 
responsible for building and growing sales pipeline 
and meeting or exceeding revenue goals.

Scope: The sales executive responsibilities include 
identifying prospects, scoping opportunities, writing 
proposals, creating pricing models, and closing sales.

Responsible to: General manager

Duties/areas of responsibility: 
•Identifies business opportunities by identifying 
prospects and evaluating their position in the 
industry; researching and analyzing sales options; 
develop sales/account plans to penetrate the 
market and/or to improve market participation. 
•Sells products by establishing contact 
and developing relationships with prospects; 
recommending solutions. 
•Participates in contract negotiations 
with customers to ensure favorable terms 
and to close business. 
•Maintains positive client relationships through 
the term of the contract to ensure client 
satisfaction, account growth, new business 
acquisition, and ensuring customer loyalty through 
repeat business. 
•Identifies product improvements or new products 
by remaining current on industry trends, market 
activities, and competitors. 
•Prepares sales reports by collecting, analyzing, 
and summarizing information. 
•Maintains quality service by establishing 
and enforcing organization standards. 

•Maintains professional and technical knowledge 
by attending educational workshops; reviewing 
professional publications; establishing personal 
networks; benchmarking state-of-the-art 
practices; participating in professional societies. 
•Contributes to team effort by accomplishing 
related results as needed. 
•Represents the company in a manner consistent 
with its core values.  
Education/skills: 
•Bachelor’s degree in engineering, business 
administration, or related field is required; 
Master’s degree will be considered an asset. 
•Minimum of 2 years selling experience. 
•Must have previous sales channel experience 
and success and demonstrated knowledge of sales 
techniques. 
•Ability to solve problems under stress at short 
notice. 
•Proficiency in system software skills is a must, 
including Microsoft Office suite. 
•Driver’s license.  
Competencies: 
•The candidate must be a Japanese native speaker. 
•Highly effective leader with the ability to build 
and grow sales. 
•Excellent people skills, including the ability 
to accomplish goals. 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English language. 
•Strong presentation skills. 
•Strong analytical, planning & organizational skills. 
•Excellent problem solving skills, analytical 
capabilities and collaboration skills. 
•Must have attention to detail and a commitment 
to quality 
•Results driven and customer focused 
•Highly self-confident and honest  
Send your CV to the following e-mail: 
hr.recom@gmail.com

Η Gruppo GT, εισαγωγική εταιρεία που αντιπροσω-
πεύει στην Ελλάδα τη μεγαλύτερη Ιταλική εταιρεία 
δερμοκαλλυντικών Bionike, ζητά:

Υπεύθυνους Πωλήσεων

• Με εμπειρία, για Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@gruppo-gt.gr, 
τηλ: 23410 23115, fax: 23410 20933. 

Εμπορική εταιρία ζητεί:

Πωλητές 
για την Περιοχή της Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία στον τομέα  
των πωλήσεων τουλάχιστον 3 έτη. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ ή σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών»  
του πελάτη 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
(drive for result) 
•Επαγγελματική παρουσία, ευχέρεια στον προφορικό 
 λόγο, κοινωνικότητα, εξωστρέφεια, ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών, πνεύμα συνεργασίας. 
•Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ. 
•Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Απαραίτητη αποστολή φωτογραφίας μαζί με το βιο-
γραφικό. Τα βιογραφικά θα διαχειριστούν με από-
λυτη εχεμύθεια. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε 
βιογραφικό στο e-mail: hr@egem.gr

Από εκπαιδευτικό FORUM χρηματοοικονομικού ομί-
λου ζητούνται:

Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ - Αθήνα

Που με πρόγραμμα εκπαίδευσης και αξιολόγησης 
θα ενταχθούν στα παρακάτω τμήματα: 
•Financial planning 
•Back office management 
•Τμήμα εξυπηρέτησης και διαχείρισης πελατών

Προϋποθέσεις συνεργασίας: 
•Ηλικίας 24-34 
•Επικοινωνιακές ικανότητες με προσανατολισμό 
στην επίτευξη στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Καλή γνώση Η/Υ- Αγγλικής γλώσσας 
•Ισχυρή θέληση και δυναμισμό για αυτοβελτίωση 
και εξέλιξη 
•Επιθυμητή εργασιακή προϋπηρεσία

Παροχές: 
•Καθημερινή υποστήριξη-καθοδήγηση 
•Υψηλές αμοιβές συν bonus απόδοσης 

•Ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης 
•Προοπτικές εξέλιξης στην ανώτατη διοίκηση

Επικοινωνία: κα. Τσακίρογλου, τηλ: 210 9986750.
 

Μεγάλος χρηματοοικονομικός όμιλος, στα πλαίσια 
ανάπτυξης νέου τμήματος ζητάει συνεργάτες που θα 
στελεχώσουν:

Τμήματα Παραγωγής 
και Ανάπτυξης - Αθήνα

Βασικές προϋποθέσεις: 
•Ηλικία άνω των 25 ετών 
•Πτυχίο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
•Δυνατότητες συνεργασίας και εργασίας  
σε ομαδικό περιβάλλον 
•Ανεπτυγμένες οι επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες

Η προσφορά μας: 
•Σταθερές απολαβές+ (εξαιρετικό σύστημα  
απολαβών βάση παραγωγικότητας) 
•Συνεχής εκπαίδευση και πιστοποίηση 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
και ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης. 
•Καριέρα ανέλιξης στο ανώτατο management

Επικοινωνία: κος. Γιαννόπουλος, τηλ: 210 9986629.
 

Μεγάλος όμιλος αναζητά:

Δυναμικά Άτομα για τη Στελέχωση 
Νέου Τμήματος Πωλήσεων - Ν. Σμύρνη

Προσόντα: 
•Ηλικία 25-45 ετών 
•Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία (για άνδρες) 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Επιπλέον τίτλοι θα εκτιμηθούν 
•Εργασιακή εμπειρία

Προσφέρονται: 
•Υψηλές αμοιβές 
•Συνεχής επιμόρφωση 
•Δυνατότητες εξέλιξης

Επικοινωνία: Υπεύθυνος αξιολόγησης υποψήφιων: 
κος. Δ. Τζουγανάτος, τηλ: 210 9093030.

ΙΑΤΡΙκΟΙ ΕΠΙΣκΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης - Ημαθία 

Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΗΜ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά/ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία 
της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγικό σχεδι-
ασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο παράγοντα.

Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη 
αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο 

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

 
Ανώνυμη εταιρεία φαρμακευτικών  & ιατρικών 
προϊόντων ζητεί:

Ιατρικό Επισκέπτη 
(Κωδ. Θες.: Ι.Ε.) με έδρα: Πάτρα

Η/Ο ιδανική/κος υποψήφια/ος πρέπει να: 
•Είναι απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχολής κλάδου υγείας 
•Να γνωρίζει καλά την Αγγλική γλώσσα 
•Να έχει γνώσεις στο χειρισμό Η/Υ 
•Να είναι έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Προϋπηρεσία στο χώρο απαραίτητη (εμπειρία 
με ουρολόγους θα θεωρηθεί προσόν)  
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη 
παρέχονται:  
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Βonus 
•Αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 

•Ιδιωτική ασφάλιση 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρεία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι που καλύπτουν τα 
παραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στη διεύθυνση: ARITI A.E., Λεωφ. Τα-
τοΐου 52 Αχαρναί Τ.Κ. 136 77, fax: 210 6207503 
ή e-mail: hr@ariti.gr, υπ’όψιν κ. Β. Κ.

ΙΑΤΡΟΙ
To Cosmetic Derma Medicine Group, η πιο σύγ-
χρονη κλινική αισθητικής δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών αναζητά:

 Διαιτολόγο-Διατροφολόγο 
για Πλήρη Απασχόληση - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανωτέρας/ανωτάτης εκπαίδευσης 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση επιπλέον 
γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητό

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε 
ένα σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρί-
ες ανέλιξης.

Παρακαλώ αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα με 
φωτογραφία στην ηλεκτρονική διεύθυνση: lagiant@
cosmeticdermamedicine.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
εξετασθούν από τη δ/νση ανθρώπινου δυναμικού με 
πλήρη εμπιστευτικότητα.

νΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
To γραφείο μας σε συνεργασία με το Ηertfordshire 
NHS Trust προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες εργασίας σε:

 Νοσηλευτές Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι

•Θα διεξαχθούν συνεντεύξεις μέσω skype 
σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί μέσα 
στον Οκτώβριο. 
•Οι υπηρεσίες μας προσφέρονται δωρεάν προς 
τους υποψηφίους. 
•Θέσεις εργασίας με μεγάλες δυνατότητες 
μετεξέλιξης και εξειδίκευσης. 
•Μισθός από £21,478 - £27,901 (περίπου από 30.000 
έως 39.000 ευρώ) ετησίως αναλόγως προϋπηρεσίας.

Παρέχεται κάθε δυνατή βοήθεια στους νεοπροσλαμ-
βανόμενους νοσηλευτές όπως δωρεάν διαμονή για 
τον πρώτο μήνα και £100 επιπλέον βοήθεια για τα 
αεροπορικά εισιτήρια.

Δίνεται η δυνατότητα εργασίας και σε νοσηλευτές που 
δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία απόκτη-
σης PIN Number αλλά έχουν συμπληρώσει την αίτηση 
στον ΝMC και διαθέτουν PRN number στους οποίους 
παρέχουμε κάθε δυνατή βοήθεια για την ολοκλήρωση 
της διαδικασίας.

Επίσης η συνεχή επιμόρφωση των νοσηλευτών μας είναι 
κάτι θεμελιώδες γα τις θέσεις εργασίας που προσφέρουμε.

Έχουμε ειδικότητες που δεν παρέχονται συνήθως σε 
περιφερειακά νοσοκομεία συμπεριλαμβανομένων καρ-
διολογία, μονάδα τεχνητού νεφρού, ρομποτική ουρο-
λογία, μονάδα εγκεφαλικών κ.τ.λ- αυτό σημαίνει ότι 
υπάρχουν ευκαιρίες εξειδίκευσης σε πολλούς τομείς.

•Είμαστε στην πρώτη τριάδα των Trust στην Ανατολική 
Αγγλία για το μέγεθος και τον αριθμό των ασθενών 
που προσφέρουμε νοσηλεία, έτσι σας δίνεται η δυνατό-
τητα να συνεργαστείτε με ένα μεγάλο μίγμα ασθενών. 
•To Hertfordshire είναι ένα εξαιρετικό μέρος για να 
ζει και να εργάζεται κανείς με εύκολη πρόσβαση στο 
Λονδίνο και το Cambridge. Υπάρχουν ισχυρές κοινότητες 
στις πόλεις και μεγάλα σχολεία και μια σειρά κατοι-
κιών που διατίθενται για διάφορες προϋπολογισμούς

Αποστείλετε βιογραφικά και στοιχεία επικοινωνίας  
στο e-mail: zozis@jobsallover.eu, τηλ. 23130 32690.

ΕκΠΑΙδΕΥΣΗ
Family with four English speaking children who recently 
moved to Athens seek:

Greek Language Teacher

Requirements: 
•Experienced in teaching the Greek language 
to native English speakers 
•Provide a fun and stimulating way of learning  
the Greek language 
•Be willing to sign a confidentiality agreement 
as a condition of employment

Note: References from previous students  
will be requested.

Send your CV to the following e-mail: 
greektch@gmail.com



Η εταιρία «ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΒΕΕ» ζητά:

Τεχνολόγο Τροφίμων 
Υπεύθυνο Βραδινής Βάρδιας Τμήματος Παραγωγής - Αθήνα

Προφίλ υποψηφίου:  
•Πτυχίο τεχνολόγου τροφίμων 
•Τρία (3) έως πέντε (5) έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο περιβάλλον βιομηχανίας 
•Δυναμική προσωπικότητα με εμπειρία στη διοίκηση ομάδας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@gefsinus.gr

Η Securicon S.A πρωτοπόρος εταιρεία ειδικευμένων υπηρεσιών ασφαλείας και φύλαξης αναζητά:

Προσωπικό Ασφαλείας 
Security Οfficers - Αθήνα

Πολιτικός Μηχανικός ή Συγκοινωνιολόγος 
ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός - Γερμανία

Είστε πολιτικός μηχανικός, κατά προτίμηση με ειδίκευση στην κατασκευή έργων οδοποιίας, έργων 
υποδομής ή συγκοινωνιολόγος ή ηλεκτρολόγος μηχανικός; Κατέχετε τη γερμανική γλώσσα; Αν ναι, 
τότε είστε ακριβώς κατάλληλοι για μας!

Ως μηχανικός της Hessen Mobil αναλαμβάνετε, ενδεικτικά, τα ακόλουθα καθήκοντα: 
•Μελέτη, συντονισμό και επίβλεψη έργων οδοποιίας. 
•Μελέτη, συντήρηση και αντικατάσταση των μέσων διαχείρισης της κυκλοφορίας. 
•Μελέτη, ανακατασκευή και έλεγχο κατασκευαστικών έργων. 
•Χειρισμό και μέριμνα των εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης της κυκλοφορίας ή των ηλεκτρολογικών 
εγκαταστάσεων των σηράγγων.

Για μια συνεργασία προϋποθέτουμε καλή γνώση γραπτού και προφορικού λόγου στη γερμανική 
γλώσσα (Zertifikat Β2).

Σας προσφέρουμε: 
•Υποστήριξη σε μαθήματα εκμάθησης της γερμανικής γλώσσας (τεχνικής κατεύθυνσης), στην εύρεση 
κατοικίας, στις συνδιαλλαγές σας με δημόσιες υπηρεσίες και γενικότερα στην προσαρμογή 
στον τρόπο ζωής στο κρατίδιο του Hessen. 
•Μία πρώτη επαφή μέσω Skype ή τηλεφώνου. 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας, καθώς και τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικών μοντέλων απασχόλησης, 
με στόχο τη συμβατότητα εργασίας και προσωπικής ζωής. 
•Μία θέση εργασίας με ενδιαφέροντα καθήκοντα, που καθιστούν δυνατή την ύπαρξη μιας ανεξάρτητης 
και υπεύθυνης εργασίας.

Το έτος 2016 ξεκινάει στην εταιρία μας ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης διάρκειας 12 μηνών. Μέσω αυ-
τού μπορείτε να εκπαιδευτείτε σε τουλάχιστον 2 από τους 4 τομείς εξειδίκευσης (μελέτη, κατασκευή, 
λειτουργία, συγκοινωνιολογία). Το πρόγραμμα αφορά όχι μόνο νέους μηχανικούς, αλλά και άτομα με 
επαγγελματική εμπειρία. Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης θέτει τη βάση για μια 
ενδεχόμενη περαιτέρω απασχόληση στην εταιρία.

Τρόπος υποβολής αίτησης: Μπορείτε να κάνετε αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας, αναγράφοντας 
απαραιτήτως τον αντίστοιχο Κωδικό Θέσης. Οι θέσεις αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα της εταιρίας: 
www.mobil.hessen.de. 

Μπορείτε να μας στείλετε την αίτηση σας και μετά από έλεγχο αυτής θα κρίνουμε για ποια θέση εργασίας 
ή θέση εκπαίδευσης θα μπορούσαμε να σας λάβουμε υπόψη. Παρακαλούμε στείλτε μας την αίτησή σας 
(βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή, μαζί με τα συνήθη έγγραφα) στη γερμανική γλώσ-
σα. (παρακαλούμε μόνο αντίγραφα), είτε ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Hessen Mobil – Straßen- und 
Verkehrsmanagement, Dezernat Q2, Wilhelmstraße 10, 65185 Wiesbaden Deutschland, είτε μέσω 
e-mail στη διεύθυνση: personalbetreuung@mobil.hessen.de (ένα αρχείο pdf μέχρι 20ΜΒ).

Για διευκρινήσεις και απορίες σχετικά με την εταιρία μας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη συνερ-
γάτιδα μας κα Μοσχίδου τηλ. 0049 2771/840211. Για θέματα σχετικά με την αίτησή σας είναι στη 
διάθεση σας η αρμόδια υπάλληλος Fr. Ohl τηλ. 0049 611/366-3271. Εκτενείς πληροφορίες για την 
εταιρία μας θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Hessen Mobil. 

Κατάστημα Forthnet εξειδικευμένο στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων συνδυαστικών υπηρεσιών 
ψυχαγωγίας και επικοινωνίας και στην παροχή προϊόντων τεχνολογίας που καλύπτουν κάθε σύγχρονη 
ανάγκη, ζητάει να προσλάβει:

Εκπρόσωπο Πωλήσεων 
Professional Υπηρεσιών - Αιγάλεω

Η θέση αναφέρεται στον υπεύθυνο του καταστήματος με βασικές αρμοδιότητες: 
•Εξωτερική πώληση υπηρεσιών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
•Διαχείριση συστημάτων της εταιρίας 
 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει τα εξής προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)  
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας, ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
 
Το κατάστημα Forthnet προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: aigaleo@forthnetshop.gr

Η Cyta, θυγατρική του εθνικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Κύπρου, επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Μηχανικό Ανάπτυξης Java 
για το Τμήμα Ανάπτυξης Συστημάτων Πελατών

Περιγραφή θέσης/καθήκοντα: 
Τμήμα ανάπτυξης συστημάτων πε-
λατών-ανάπτυξη Java applications

Τόπος εργασίας: 
•Λ. Αλεξάνδρας 128, Αθήνα 
Ωράριο εργασίας: 
•Πλήρους απασχόλησης 9 - 5

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
πρέπει να πληρούν 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
Απαιτούμενα προσόντα 
(ακαδημαϊκά/ επαγγελματικά):  
•Πτυχίο ΑΕΙ στον κλάδο 
της πληροφορικής 
ή πολυτεχνείου με τουλάχιστον 
δύο χρόνια εμπειρία σε σχετικό 
αντικείμενο 
•Πολύ καλή γνώση JAVA 
και J2EE (EJB, Servlets & JSP 
τεχνολογίες) 
•Εμπειρία στη χρήση Java 
Application Servers (JBoss, 
WebLogic, Tomcat) 
•Καλή γνώση των Java 
frameworks Jakarta Struts  
ή/και JSF 

•Καλή γνώση HTML, Javascript 
& AJAX 
•Καλή γνώση Hibernate 
ή/και EJB 3.0 
•Καλή γνώση SQL & Oracle 
10g/11g RDBMS 
 
Εμπειρία: 
•Επιθυμητή 3ετής προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση 
 
Επιπλέον προσόντα:  
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός 
τίτλος στον κλάδο 
της πληροφορικής 
•Ανάπτυξη Java εφαρμογών 
σε JDeveloper ή/και Eclipse 
•Ανάπτυξη σε Oracle ADF 
•Χειρισμός Linux/Unix 
•Γνώση Oracle SOA Suite 11g 
 
Ατομικές ικανότητες:  
•Προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Αντίληψη/κατανόηση 
•Ομαδικότητα 
•Δημιουργικότητα/καινοτομία 
•Επίλυση προβλημάτων  

Γενικές προϋποθέσεις:  
•Οι άντρες υποψήφιοι πρέπει 
να έχουν εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Πολύ καλή γνώση 
της Ελληνικής και καλή γνώση 
της Αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι πρέπει να πλη-
ρούν τα απαιτούμενα προσόντα 
και προϋποθέσεις κατά την πιο 
κάτω αναφερόμενη ημερομηνία 
λήξης προθεσμίας. 

Η εταιρεία προσφέρει ανταγωνι-
στικό πακέτο αμοιβών, επιπλέον 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκο-
μειακή περίθαλψη, κινητό τηλέ-
φωνο και μεγάλες δυνατότητες 
εξέλιξης σε ένα άριστο εργασιακό 
περιβάλλον.

Οι υποψήφιοι μπορούν να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέχρι τις 9/10/2015 μέσω του 
link: http://goo.gl/Cfm2gQ ή στο 
fax: 215 5008801 με την ένδειξη 
«MA_JAVA_35_2015».

Η εταιρεία προσφέρει μόνιμη απασχόληση σε σύγχρονο 
περιβάλλον εργασίας που αναπτύσσεται διαρκώς 
δίνοντας στους εργαζόμενους της τη δυνατότητα 
συνεχούς εξέλιξης & εκπαίδευσης στον κλάδο των 
υπηρεσιών ασφαλείας. 

Παράλληλα με το μόνιμο μισθό, προκύπτουν έξτρα 
παροχές για το προσωπικό μαζί με πριμ.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άδεια εργασίας υπηρεσιών ασφαλείας (security) 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δίπλωμα Ι.Χ. αυτοκινήτου 

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Λευκό ποινικό μητρώο 
 
Θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως: 
•Απολυτήριο μέσης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Καλή φυσική κατάσταση 
•Επαγγελματικό δίπλωμα 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Πειθαρχία 
•Ακεραιότητα 
•Επαγγελματισμός 
 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@securicon.gr

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας, δίνει τη δυνατότητα στους:

Φοιτητές των ΤΕΙ 
να Κάνουν την Πρακτική τους Άσκηση* στην Εταιρεία μας

* Επιδοτούμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση

Μέσω της πρακτικής άσκησης η εταιρεία μας δίνει 
την ευκαιρία σε πολλούς νέους τελειόφοιτους των 
ΤΕΙ να απασχοληθούν σε διάφορες ειδικότητες και 
να αποκτήσουν την εμπειρία σε ένα δυναμικό, πο-
λυεθνικό περιβάλλον εργασίας.

Οι ανοικτές θέσεις πρακτικής άσκησης είναι:  
•Store operating coordinator 
•Τεχνικός υπολογιστών 
•Τμήμα προμηθειών 
•Τμήμα εκπαίδευσης & ανάπτυξης 

Εάν λοιπόν ενδιαφέρεστε να κάνετε την πρακτική 
σας άσκηση παρακαλώ συμπληρώστε τη φόρμα 
υποβολής βιογραφικού όπου στο «επιθυμητό τμή-
μα» επιλέξτε πρακτική άσκηση & στην «επιθυμητή 
θέση» επιλέξτε τον τομέα της πρακτικής που θέλετε 
να ακολουθήσετε.

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’: Η ‘ΚΩΤ-
ΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε 
το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 
1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 

κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας 
της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η δυ-
ναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονι-
κών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού 
εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς 
και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι 
ένας από τους κορυφαίους Ευρωπαϊκούς ομίλους 
στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμό-
ζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με πε-
ρισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 
40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις 
αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν 
το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας: www.
kotsovolos-careers.gr
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ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΡΕΛΚΟ - Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΚΟ-
ΡΕΛΚΟ δραστηριοποιείται στο χώρο της εκπαίδευσης 
48 χρόνια. Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης και 
ενδυνάμωσής του, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο 
δυναμικό του: 

Καθηγητές Αισθητικής Άκρων 
Κέντρο Αθήνας

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
•Εργασιακή προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη 
στο αντικείμενο διδασκαλίας 
•Διδακτική εμπειρία 
•Επιθυμητή η γνώση ποδολογίας 
•Σοβαρή εμφάνιση  
Βασικές αρμοδιότητες: 
•Καλή γνώση και προετοιμασία για την παράδοση 
της διδακτέας ύλης 
•Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων 
•Επεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη 
εκπαιδευτικού υλικού 
•Επικοινωνία με τους σπουδαστές και κατανόηση 
των εκπαιδευτικών αναγκών τους. 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα 
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βι-
ογραφικό σημείωμα στο εξής e-mail: hr.corelco@
gmail.com

 
Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΑΚΜΗ, που αποτελεί την 
ηγετική εκπαιδευτική δύναμη στην Ελλάδα, επιθυμεί 
άμεσα να προσλάβει:

Καθηγητές - Aθήνα

•Για διδασκαλία στον κλάδο μηχανικών 
μοτοσυκλετών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό 
στο e-mail: cvathens@iek-akmi.edu.gr. Προηγούμενη 
διδακτική εμπειρία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη.

Consultant - Athens 
(Ref: C-10 2015)

Digitalis Consult is a management consulting firm, 
specialized in R&D administration and in providing 
project management and project-related quality 
assurance services for collaborative R&D projects 
in the areas of ICT, Environment, Transport, and Energy, 
particularly in European Commission supported projects. 
Digitalis has a cumulative success rate of over 50% 
for its proposals in the last 5 years. 75% of its client 
base are from abroad.
Job description: 
•Contribute to company functions related  
to management of R&D projects, coordination  
of European research consortia, financial guidance 
and reporting of project partners. 
•Contribute to the drafting of document such 
as: Βids and proposals, studies, surveys, 
project deliverables, policy action plans, needs 
and requirement analysis, technical articles, 
educational resources. 
•Carry out studies and analyses, assessing 
policy issues, compiling evidence on case studies 
and developing guidelines to assist with the 
implementation of policies. 
•Contribute in planning of company resource 
allocation, work scheduling, tracking of 
deliverables’ preparation.
Candidate profile: 
•Graduate, preferably with interdisciplinary 
academic or work background. An MSc / PhD  
will be considered a strong asset. 
•3-5 years fulltime working / research experience 
in a field relevant to the company’s areas of activity. 
•Very good communication skills in English  
and Greek. 
•Strong numeracy and logical skills. Solid 
organizational skills and ability to prioritize, 
organize and process large amounts of complex 
information in short amount of time. 
•Client focus - ability to perceive client’s 
requirements and needs and to use them every 
day to guide actions.

Offered: 
•Competitive remuneration. 
•Opportunities for significant career development. 
•Work in a creative and rewarding small business 
environment. 
•Work with international research organizations 
and European public administrations.
Job type: Permanent, full time, in the context  
of a collaborative team. 
Location: Athens northern suburbs. 
Hours: Monday to Friday 9am – 6pm.

Send your CV to the following e-mail: jobs@digitalis.gr

ΘΕΤΙκΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Ζητείται από ιδιωτική κλινική στην Αθήνα:

Τεχνολόγος Ακτινολόγος

Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Εμπειρία σε αξονικό- μαγνητικό τομογράφο 
•Εμπειρία σε τμήμα πυρηνικής ιατρικής θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν 
•Ομαδικό πνεύμα - υπευθυνότητα – εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hrcentral80@gmail.com

ΤΕχνΙκΟΙ
Η εταιρία ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΞΥΓΟΝΟ, με έδρα στο Ψυχικό, 
αναζητά:

Τεχνικό 

•Για επισκευή ιατρικών μηχανημάτων (συμπυκνωτών).

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
marwleo@hotmail.com 

Η Ammon Ovis Ltd αναζητεί για πελάτη της, γνωστό 
διανομέα στον κλάδο των αυτοκινήτων:

Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων - Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στη συγκεκριμένη 
θέση. 
•Καλή γνώση Η/Υ. 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας.  
Βιογραφικά στο e-mail: hr@ammonovis.com

ΜΗχΑνΙκΟΙ
Μηχανικός ΑΕΙ – ΤΕΙ - Θεσσαλονίκη

Για διαχείριση τεχνικών έργων, project manager, 
επιμετρήσεις - προμετρήσεις, μελέτες εφαρμογής 
με γνώσεις Autocad, MS Office και εμπειρία σε βι-
ομηχανικά κτίρια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@salvan.
gr. Υπεύθυνη Σαλβάνου Έφη.

Σχεδιαστής Βιομηχανικού 
Σχεδίου (IND.DSN)

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ή απόφοιτος 
τμήματος μηχανικών σχεδίασης προϊόντων 
και συστημάτων του πανεπιστημίου Αιγαίου (Σύρος) 
•Άριστη γνώση AutoCAD 2D & 3D καθώς επίσης 
και ΙΝVENTOR 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση Microsoft Office (Word-Excel-
PowerPoint-Outlook) 
•3ετή εμπειρία σε βιομηχανικό σχεδιασμό (μελέτη 
–σχεδίαση) νέων προϊόντων και ικανότητα πρακτικής 
εφαρμογής 
•Οργανωτικό και ομαδικό πνεύμα, δυνατότητα 
διαχείρισης χρόνου & προγραμματισμού, εχεμύθεια.

Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, 
συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση, προοπτικές εξέλιξης. 

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης μέσω email στη διεύθυνση: 
hrmcvs140@gmail.com

Υπεύθυνος Παραγωγής 
(Έδρα Λαύριο Αττικής,  

πλήρης απασχόληση, υφιστάμενοι: 5)

Καθήκοντα: 
• Σχεδιασμός, οργάνωση και διοίκηση παραγωγής 
υλικών, μέσων, μηχανημάτων και διατάξεων  
σχετικών με το αντικείμενο της επιχείρησης 
• Διοίκηση και επίβλεψη συνεργείου παροχής  
υπηρεσιών σχετικές με το αντικείμενο  
της επιχείρησης

Προϋποθέσεις: 
• Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ 
• 3-4 έτη εμπειρία σε γραμμή παραγωγής  
(τόρνοι, φρέζες κλπ.) 
• Ικανότητα σχεδιασμού 3D με χρήση Autocad 
• Γνώση Αγγλικών

Skills: 
• Δημιουργικότητα 
• Ικανότητα υποκίνησης και διοίκησης ομάδας  
παραγωγής 
• Hands on προσέγγιση στα έργα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@skywalker.gr 
αναφέροντας τον τίτλο της αγγελίας στο θέμα του e-mail.

Ο πελάτης μας, βιομηχανική επιχείρηση στην περιοχή 
της Ανατολικής Αττικής επιθυμεί να προσλάβει έναν: 

Μηχανολόγο 
Συντηρητή Εργοστασίου

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι απόφοιτοι 
ΤΕΙ ή ΑΕΙ μηχανολόγων μηχανικών της Ελλάδας ή της 
αλλοδαπής με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε 
σύγχρονη βιομηχανική μονάδα.

Θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα εκτός από την Ελληνική 
και την Αγγλική γλώσσα ενώ επιθυμητή είναι η γνώση 
και της Γερμανικής, να διαβάζουν άριστα μηχανολογικό 
σχέδιο και να έχουν πολύ καλές γνώσεις χειρισμού 
υπολογιστών γραφείου και ιδιαίτερα εφαρμογών 
υπολογιστικών φύλλων.

Τα κύρια καθήκοντα του κατόχου της θέσης  
θα είναι: 
•Ο έλεγχος και η διασφάλιση της ορθής λειτουργίας 
των βιομηχανικών μηχανών. 
•Η αντιμετώπιση βλαβών. 
•Η συμμετοχή σε δραστηριότητες προληπτικής 
συντήρησης. 
•Ο καθορισμός πλάνου συντήρησης και ετήσιου 
προϋπολογισμού 
•Ο έλεγχος, η καταγραφή και η τήρηση  
αποθεμάτων ανταλλακτικών. 
•Η διατήρηση αρχείου που σχετίζεται  
με προσφορές και έντυπα συντήρησης. 
•Η έκδοση αναφορών με KPI’s που αφορούν  
τη συντήρηση.

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

lOgISTICS
Θέση Τμήματος Logistics 

Κεντρικών Αποθηκών - Παιανία

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αγγλικά πτυχίο lower 
•Χρήση υπολογιστών 
•Θα αξιολογηθεί επιπλέον η γνώση 
του προγράμματος ERP της Singular το Enterprise 
•Ηλικία έως 32 ετών εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Άρρεν λόγω βάρους ορισμένων φορτίων 
•Απόφοιτος ελληνικού λυκείου ή ΙΙΕΚ  
Θα αξιολογηθεί θετικά ο τόπος διαμονής 
να είναι κοντά στο τόπο εργασίας. 
Θα αξιολογηθεί θετικά τυχών εμπειρία σε αποθήκες 
με κωδικοποιημένα είδη με barcode.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
incomingcvsemail@gmail.com

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

Υπεύθυνο Αποθήκης
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, κατά προτίμηση 
σε ξενοδοχειακή μονάδα ή σε μεγάλη αλυσίδα 
super market 
•Επιθυμητή γνώση logistics 
•Καλή γνώση MS Office και Soft One 
•Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Θα εκτιμηθεί πτυχίο σχολής σχετικής 
με το αντικείμενο  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 ή μέσω 
e-mail στο: cv@kipriotis.gr

ΟδΗΓΟΙ
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης και του καφέ; 
Η εταιρεία «ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα 
άρτια οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει για 
το κατάστημά της στο Κορωπί για πλήρη απασχόληση: 

Οδηγό / Πωλητή Επί Αυτοκίνητου Ex-Van

Με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, επιθυμητή η εμπειρία σε 
πωλήσεις σφολιάτας.

Προφίλ υποψηφίων: 
•Εμφανίσιμη 
•Έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Επαγγελματισμός 
•Δεξιότητες επικοινωνίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 

•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

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

`
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:

Captain (Code: CPT)

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 captain 
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 natural ability 
and confidence to sell/promote. 
•Excellent customer service skills. 
•Problem solving 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 to visit the HotelBrain career portal 
and submit your CV to the following link: http://
goo.gl/M58k7n. 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.

 
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Suites στη Μύκονο 
ζητά να προσλάβει για εργασία για το 2015:

Sushi Chef

Απαραίτητα προσόντα: 
•Καλή γνώση της Ιαπωνικής κουζίνας  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
eliasuites@hotmail.com

 
Μάγειρας

•Για δημιουργική κουζίνα σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.

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

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα «Afitis hotel» & 
«Renaissance Hanioti Resort» στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, 
ζητούν να προσλάβουν:

Food & Beverage Manager
Προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής γλώσσας 
(και τουλάχιστον η άριστη γνώση μιας επιπρόσθετης 
ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5*  
•Άριστη γνώση Η/Υ (word, excel, access, power 
point, outlook) 
•Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας 
των τμημάτων του εστιατορίου 
•Άριστη γνώση και εκτέλεση silver service 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Ομαδικό πνεύμα  
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής & καθημερινή 
προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές 
/αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης



Η Toyota Material Handling Greece A.E.,η μεγαλύτερη εταιρία στο χώρο των ανυψωτικών μηχανη-
μάτων στην Ελλάδα, αναζητά:

Ηλεκτρολόγο Μηχανημάτων 
για την Περιοχή του Αγίου Στεφάνου

G. KALLIMANIS S.A a leading company in  frozen fish & seafood, is seeking to employ a:

SAP Specialist 
Full-timer, based in Athens

Ζητούνται 3 άτομα με διάθεση δημιουργίας καριέρας στο Real Estate ως:

Σύμβουλοι Ακινήτων

Διαφημιστική εταιρία ζητά άμεσα:

Eπικοινωνιακούς Nέους-Nέες 
Κωδικός Αγγελίας: VO

Restaurant Stewards 
Cruise Ships

We are looking for young restaurant stewards with 
good command of the English language for a major 
cruise line sailing worldwide, NCL (www.ncl.com).

Essential functions: 
Overall 
•Assist with achieving departmental guest 
satisfaction targets and food and beverage 
revenues through efficient turning of tables 
and capitalizing on beverage service 
in the buffet. 
•Complies with all company policies, rules 
and regulations. 
•Follows and is compliant with all public health 
rules and regulations. 
•Responsible for safeguarding all equipment 
and materials required for operation by 
adhering to proper handling procedures. 
•Must be familiar with the safety and 
environmental protection policy and the SEMS, 
and carry out the policies and procedures 
appropriate for his/her position. 
 
Main dining rooms: 
•Performs the functions of escorting guests 
and/or resetting tables when required by work 
schedules. 
•Assist with waiters and assistant waiters 
with stocking, cleaning and maintaining waiter 
stations throughout service. 
•Ensures that the restaurant public areas 
are cleaned per company and USPH standards 
at the end of each service. 
 
Crew mess: 
•Ensures mess rooms are setup with all food, 
beverage product, condiments, sign stands, 
utensils, china, glassware and silverware prior 
to each service. 
•Maintain food line throughout service. 
•Maintains cleanliness of tables throughout 
service. 
•Cleans and sanitizes food line, beverage 
dispensing machines, & restocks all of the china, 
glassware & silverware at the end of each service. 
 
Buffet: 
•Ensures that assigned station is properly setup 
with the required amounts of equipment 
and mis-en-place prior to the start of service. 

•Clean tables in assigned station throughout 
service. 
•Complies with sequence of service for beverage 
to ensure timeliness of service to guests 
in assigned station. 
•Ensures satisfaction of service with guests 
in assigned station and assists with or resolves 
any service and/or product deficiencies that may 
occur. 
•Perform side work such as silverware roll-ups, 
emptying trash, and stocking/cleaning beverage 
station. 
•Ensures that assigned station is properly 
cleaned and set-up at the end of the meal period 
and that all assigned side-work is complete 
•Performs other jobs as assigned, to include 
but not limited to manning non-cooking buffet 
action stations (i.e. carving station, dessert 
station). 
 
Qualifications: 
•Minimum 1 year previous restaurant 
experience in a land-based or shipboard 
operations. 
•Must have previous experience selling 
and serving wine and other beverage products. 
 
Education: 
•Secondary education degree or equivalent 
is mandatory. 
•Courses and or training in safety, 
environmental, public health and sanitation 
regulations and procedures are required. 
 
Employment details: 
•Employment contract is 40 weeks on board 
followed with a 10 week vacation. 
•Salary for this position is USD 785.00 
per month.

Should you feel comfortable with the requirements 
and have the relevant background please submit 
your resume in English Word format with your 
current color photograph to the following e-mail: 
office@gmsoffice.com with subject “Restaurant 
Steward – Cruise Line” and your full name. We 
recommend that you add your skype account on 
your resume. We will contact only applicants that 
fit the required profile via email reply in order to 
arrange a date and time for a personal interview.

•Κάτοικους Kαρδίτσας, Τρίκαλων και Ναυπλίου έως 27  ετών για προώθηση υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας. 
•Εργασία 5θημερη, 8ώρη. 
 
Παρέχεται: Μισθός, ασφάλιση & bonus. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@chapter5.gr ή στο τηλ: 210 9525255, καθημερινές 09:00-15:00.

Προσφέρονται: 
•Ιδιαιτέρως ικανοποιητικοί όροι συνεργασίας 
και αποδοχών με προμήθεια. 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον. 
•Γραμματειακή υποστήριξη. 
•Οργάνωση για την ανάπτυξη πελατειακής βάσης 

με προοπτικές εξέλιξης. 
•Ευέλικτο ωράριο. 
•Συνεχής καθοδήγηση, εκπαίδευση 
και επιμόρφωση από έμπειρα στελέχη. 
 
Βιογραφικά στο e-mail: info@atticahouse.gr

Φαρμακοποιός - Ν. Λάρισας
•Με κύριο αντικείμενο: εργασία στο ομοιοπαθητικό - γαληνικό εργαστήριο του φαρμακείου  
(με προδιαγραφές GMP) και το συμπλήρωμα διατροφής.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: Job2memo@gmail.com 

Η Apifon Mobile Application Services αποτελεί μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρεία υψηλής τεχνολο-
γίας,η οποία εξειδικεύεται σε καινοτόμες υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας (sms messaging)και εφαρμογές 
κινητής τηλεφωνίας (mobile applications),για επιχειρήσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα πλαίσια 
της συνεχόμενης ανάπτυξής μας, επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση:

Υπάλληλος Τεχνικής Εξυπηρέτησης 
για Μερική Απασχόληση (25 ώρες/εβδομάδα) 

Κωδικός Θέσης: SUP-0915
Με έδρα τα γραφεία μας στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη (Περιοχή ΙΚΕΑ).

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση εισερχομένων αιτημάτων πελατών 
•Δρομολόγηση των μηνυμάτων 
•Εκπαίδευση νέων πελατών στη χρήση 
της πλατφόρμας extranet 
•Διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου 
 
Εμπειρία: 
•Εμπειρία σε θέση εξυπηρέτησης πελατών 
ή γενικότερα θέση που περιέχει επικοινωνία 
με πελάτες, ιδανικά σε εταιρεία πληροφορικής 
ή τηλεπικοιινωνιών 
•Εμπειρία σε τηλεφωνική και ηλεκτρονική 
επικοινωνία και τη χρήση Skype 
 
Γνώσεις: 
•Πτυχίο τεχνικής ή οικονομικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών 
(MS Office & Internet) 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών σε γραπτό 
και προφορικό επίπεδο 
 
Δεξιότητες: 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές ικανότητες 

•Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Διάθεση για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη 
•Υπομονή και έμφαση στη λεπτομέρεια 
 
Ωράριο εργασίας: 
•Δευτέρα έως Παρασκευή, 17:00 – 22:00 
 
Παροχές εταιρείας: 
•Μισθός, ανάλογα με τις γνώσεις 
και την προϋπηρεσία 
•Εξειδικευμένη εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
σε μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να απο-
στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα (αναφέρο-
ντας τον κωδικό θέσης, SUP-0915) στην παρακάτω 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@apifon.com. Όλες οι 
αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπιστευτικές. Η Apifon είναι 
εργοδότης ίσων ευκαιριών. Όλοι οι εργαζόμενοι 
και υποψήφιοι τυγχάνουν της ίδιας αντιμετώπισης, 
ανεξάρτητα από φύλο, θρησκεία, σεξουαλικό προ-
σανατολισμό, εθνότητα, ηλικία κλπ. Όλα τα ζητήματα 
που σχετίζονται με την εργασία, όπως προσλήψεις, 
προαγωγές, αξιολογήσεις, εκπαιδεύσεις κλπ, διέ-
πονται από αυτήν την πολιτική.

Συντηρητής
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
•Ευγενική και ευχάριστη προσωπικότητα 
 
Bιογραφικά στο e-mail: contact@whitesantorini.gr

Job description 
•Analyse business requirements relating to SAP 
•Provide daily SAP support & solutions to users 
•Design, develop, implement and support SAP changes and projects at least at 1st level 
•Collaborate with external 2nd and 3rd level SAP support 
•Monitor and coordinate external partners relating to SAP requirements implementation 
•Coordinate business and system proposals 
•Provide and maintain SAP documentation 
•Propose solutions that can improve SAP operation 
•Schedule SAP maintenance operations 
 
Requirements 
•Minimum 3 years of hands on customizing experience in the modules of SD, MM, WM  
•Good knowledge of SAP Greek Localization 
•Basic understanding of at least two of the modules FI, CO, PP, QM 
•Basic understanding of ABAP programming language 
•Good knowledge in understanding business processes 
 
Qualifications 
•Bachelor’s or college degree in information technology 
•Good knowledge of English

Those interested can send their resumes to the following e-mail: h-r@kallimanis.gr quoting reference: 
SAPS. Please note that after the screening of all CVs received, we will only contact the  candidates 
who meet the requirements of the job to arrange for an interview. All applications will be treated 
with strict confidentiality.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΤΕΣ–ΕΠΑΛ–ΤΕΙ 
•Εμπειρία σε συνεργεία – ηλεκτρολογεία 
αυτοκινήτων, αυτοματισμοί, ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης 
•Γνώση Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού υπολογιστών  
•Καλή γνώση του πακέτου MS Office 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
 
Ο κάτοχος της θέσης θα συμμετέχει: 
•Επισκευή και συντήρηση ανυψωτικών 

μηχανημάτων μέσω επισκέψεων 
στις εγκαταστάσεις των πελατών της εταιρίας. 
•Καθημερινή επικοινωνία με πελάτες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: hr@gr.toyota-industries.eu με ένδειξη 
“Ηλεκτρολόγος Μηχανημάτων”.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε 
στον παρακάτω σύνδεσμο: www.toyota-forklifts.
gr. Στη διαχείριση των βιογραφικών θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

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

ΣΤΕΛΕχΗ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩν
MedNet International is a unique Information Technology 
company. We are specialists in health insurance and 
since 1992 we have been exclusively developing and 
implementing innovative IT software solutions worldwide. 
We are a member of Munich Health - one of three 
business segments of Munich Re that brings together 
Munich Re’s global healthcare know-how in primary 
insurance, reinsurance and risk-management. This 
gives us access to more than 5,000 experts at 26 
locations who provide input to our solutions.
Due to our increasing demand of designing and 
implementing «best in industry IT solutions», at 
our Athens office, we are seeking specialists for 
the following position:

Release Manager 
RM 004 - Athens

Profiles: Candidates will work within the release 
management lifecycle which includes scheduling, 
coordinating and managing product releases across the 
enterprise. Will be required to work with application 
development and project teams to deploy releases into 
production. In addition, candidates will be responsible 
for implementing and managing release processes for 
the progression of code in the development, test, and 
production environments. The release manager will 
lead the effort of defining the IT strategic direction of 
release management tools so as for IT to ensure the 
process requirements are built-in. Will also assist in 
managing projects and interdependencies to ensure 
the integrity of the release.
Qualifications: 
•Bachelor’s degree or equivalent experience  
in the IT field. 
•10+ years technical IT experience. 
•7+ years of IT project management 
and/or release management experience. Project 
management certification will be an asset. 
•Knowledge of ITIL service management processes 
and procedures. ITIL certification will be an asset. 
•Proven track record of successfully operating  
in high-stress, time-sensitive situations  
with cross-functional teams. 
•Ability to work on multiple projects/tasks  
at once, and organizational skills to balance  
and prioritize work. 
•Excellent written and verbal communications 
skills in English and/or other languages. 
•Demonstrated effective leadership and analytical 
skills. 
•Detail oriented. 
•Demonstrated ability to coordinate cross-
functional work teams towards task completion.
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment
Send your CV to the following e-mail: 
curriculum@mni.gr

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2016:

Human Resources Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη 
θέση, κατά προτίμηση σε ξενοδοχειακή εταιρία 
•Εξοικείωση με λογισμικό μισθοδοσίας Epsilon 
•Πολύ καλή γνώση MS Office και ειδικότερα Excel 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, εκτιμητή  
η γνώση Γερμανικών 
•Γνώση της εργατικής & ασφαλιστικής νομοθεσίας 
διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
Πεδία αρμοδιοτήτων: 
•Εργασιακές σχέσεις και χειρισμός θεμάτων  
προσωπικού 
•Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού  
καταγραφή των ειδικοτήτων και γνώσεων  
του προσωπικού των τμημάτων - δημιουργία job 
descriptions - εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης 
- reporting - budgeting - αμοιβές & reward system) 
•Αξιολόγηση βιογραφικών για πρόσληψη προ-
σωπικού 
•Έλεγχος τμημάτων για τήρηση ωραρίων  
& έλεγχος βιβλίου τροποποίησης ωραρίου  
και υπερωριών 
•Συλλογή ημερομισθίων και έλεγχος  
παραγωγικότητας τμημάτων 
•Καθημερινή επικοινωνία με το προσωπικό,  
για διευθέτηση ζητημάτων που προκύπτει 
•Προετοιμασία αναφορών προς τη διοίκηση & 
παρουσίασή τους σε τακτά οριζόμενα διαστήματα 
•Σύνδεση των ανθρωπίνων πόρων  
με την επιχειρησιακή στρατηγική 

•Σχεδιασμός συστηματικής εκπαίδευσης  
και επιμόρφωσης του προσωπικού σύμφωνα  
με τις ανάγκες της επιχείρησης
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Διαμονή και διατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βι-
ογραφικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 
ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

 
Ο πελάτης μας, boutique ξενοδοχείο σε νησί του 
Αιγαίου ζητεί για μόνιμη απασχόληση έναν/μία:

Διευθυντή Ξενοδοχείου

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι/ες, γυναίκες ή άντρες εί-
ναι επιθυμητό να διαθέτουν πανεπιστημιακό τίτλο 
ή τίτλο σχολής ξενοδοχειακών σπουδών Ελλάδος 
ή εξωτερικού και να μιλούν ως προς τις γλώσσες 
άπταιστα τουλάχιστον τα ελληνικά και τα αγγλικά.
Θα πρέπει μέσα στα κύρια χαρακτηριστικά  
της επαγγελματικής τους προσωπικότητας  
να συγκαταλέγονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα: 
•Εμπειρία σε boutique hotels τουλάχιστον 5 ετών, 
•Προϋπηρεσία είτε σε θέση διευθυντή  
ξενοδοχειακής μονάδας είτε σε F&B,  
είτε σε reception/reservations, 
•Γνώση της οικονομικής λειτουργίας  
ενός ξενοδοχείου, 
•Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες. 
•Άριστες επικοινωνιακές αρετές σε συνδυασμό  
με ικανότητες διατήρησης σχέσεων με πελάτες, 
•Γνώσεις πωλήσεων ξενοδοχειακών υπηρεσιών.
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://goo.gl/A2ZkMc

 
Η εταιρεία OLIVEWAY ABEE, μια από τις ηγετικές 
εταιρείες στο χώρο της παραγωγής και της διάθεσης 
φυσικών καλλυντικών προϊόντων, επιθυμεί να εντάξει 
άμεσα στο δυναμικό της:

Στέλεχος Εξαγωγών - Αθήνα

O υποψήφιος καλείται να συμβάλλει ενεργά στην 
αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρείας στις αγορές 
του εξωτερικού.

Βασικά καθήκοντα υποψηφίου: 
•Ανάπτυξη δικτύου πωλήσεων στο εξωτερικό 
•Έρευνα αγοράς - αξιολόγηση πληροφοριών 
•Έλεγχος και ανάλυση του ανταγωνισμού
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση marketing - 
management 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 χρόνια στις διεθνείς 
αγορές στο χώρο των καλλυντικών. Επιπλέον 
προσόν θα θεωρηθεί η γνώση πελατολογίου  
στο συγκεκριμένο χώρο 
•Γνώσεις των όρων της διεθνούς εμπορίας  
και των διαδικασιών εκτελωνισμού 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Πολύ καλή γνώση και χειρισμός εφαρμογών  
MS Office 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, δεύτερη 
ξένη γλώσσα επιθυμητή 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δυναμική προσωπικότητα με άριστη επικοινωνιακή 
και οργανωτική ικανότητα 
•Ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια 
•Οργάνωση αιτημάτων και ορθή διαχείριση  
χρόνου/deadlines
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες και προοπτικές εξέλιξης  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχής επαγγελματική εκπαίδευση

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
oliveway.com ή μέσω fax στον αριθμό 210 9656926. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 
Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύτερες στο χώρο 
των συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί στελέχη για την 
κάλυψη θέσεων εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα:

 Μarketing & Προωθητικές Ενέργειες 
(κωδ. Μ&ΠΕ) - Κηφισιά

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. 
•Τρία (3) έτη προϋπηρεσίας στο χώρο του marketing 
και των προωθητικών ενεργειών για συμβουλευτικές 
υπηρεσίες ή εναλλακτικά σε τομείς όπως  
του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, της διαχείρισης 
ξενοδοχειακών μονάδων, των δομικών υλικών κ.λ.π. 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών MS Office 
(Word, Excel, Power Point, Internet) 

•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού CRM 
•Άριστη διαχείριση εταιρικής ιστοσελίδας 
•Εξοικείωση με τις πλατφόρμες των social 
media(Twitter, Linkedin, facebook) 
•Γνώση χειρισμού Google ads, Google analytics
Περιγραφή θέσης: Προώθηση επενδυτικών προγραμ-
μάτων - ανάπτυξη νέου πελατολογίου - υποστήριξη 
τμήματος πωλήσεων - διαχείριση προωθητικών ενερ-
γειών - προετοιμασία διοργάνωσης συνεδρίων, εκθέ-
σεων, υποστήριξη χορηγιών - σύνταξη δελτίων τύπου 
- διαχείριση & επικαιροποίηση εταιρικής ιστοσελίδας.
Υπεύθυνος επικοινωνίας - αποστολή βιογραφι-
κών-e-mail: prekete.katerina@gmail.com, υπόψη 
κα. Αικατερίνη Πρεκετέ.

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

Υπεύθυνο/η Marketing 
(με έδρα τη Θεσσαλονίκη)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου marketing. 
•3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Άριστη γνώση Ελληνικών, Αγγλικών.
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. 
•Εμπειρία στον τουριστικό κλάδο. 
•Εμπειρία σε προγράμματα πιστότητας. 
•Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.
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 βιογραφικά 
θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια).

«Διευθυντής Επιχειρησιακής 
Λειτουργίας και Ανάπτυξης» – Αθήνα 

Κωδ. Θέσης: SA.001

Περιγραφή θέσης: Ανώνυμη εταιρεία βιομηχανικών 
έργων αναζητά για τη στελέχωση θυγατρικής εταιρεί-
ας στη Σαουδική Αραβία, υπεύθυνο επιχειρησιακής 
λειτουργίας και ανάπτυξης.
Καθήκοντα θέσης: 
•Οργάνωση, εφαρμογή και παρακολούθηση  
των επιχειρησιακών προγραμμάτων και στόχων 
αγορών με κριτήριο την ανάπτυξη 
•Προσδιορισμός απαιτήσεων σε προσωπικό,  
διαχείριση προσωπικού, προετοιμασία εργασιών 
και ανάθεση ειδικών καθηκόντων 
•Ανασκόπηση των οικονομικών καταστάσεων, 
των εκθέσεων πωλήσεων, των εκθέσεων  
δραστηριότητας καθώς και άλλα δεδομένα  
επιδόσεων για τη μέτρηση της παραγωγικότητας 
και την επίτευξη των στόχων 
•Κλείσιμο συμφωνιών, διαπραγματεύσεις  
και διαρκής επικοινωνία με προμηθευτές  
και πελάτες 
•Καθιέρωση και εφαρμογή πολιτικών  
των τμημάτων, των στόχων και των διαδικασιών 
που προέρχονται από τις αποφάσεις των μελών 
του διοικητικού συμβουλίου 
•Παρακολούθηση των λειτουργιών ώστε  
να εξασφαλίζει αποδοτικά και αποτελεσματικά  
την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών  
μένοντας εντός των ορίων προϋπολογισμού 
•Προσήλωση στην επιτυχή υλοποίηση και επίβλεψη 
των δραστηριοτήτων που σχετίζονται άμεσα  
με την εκτέλεση των έργων της εταιρείας 
•Καθοδηγεί και συντονίζει τις δραστηριότητες  
του οργανισμού σε σχέση με τη χρηματοδότηση 
δράσεων για την αύξηση της αποτελεσματικότητας 
•Προσδιορισμός των υπηρεσιών που πρόκειται  
να πωληθούν ώστε να καθοριστούν οι τιμές  
και οι όροι με βάσει τις προβλέψεις  
και της ζήτησης των πελατών 
•Διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας 
•Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών marketing 
συμπεριλαμβανομένης της προβολής  
και των εκστρατειών προώθησης
Ικανότητες: 
•Υψηλού επιπέδου επικοινωνιακές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Αναλυτική και ολοκληρωμένη επιχειρησιακή 
αντίληψη 
•Ικανότητα στη διαχείριση του γραπτού  
και προφορικού λόγου
Προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης τεχνικής  
ή διοικητικής κατεύθυνσης 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος κατά προτίμηση 
MBA 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Εμπειρία προγραμμάτων ERP / CRM κλ.π. 
•Προϋπηρεσία σε υψηλή διοικητική θέση  
τουλάχιστον 5 χρόνια

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

 
WELLABY’s (U & S Unismack SA) an innovative 
export oriented FMCG company based in the industrial 
area of Kilkis is seeking to recruit:

Food Safety and Quality Coordinator 
(Code FSQC 09A15)

Reporting to the quality systems manager.

Key responsibilities: 
•Coordination of quality and food safety 
programmes including HACCP, SQF and GMP 
•Evaluation of food safety concerns in facility 
and implementation of programmes to eliminate 
hazards 
•Development, maintenance and improvement  
of document control system 
•Oversight and direction on quality systems  
and control implementation 
•Continuous monitoring of relevant legislation 
and trend analysis to ensure compliance  
and improvement opportunities implementation 
•Coordination of internal and third party quality 
audits 
•Coordination of company’s laboratory analyses 
•Development of training programmes  
and coordination of training delivery 
•Reporting on quality related issues

Qualifications/ skills: 
•University/ bachelor’s degree in food science  
or related disciplines 
•Experience in Food and Quality System 
Standards (ISO 22000, BRC, IFS, etc.)  
and audit processes 
•Understanding of HACCP, SQF, GMP, allergen 
control, food defense, pest control. 
•Excellent command of English 
•High level computer skills 
•High organization, communication and problem 
solving skills 
•Results oriented personality

CVs addressed to: hr@wellabys.com

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, με έδρα τα 
Βόρεια Προάστια, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στε-
λέχωση της παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Εμπορικού Τμήματος 
(κωδ. θέσης: S-722/54377)

Περιγραφή θέσης: 
•Επικοινωνία με οίκους του εξωτερικού σχετικά 
με παραγγελίες, τιμολόγια, φορτώσεις  
εμπορευμάτων 
•Οργάνωση μεταφορών των εμπορευμάτων  
και παρακολούθηση της αποστολής  
από το εξωτερικό 
•Συντονισμός παραδόσεων των εμπορευμάτων 
στους πελάτες στην Ελλάδα 
•Συνεργασία με το λογιστήριο της εταιρίας  
για την τιμολόγηση των πελατών 
•Δημιουργία reports για το τμήμα των πωλήσεων 
•Οργάνωση και διατήρηση του αρχείου της εταιρίας

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/ η ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία δύο (2) - τριών (3) ετών 
σε αντίστοιχη θέση εργασίας, επιθυμητά στον κλάδο 
του ρούχου 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
σε προφορικό και γραπτό λόγο 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών 
του MS Office (ειδικότερα Word, Excel, Outlook) 
•Απαραίτητη η γνώση του προγράμματος Atlantis 
•Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Οργανωτικότητα, ομαδικό πνεύμα, συνέπεια

Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
εργασιακό περιβάλλον

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
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μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210-6180376, 
ή στη διεύθυνση: Adecco HR, Αγ.Κωνσταντίνου 40, 
15124 Μαρούσι.

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

 
Υπάλληλος Διοικητικού Αγορών 

(Ορισμένου Χρόνου) 
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

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

Τα καθήκοντά σας: 
•Εργάζεστε στον τομέα αγορών, με έδρα  
τις εγκαταστάσεις μας στη Σίνδο Θεσσαλονίκης 
•Ασχολείστε με την επεξεργασία γερμανικών/
αγγλικών/ελληνικών κειμένων, συμφωνητικών, 
βάσεων δεδομένων και αναφορών, καθώς επίσης 
και με την αρχειοθέτηση σχετικών εγγράφων 
•Υποστηρίζετε την καθημερινή ροή και διαχείριση 
των εργασιών του τομέα συμβάλλοντας  
στην οργάνωση και σωστή λειτουργία του γραφείου 
•Εργάζεστε με σύμβαση ενός χρόνου  
με προοπτική ανανέωσης

Το προφίλ σας: 
•Απόφοιτος-η ανώτατης/ανώτερης εκπαίδευσης 
σε οικονομικά ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Εμπειρία σε διαχειριστική θέση θα εκτιμηθεί 
•Απαραίτητα πολύ καλή γνώση Γερμανικών  
και Αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση MS Office  
(Excel, Powerpoint και ιδιαίτερα Word) 
•Οργανωτικό πνεύμα, συνέπεια και έμφαση  
στη λεπτομέρεια

Τι προσφέρουμε: 
•Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον με αξιόλογες δυνατότητες εξέλιξης, 
επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική  
ασφάλιση 
•Οι αποδοχές είναι 1.000€ μικτά 
•Σας προετοιμάζουμε πλήρως,  
με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης 
ενός μήνα στην Ελλάδα, ώστε να ανταπεξέλθετε 
στις προκλήσεις της θέσης και να ενσωματωθείτε 
στη φιλοσοφία της εταιρίας μας

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λά-
βουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας σε Word ή PDF στα 
ελληνικά. Επισύναψη βιογραφικού online μέσω 
του link: http://goo.gl/dC9tpb

BIC is one of the most recognized brand names in the 
world, specializing in manufacturing, distribution and 
selling of consumable products in more than 80 countries 
all over the world. Our product philosophy has always 
been focused on simplicity, functionality, quality and the 
best price/quality trade-off. The company provides an 
excellent working environment, based on team spirit 
and professional development. We are looking for an 
enthusiastic and self-motivated lateral thinker with 
strong organizational and analytical skills in order 
to join the supply chain and purchasing department.

Junior Buyer - (JB 15)

This is a temporary contract of 12 months.

As a junior buyer will gain experience with time 
in the purchasing - supply chain department of 
the organization and, he/she will be exposed to 
multiple areas of responsibility within the purchasing 
department, including but not limited to indirect 
materials and services. The main task will be to 
support the buyers to all purchasing activities.

More specifically, he/she will: 
•Prepare RFQ’s based on internal needs 
•Analyze assigned customer RFQ’s  
and determine appropriate supplier(s). 
•Send out RFQ packages to supply base. 
•Collect, analyze and make sourcing 
recommendations for each RFQ. 
•Provide all information to the appropriate 
individual (buyers, purchasing supervisor etc.). 
•Need to work to understand the internal ERP 
system(s), bill of materials and plant scheduling 
in a manufacturing environment.  

•Support all corporate cost, delivery quality 
goals (continuous improvement principles). 
•Support purchasing and supply chain 
management department budget goals.

Qualifications: 
•Bachelor’s degree in a related field (production 
engineer, industrial management & logistics, 
mechanical engineer/manufacturing management) 
•Master’s degree in a related field (purchasing 
and supply chain management preferred) 
•Excellent analytical, communication  
(written and oral) and problem solving 
•Bi/multi-lingual (English language skills required) 
•Work experience even not required will  
be positively considered
Please send your resume quoting reference code 
(JB15) at: recruitment.bicviolex@bicworld.com 
or at BIC Violex, Ag. Athanassiou, 145 69 Anixi, 
Attica, or by fax at 210-6299067. All applications 
will be treated in strict confidence. Only successful 
candidates will be contacted.

 
Randstad is seeking to recruit an:

Imports/ Exports Customer 
Service Executive - Athens

On behalf of our client, a major shipping agency.

Αρμοδιότητες/responsibilities: 
•Preparing imports/ exports documentation 
•Coordinating shipment movements  
•Liaising with clients, transport/courier companies 
to guarantee the adherence to deadlines 
•Ensuring compliance with customs 
•Providing customer service to a portfolio  
of accounts

Προσόντα/requirements: 
•Holder of bachelor, ideally in maritime studies 
•3-5 years of experience in forwarding company 
or shipping agency (containers) 
•Working knowledge of imports/ exports 
documentation, customer service procedures 
•Effective communication skills over the phone 
•Proactive customer focused approach 
•Computer literate with fast and accurate data 
entry skills 
•Urgency to get job done and enjoy accountability 
•Fulfilled military obligations
Πληροφορίες/information: Please note that after 
the screening of all the CVs received, we will only 
contact the candidates who meet the requirements 
of the job to arrange an interview. 

For more job openings please visit our website www.
randstad.gr and register your CV in our database to be 
eligible for current or future job openings. Randstad 
is one of the leading HR services company in the world 
with a presence in the Greek market for over fifteen 
years. Our international experience combined with our 
successful presence in the local market guarantees 
the quality of our HR services. All applications are 
considered strictly confidential. Send your CV to the 
following link: http://goo.gl/lZqYx7. Follow us on: 
LinkedIn, Facebook, Twitter, website: www.randstad.gr

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

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση,  
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης  
εισιτηρίων & πληροφόρησης επιβατών  
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης  
τεχνολογίας LED 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευση

Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Παραγωγής 
(Κωδ. Θέσης: DPM01/15)

Στην παραγωγική μονάδας της εταιρείας στην Κόρινθο.

Περιγραφή θέσης: 
•Υπεύθυνος σχεδιασμού παραγωγής και ορθής 
εκτέλεσης 
•Αποτελεσματική διοίκηση & μέγιστη δυνατή  
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
•Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων & προμηθειών 
για την οργάνωση της παραγωγής 
•Υπεύθυνος τεχνικών προδιαγραφών  
& διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος 
•Παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων  
του κατασκευαστικού τμήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ηλεκτρονικού ή ηλεκτρολόγου 
μηχανικού 

•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη σε οργανωμένη 
διεύθυνση παραγωγής 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες  
(για τους άνδρες) 

Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση ψηφιακών ηλεκτρονικών 
•Γνώση αναλογικών ηλεκτρονικών 
•Χρήση όλων των εφαρμογών γραφείου Η/Υ 
•Γνώση ERP λογισμικών

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•Οργανωτική συμπεριφορά, ομαδικότητα,  
ευχέρεια επικοινωνίας, συνδυαστική γνώση,  
μεθοδικότητα και συνέπεια 
•Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο 
•Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης  
τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Τόπος εργασίας: Κόρινθος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βι-
ογραφικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης: DPM01/15- μέσω e-mail στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@amco.gr. Για όλα τα 
βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
ICAP executive search on behalf of its client, a 
pioneering Greek consumer healthcare products 
company, is seeking for a driven professional for the 
position of the area sales manager for South Greece:

Area Sales Manager 
South Greece - (Ref. 2696)

Main accountabilities: 
•Designs and applies sales and trade channel 
strategies for existing and new products. 
•Monitors actively competition and the market 
trends and makes proposals to assure agility  
and development.  
•Manages all territory clients by increasing 
customer satisfaction, orders and sales. 
•Leads and manages the pharmacy sales team, 
ensuring the achievement of targets. 
•Develops all products’ market share. Identifies 
and develops potential areas for growth in 
collaboration with the brand management team. 

Qualifications & competences: 
•Bachelor degree. A master’s degree will be a plus. 
•Prior experience of 5+ years from reputable 
companies in the consumer healthcare/ OTC 
market, or alternatively the FMCG market. 
•Deep knowledge of the challenges in pharmacy 
sales. 
•People management experience. 
•Excellent English & PC user capacity. 
•Ability of frequent traveling. 
•Strong communication and negotiation skills. 
•Hands on sales philosophy. 
•Leadership and achievement drive. 
•Results orientation. 
•Team-player attitude.

Send your CV to the following e-mail:  
http://goo.gl/kUFYNy

 
Για το νέο μας κατάστημα στο Αγρίνιο, επιθυμούμε 
να προσλάβουμε:

Διευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων  
και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων 
•Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού  
σε καταστήματα λιανικής 
•Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Άριστη διαχείριση χρόνου και προσανατολισμός 
στο αποτέλεσμα 
•Κάτοικος ευρύτερης περιοχής

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές (συμπεριλαμβανομένου 
εταιρικού αυτοκινήτου) 
•Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
•Πριμ επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά  

αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός θέσης MNG09. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

 
Μεγάλη ανώνυμη εταιρία, leader στους κλάδους των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής 
εξοικονόμησης, επεκτείνει τις δραστηριότητές της 
στο εξωτερικό και ζητεί να προσλάβει:

Business Development Manager 
(Κωδ. BDM-001)

Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στη Σα-
ουδική Αραβία (K.S.A.).
Πιο συγκεκριμένα, το αναζητούμενο στέλεχος καλείται 
να καταρτίσει το απαραίτητο business plan, να εποπτεύ-
σει των διαδικασιών ίδρυσης εταιρίας στην K.S.A. (JV 
της εταιρίας με τον ενεργειακό βραχίονα δύο μεγάλων 
Σαουδαραβικών κατασκευαστικών ομίλων), και, εν 
συνεχεία, να αναλάβει κεντρικό διοικητικό ρόλο στην 
εταιρία που θα ιδρυθεί, διατηρώντας μεγάλο μέρος 
της ευθύνης της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της 
και των αποτελεσμάτων της. Η έδρα του θα είναι το 
Dammam, K.S.A. Αντικείμενα δραστηριότητας της 
εταιρίας, που πρόκειται να ιδρυθεί, θα είναι η μελέτη, 
κατασκευή και συντήρηση σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (κυρίως 
φωτοβολταϊκά), και η μελέτη και εφαρμογή λύσεων 
ενεργειακής εξοικονόμησης.
Δεξιότητες: 
•Υψηλού επιπέδου επικοινωνιακές και διοικητικές 
ικανότητες 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Αναλυτική και ολοκληρωμένη επιχειρησιακή 
αντίληψη 
•Ικανότητα στη διαχείριση του γραπτού  
και προφορικού λόγου
Επιθυμητά προσόντα και εμπειρία: 
•Πτυχίο μηχανολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού 
•Προϋπηρεσία σε υψηλή διοικητική θέση 
•Γνώση και εμπειρία της αγοράς των ΑΠΕ  
και της ενεργειακής εξοικονόμησης  
•Εμπειρία στην ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων 
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Επιθυμητή η εμπειρία στον τομέα της μελέτης, 
κατασκευής και συντήρησης φωτοβολταϊκών 
σταθμών παραγωγής Η/Ε 
•Επιθυμητή η γνώση της Αραβικής και η εμπειρία 
της επαγγελματικής δραστηριοποίησης σε Αραβική 
χώρα

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

Ο όμιλος Πλαστικά Θράκης αναζητά να προσλάβει 
ένα άτομο για την κάλυψη της θέσης του:

Τεχνικού Διευθυντή

Η θέση υπάγεται στo διευθυντή εργοστασίου της εταιρείας 
Πλαστικά Θράκης Pack ABEE με έδρα τα Ιωάννινα.
Μεταξύ των καθηκόντων της θέσης  
περιλαμβάνονται: 
•Οργάνωση προληπτικής / προβλεπτικής  
συντήρησης 
•Οργάνωση αποθήκης ανταλλακτικών 
•Διοίκηση προσωπικού 
•Σύνταξη & παρακολούθηση προϋπολογισμού 
δαπανών συντήρησης 
•Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
•Δημιουργία ομάδας 
•Συνεχή βελτίωση των δεικτών απόδοσης
O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
•Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση βιομηχανία 
•Άριστη γνώση Αγγλικής (επιπέδου Proficiency) 
•Άριστη γνώση Excel, Power point (MS Office)  
και χρήσης ERP 
•Ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας, 
δημιουργική σκέψη 
•Αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες,  
υπευθυνότητα, έμφαση στο αποτέλεσμα

Ο όμιλος προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και ευκαιρίες για εκ-
παίδευση και ανάπτυξη σε ένα δυναμικά εξελισσόμενο 
περιβάλλον.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: 
career@thraceplastics.gr, με κωδικό PRD001.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 24

Υπ’ όψιν human resources department of Exclusive 
Hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: meniaboe@exclusive-hotels.
gr. Όλα τα e-mail που δε θα περιλαμβάνουν πρό-
σφατη φωτογραφία δε θα αξιολογούνται από το 
τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα 
χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

 
Service - Santorini

Requirements: 
•Experience in similar position 
•Expert knowledge of the English language. 
Additional knowledge of more languages will be 
a plus 
•Kind and polite with both the customers 
and the co-workers 
•Customer oriented

CV’s only with photos: contact@whitesantorini.gr
  

MED SEA HEALTH S.A. is currently recruiting for its 
new 5* hotel MIRAGGIO THERMAL SPA RESORT in 
Paliouri, Kassandra, Halkidiki, for the following position:

Executive Chef 
(Code: EXECCHEF)

The role: the executive chef is responsible for the smooth 
operation and overall food production process across 
all the hotel’s 5 restaurants and 4 bars /other outlet. 
The person in position is required to: 
•Develop the menus for all outlets, specify 
the recipes and define the food supplies’ 
quantities required 
•Work with the F&B cost controller/senior buyer 
to control costs and quantities required, authorize 
the orders, achieve scale economies and work 
towards minimizing food and supply wastage 
•Assign roles and responsibilities for all kitchen 
employees and prepare schedules 
•Train all kitchen employees and provide explicit 
guidelines on food preparation, hygiene, health 
& safety as well as grooming/appearance 
•Monitor the food preparation and presentation 
process to ensure food quality, quantity, 
temperature, appearance and service delivery 
adhere to company specifications and standards 
•Collaborate smoothly and efficiently with 
external consultants and chefs 
•Frequently tour through all kitchen areas 
and ensure that exceptionally high standards 
of hygiene/sanitation & maintenance are always met 
•Deal with any returned food and customer 
complains in a timely and highly professional manner 
•Ensure all outlets are in readiness for service 
during opening hours and especially during peak 
times and that meals are prepared and served timely 
•Maintain awareness of stock levels, ensuring all 
kitchen supplies are adequate and that there 
are no shortfalls  
Candidate profile: 
•Excellent command of the Greek and English 
language 
•Knowledge of a third language (i.e. German, 
French, Italian, Russian, Spanish, etc.) will be 
valued accordingly 
•At least 5 years’ experience as executive chef in 
a multi-outlets upscale hotel/resort or catering 
business 
•Experience of pre-opening and opening stage 
of equivalent establishments will be considered 
an asset 
•Professional qualification from an accredited 
culinary school 
•Excellent and thorough knowledge primarily of 
the Mediterranean cuisine and also of international 
cuisine 
•Degree in Hospitality or other business-related 
field will be considered an asset 
•Familiar with ISO 2002 and HAPCC standards 
•PC literate 
•Creative, innovative, and with a genuine passion 
for the culinary arts 
•Engaging, with strong leadership and team-
building skills and the ability to convey the vision 
and the hotel’s standards to the team members 
•Organized, calm, proactive, able to work 
efficiently under pressure and manage unforeseen 
circumstances 
•Hands-on approach, flexible, with a positive attitude 
•Cost aware and with excellent numerical skills 
•Professional attitude, very good communications 
skills & with a strong customer-focused approach  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•8 to 10 month occupation 
•Training and career development 
•Dynamic and highly professional environment 
•Accommodation (if not a local resident)

For those interested, please send updated CV 
with  recent photo to the following address or 
e-mail: hr@miraggio.gr , MSH - human resources 
department, STROICENTRE REAL ESTATE, Επαρχιακή 
οδός Φούρκας-Καλλιθέας, ΤΚ.63077, Κασσάνδρεια, 
νομός Χαλκιδικής. C.V.s which do not fulfill the above 
requirements / qualifications or are sent without a 
photo will not be evaluated. Only those who will be 
selected for an interview will be contacted, in due time.

 
Για τη σεζόν 2016. Το Delphi Beach Hotel είναι ένα 
πλήρως ανακαινισμένο 4* ξενοδοχείο στο κέντρο της 
Στερεάς Ελλάδας πάνω στην παραλία του Κορινθιακού, 
δυναμικότητας 450 ατόμων με εποχική λειτουργία ως 
Γαλλικό club all-inclusive. Εδώ και σχεδόν πενήντα 
χρόνια λειτουργίας η Εταιρία πρωτοστατεί στη φιλο-
ξενία σε όλες τις μορφές της και οδηγεί τις εξελίξεις 
της ξενοδοχειακής τέχνης.

Η συνταγή είναι απλή, και την λέμε ....είναι θέμα αν-
θρώπων....

Ακολουθώντας την αναπτυξιακή της πορεία η εταιρία 
αναζητεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της νέα 
ταλαντούχα, δημιουργικά και δυναμικά στελέχη για 
τη σεζόν 2016 στη θέση του:

Chef/ Sous Chef

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι γνώστης της 
μοντέρνας κουζίνας τύπου μπουφέ να διακατέχεται 
από πάθος για τη μαγειρική τέχνη και ενημερωμένος 
για τις καινούριες τάσεις της γαστρονομίας 
•Τρία χρόνια προϋπηρεσία σε τουλάχιστον 4* 
ξενοδοχείο και ανάλογης δυναμικότητας. 
•Γνώστης των Ευρωπαϊκών κανονισμών (HACPP) 
για την υγιεινή και ασφάλεια της κουζίνας. 
•Ηγετικές ικανότητες και επικοινωνιακές δεξιότητες 
για την αποτελεσματική διαχείριση του τμήματος 
της κουζίνας 
•Ομαδικό πνεύμα, παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα 
και αποφασιστικότητα για την επίτευξη ποιοτικών 
και οικονομικών στόχων.  
Τι προσφέρουμε: 
•Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον: φιλικό 
για την άμεση ένταξη και προσαρμογή 
•Εργασία από Απρίλιο έως και Οκτώβριο  
δυνατότητα εργασίας όλο το χρόνο) 
•Διαμονή και διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: a.lavdas@
delphibeach.gr. Τηρείται απόλυτη εμπιστευτικότητα. 

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

Waiter a la Carte - Chalkidiki

Job description: To serve food and beverage to guests 
and provide friendly service in order to maximize 
guest satisfaction consistent with hotel standards.

Candidate profile: 
•Excellent command of English language 
•Additional knowledge of a second foreign 
language would be considered as an asset 
(preferably German or Russian) 
•Pleasant and friendly personality 
•Excellent communication & 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: 
Sotiris Laskaridis, human resources and development 
department, Kassandra, Chalkidiki, 630 77, tel.: 23740 99 
440, fax: 23740 99 441, e-mail: slaskaridis@saniresort.gr

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

Υπεύθυνο Καταστημάτων 
- Manager Δικτύου Εστίασης

Αρμοδιότητες θέσης: 
•Οργάνωση, συντονισμός ομάδας 
•Να κατευθύνει και να ελέγχει την παραγωγή 
•Διαρκής επικοινωνία με προμηθευτές και κλείσιμο 
συμφωνιών 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη της ομάδας 
•Παρακολούθηση κόστους 
•Έρευνα και ανάλυση της αγοράς 
•Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων 
της εταιρίας  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Ηγετικές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 έτη σε ανάλογη 
θέση ευθύνης (εργασία σε χώρο εστίασης ή τροφίμων 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 

•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ (μεταπτυχιακό ΜΒΑ θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν) 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εργασιακή συνέπεια και ευελιξία ωραρίου 
•Δυναμική προσωπικότητα  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•εργασία σε ένα σύγχρονο & δυναμικό περιβάλλον 
•συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης 
•επιπλέον παροχές (κινητό τηλέφωνο, ταξίδια κτλ)

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

 
Η εταιρεία Ikos Resorts, με παρουσία 2 ξενοδοχείων 
5* all inclusive στη Χαλκιδική (Μουδανιά & Γερακινή) 
αναζητεί προσωπικό για τα τμήματα κουζίνας.

Με 4 θεματικά à la carte εστιατόρια (Ασιατικό, 
Γαλλικό, Ελληνικό, Ιταλικό) και 1 κεντρικό στο κάθε 
ξενοδοχείο και με συνεργασίες με βραβευμένους Σεφ 
Michelin αναζητούμε Β’ μάγειρες για τη στελέχωση 
των εστιατορίων μας.

Β’ Μάγειρες - (Ref: CK-B) 

Περιοχή: Χαλκιδική  
Απαραίτητα προσόντα & ικανότητες: 
•Απόφοιτος/η μαγειρικής σχολής 
(Ελλάδος ή εξωτερικού) 
•Ανάλογη προϋπηρεσία (τουλάχιστον 3 έτη) ιδανικά 
σε all inclusive luxury ξενοδοχείο 
•Καλή γνώση της Αγγλικής 
•Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα, 
θέληση για ανάπτυξη και εκπαίδευση 
•Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας  
Η προσφορά μας: 
•Συνεχής εκπαίδευση & δυνατότητες ανάπτυξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή, διατροφή, σταθερός μισθός

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: careers@
ikosresorts.com. We are an equal opportunities 
employer. All applications will be considered as 
confidential. Follow us on website & LinkedIn for 
more company news and job updates. Website: www.
ikosresorts.com - The Infinite Lifestyle Experience.

 
Μάγειρες Β’ & Γ’ - Αθήνα

Γαλλική πολυεθνική εταιρεία και παγκόσμιος ηγέ-
της στο χώρο της αρτοποιίας / ζαχαροπλαστικής 
αναζητά για τα καταστήματά της νέες και νέους για 
την προετοιμασία και παρασκευή κρύων και ζεστών 
πιάτων (σάντουιτς, σαλάτες).

Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης και παρόμοια 
θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη.

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

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: jobs@paulgreece.com

Το ξενοδοχείο ARTE & MARE ELIA SUITES ζητά 
να προσλάβει για εργασία στη Μύκονο:

Υπεύθυνο Εστιατορίου 
(F & B Manager)

Απαραίτητα προσόντα: 
•2ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Προσφέρονται: 
•Διαμονή 
•Διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που τηρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις 
απαραίτητες. Φωτογραφία απαραίτητη. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: eliasuites@hotmail.com

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης επιθυμεί να 
προσλάβει:

Hostess (Γερμανόφωνη)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση 
•Άριστη γνώση Γερμανικής και Αγγλικής γλώσσας 
•Τουριστική εκπαίδευση 
•Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: accounting@fodelebeach.gr. Επικοινωνία 
θα γίνει μόνο με τις υποψήφιες που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

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

Night Auditor

Position requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Advanced use of English language, both oral 
and written 
•Computer literacy (Windows Word, Excel, Internet) 
•Previous experience with PMS systems, Fidelio 
preferred 
•Knowledge of second language will be considered 
an asset 
•Strong communication and interpersonal skills 
•Excellent personal presentation 
•Teamwork spirit  
Canaves Oia Hotel & Suites offers: 
•One meal daily 
•Accommodation at privately owned apartments 
with WIFI access 
•Excellent opportunities for career progression 
•Supportive management 
•Pleasant working environment 
•Competitive salary  
Recommendations and recent photo required.  
Send your CV to the following e-mail: 
hr@canaves.com

 
Executive Housekeeper - Santorini

Andronis Exclusive is looking for an executive 
housekeeper. The executive housekeeper directs 
and controls all housekeeping operations and the 
staff of the housekeeping department. He/she has 
to coordinate between housekeeping crews in order 
to inspect assigned areas and to ensure standards.

Requirements: 
•Young dynamic personality 
•Excellent command of English language 
•Quality oriented 
•Proactive hands on, flexible 
•Previous experience in boutique hotels 
an advantage  
Send your CV to the following e-mail: 
gfilippidis@andronisexclusive.com

Guest Relations Agent

Company description: Delphi Beach hotel is a low 
rise hotel built in front of the beach of Eratini village 
providing 4* all-inclusive service and facilities for 
French market.

Amidst olive groves wild vegetation and landscaped 
gardens, overlooking the Corinthian sea and the 
Peloponnese.

Areas of the hotel, including the reception, lobby, bars, 
restaurants, night club, fitness room, conference room, 
pool area and the 177 rooms have been renovated 
and upgraded the last 3 years.

Accommodation has been designed to welcome guests 
in comfort and style.

Your key responsibilities will include: 
•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 guest 
relations agent or similar position of at least 4* 
hotel. 
•Excellent command of both French and English 
language is essential. 
•Ability to sort out problems under pressure. 
•Self-motivated, enthusiastic & customer-oriented. 
•Excellent knowledge of any PMS, MS Office-
computer skills. 
•Negotiation and excellent communication skills. 
•Well groomed with strong interpersonal skills. 
•Flexibility to respond to a variety of different 
work situations.

The hotel provide FB accommodation and an 
attractive package of benefits is offered according 
to qualifications.



Υπεύθυνος Καταστήματος Φωτισμού 
Για εργασία πλήρους απασχόλησης για το νεοσύστατο κατάστημα Αθηνών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ικανότητες διοίκησης καταστήματος 
•Ικανότητες διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος 
•Προηγούμενη εμπειρία πωλήσεων λιανικής θα εκτιμηθεί αναλόγως 
•Εμπειρία στην αγορά φωτισμού και ηλεκτρολογικού υλικού θα εκτιμηθεί αναλόγως 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Δέσμευση για την υλοποίηση στόχων  
•Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση αγγλικών & χειρισμού Η/Υ (Office & Internet) 
•Ικανότητες πωλήσεων, πρωτοβουλίας και αποτελεσματικότητας 
•Απαραίτητη η προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση  
Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση φυσικού και ηλεκτρονικού καταστήματος 
•Προετοιμασία και αποστολή παραγγελιών 
•Εξυπηρέτηση πελατών καταστήματος  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lightpoint.gr

Η βιομηχανία επεξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων και φυσικών πετρωμάτων STONE GROUP 
INTERNATIONAL (MARMOR SG SA), με έδρα το Καβαλάρι, Θεσσαλονίκης, ζητεί να καλύψει την πα-
ρακάτω θέση:

Αποθηκάριος - (κωδ. WHS1)
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απόφοιτος λυκείου 
•Εμπειρία στη διαχείριση αποθηκών 
•Εμπειρία σε χρήση γερανού και κλαρκ (κατά προτίμηση κάτοχος αδείας) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Καλή γνώση Η/Υ  
Αρμοδιότητες: 
•Χωροταξική διευθέτηση αποθήκης 
•Picking 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Παραλαβές / φορτώσεις

Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση και άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
με mail στο: hr@stonegroup.gr

Digital Marketing Executive - Athens
We are hiring a digital marketing 
executive for our office in the 
center of Athens for the successful 
promotion of our digital products: 

Hotel websites: We maintain 
more than 500 websites 
and create new ones 
•www.greeka.com: Among 
most popular travel guides 
to Greece and the Greek 
islands/We offer travel 
services to thousands 
of people every year. 
•www.ferriesingreece.com: 
Website for booking ferry 
tickets online/Among the top 
ferry tickets sellers in Greece/
More than 35.000 tickets sold 
every year 
•www.syncrez.com: Online 
booking application for hoteliers 
•www.360.gr: Hotel 
photography and aerial video 
 
Day to day responsibilities 
will involve:  
•Support and develop SEO/
PPC strategies for our client 
portfolio/our own projects 
•Running creative social media 
campaigns 
•Deliver profitable strategies 
on time and within budget 
•Identify opportunities 
for further development 
and growth 
•Create cost plans and manage 

budgets to ensure campaign 
profitability 
•Undertake market 
and competitor research 
and analysis 
•Conduct keyword research 
using industry tools to plan 
optimized content 
•Utilize on-page and off-page 
optimizations strategies 
to achieve high rankings 
in search engine results pages 
and increase relevant organic 
traffic 
•Regularly measure 
the effectiveness of SEO 
campaigns by interpreting 
metrics via SEO tools 
and the intelligent use of web 
analytics 
•Keep up-to-date with search 
engine technology and SEO 
methods 
•Contribute to client meetings 
and take part in pitches 
and conference calls when 
required 
•Communication to clients, 
team, and management 
on strategy/project 
development, timelines, 
and results 
 
Requirements & skills:  
•A relevant degree 
•Passion for SEO and overall 
internet marketing 
•Strong understanding SEO 

techniques, best practices 
and search engine webmaster 
guidelines 
•Excellent experience 
of planning and managing 
SEO/PPC campaigns 
•Excellent knowledge of SEO 
and marketing software 
•Working to ROI targets 
•Strong written and verbal 
communication skills 
•Experience with industry 
reporting tools 
•The ability to work 
independently and as part of 
a team 
•Experience in managing time 
effectively and working 
to deadlines 
•The ability to interpret HTML 
and CSS, although coding 
experience is not necessary 
•Experience of project 
and budget management 
•Ability to work under 
pressure and to meet tight 
deadlines
And as a plus: Google AdWords 
certification

What we offer: We are offering 
a steady salary inside a dynamic 
team atmosphere where you will 
have the opportunity to apply your 
marketing skills.

Send your CV to the following 
e-mail: athensjobs@gmail.com 

Dräger is an international leader in the fields of medical and safety technology. Its medical division’s 
product range which covers anesthesia workstations, ventilation equipment for intensive and home care, 
emergency and mobile ventilation units, warming therapy equipment for infants, patient monitoring 
equipment, IT solutions and gas management systems is seeking to appoint for its established Greek 
subsidiary, located in Athens (Draeger Hellas A.E.):

Biomedical - Electronic Engineers

Web Developer - Web Designer - Αθήνα
•Για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη διαχείριση και συντήρηση web εφαρμογών. 

Ζητάμε άτομο με γνώσεις joomla, wordpress, php, asp, HTML5, CSS, Javascript, MySQL, SEO

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: telenet@acsmi.gr, τηλ: 210 3680752 – 773.

Integration & Verification Engineer 
Argyroupoli

ISI is engaged in the defence sector and delivers 
turn-key high quality operational and training systems 
for land, air and naval defence applications. It has 
firmly established itself as a global player in the 
command & control and tactical data links market.

At ISI, it is our people who make the difference 
and are the bolster of our success. We employ 
some of the most talented and dedicated people 
in Greece. It is not by chance that ISI has been 
the cornerstone of many people’s careers path. 
We are currently searching for highly skilled and 
passionate software engineers to become members 
of our team. Join ISI and help us shape our future 
while creating yours.

Duties and responsibilities: 
•Analyse system requirements 
•Develop test plans and procedures documents 
•Create scenarios/scripts & execute test cases 
•Analyze performance and functional data 
•Prepare technical reports, problem reports 
and status reports 
•Participate in formal reviews, verification 
and acceptance activities 
•Installation, configuration, integration 
and validation of software systems 
in the operational environment 
•Troubleshoot operational and customer 
reported issues 
 
Education and experience: 
•Degree in computer science, systems/

electrical/computer engineering, or related field 
•Experience with computer networks 
•Familiarity with general purpose test 
equipment for the integration and test 
of hardware and software products 
 
Preferred qualifications: 
•Knowledge of software development life cycle 
(requirements, design, implementation, and test) 
•Familiarity with software architecture, systems 
engineering, software integration, 
and verification and validation 
•Knowledge of engineering principles & practices 
in the field of avionics systems & avionics system 
integration with a focus on software aspect 
 
Skills and abilities: 
•Strong analytical skills and attention to detail 
•Excellent troubleshooting skills 
•Ability to work independently & be team oriented 
•Strong and thorough verbal and written 
communication skills 
•Strong customer focus and able to work under 
time pressure 
•Ability to learn new technologies and enhance 
his/her skills quickly

If this position is of interest to you and matches 
your background, please send us your CV in English 
to: ISI human resources dept., Kritis & Gravias 
12, 16451 Argyroupoli, tel: 210-9647756 or fax: 
210 9634892, e-mail: marilena.mavrodopoulou@
isihellas.com

The position/s report directly to the 
biomedical dpt manager and includes the 
following responsibilities: 
•Ensure service assistance as directed 
(geographically, by product line, by task, etc.) for 
customer satisfaction and revenue and contract 
development to internal & external customers. 
•Performs warranty 
•Performs installation 
•Executes technical corrective actions 
•Performs corrective repairs/maintenance visits 
•Feedback quality situation and issues from 
field to the service management in his country 
•Tracks installed base accuracy & variances 
•Provides support to sales for replacement / 
special sales programs 
•Provides basic technical training after installation 
•Provides support to sales and marketing for 
congresses, exhibitions, demos, workshops, etc. 

•Co-operates with sales engineer service/
accessories for contract development 
and implementation 
 
The ideal candidate should have: 
•Excellent command of the English language 
•2-3 years at least, experience in the job in 
medical field and it will be an advantage if this 
experience is in the area of medical equipments 
for operating room, ICU etc.

The company offers an attractive remuneration 
package and full training program as well as the 
opportunity to develop in a multinational business 
environment.

CVs should be submitted in English: demi.martiadi@
draeger.com or by fax 210 2821 214. All applications 
will be treated in strict confidentiality. Only suitable 
candidates will be contacted.

Ανώνυμη Εταιρία

Η DRIVE AE, εταιρία εκμισθώσεων αυτοκινήτων, αναζητά:

Άτομα για τη Στελέχωση του Τμήματος Πωλήσεων
Δεξιότητες/προσόντα: 
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ικανότητα πώλησης, πρωτοβουλίας  
και αποτελεσματικότητας 
•Προσαρμοστικότητα στο διαφορετικό προϊόν  
και γρήγορη αντίληψη της αγοράς 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ και ΜS Office 
•Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία στις πωλήσεις 
και στον χώρο του τουρισμού θα εκτιμηθεί 
•Γνώση των social medias & web marketing 
solutions θα εκτιμηθούν 

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αναζήτηση νέων συνεργασιών 
•Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων  
της αγοράς 
•Συνεχής αναζήτηση νέων τρόπων προώθησης 
του προϊόντος  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση bonus  
πωλήσεων 
•Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχής εκπαίδευση  
Αναμένουμε τα βιογραφικά σας στο e-mail: 
info@drive-hellas.gr ή στο φαξ 2310 478897.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

Please send us your CV with a photo to the following 
e-mail: a.lavdas@delphibeach.gr . All applications 
will be treated in the strictest confidence.

 
Καθαριότητα – Housekeeping 

Σαντορίνη

Περιγραφή καθηκόντων: 
Γενικά καθήκοντα: 
•Σκοπός της θέσης εργασίας είναι η διατήρηση 
των κοινόχρηστων αλλά και των χώρων διαμονής 
καθαρών.  
Κύρια καθήκοντα και ευθύνες εργασίας: 
•Σκούπισμα, σφουγγάρισμα και γυάλισμα 
στα πατώματα 
•Χρήση ηλεκτρικής σκούπας για σκούπισμα 
των χαλιών, καθάρισμα χαλιών και κουρτινών 
•Πλύσιμο με σαπούνι χαλιά και ταπετσαρίες 
•Ξεσκόνισμα και γυάλισμα επίπλων & εξαρτημάτων 
•Καθάρισμα μεταλλικών εξαρτημάτων και όλων 
των γενικών εξαρτημάτων 
•Άδειασμα & καθάρισμα των δοχείων απορριμμάτων 
•Διάθεση των απορριμμάτων με υγιεινό τρόπο 
•Καθάρισμα και πλύσιμο, λεκάνες, καθρέπτες, 
μπανιέρα και το ντους 
•Σκούπισμα κάτω από γυάλινες επιφάνειες 
•Στρώσιμο κρεβατιών και αλλαγή σεντονιών 
και κλινοσκεπασμάτων, όπως απαιτείται 
•Νοικοκύρεμα δωματίων 
•Πλύσιμο παραθύρων, όπως είχε προγραμματιστεί 
•Διαλογή λινών, πλύσιμο, φόρτωσης 
και εκφόρτωσης πλυντηρίου 
•Σιδέρωμα και πρεσάρισμα ενδυμάτων 
και υφασμάτινων ειδών 
•Διαλογή & τακτοποίηση καθαρών λινών πλυντηρίου 
•Λειτουργία μηχανογραφικού εξοπλισμού 
καθαρισμού 
•Να διατηρήσει όλο τον εξοπλισμό καθαρισμού 
και τα υλικά σε ένα ασφαλές και υγιεινό επίπεδο 
συνθηκών εργασίας 
•Να παρακολουθεί και να αναφέρει τις απαιτούμενες 
εσωτερικές επισκευές και αντικαταστάσεις  
Ξενοδοχειακή οικονόμος 
Εκτός από τα γενικά καθήκοντα καθαριότητας, η 
γενική οικονόμος σε ένα ξενοδοχείο ή παρόμοιο 
περιβάλλον θα περιλαμβάνουν: 
•Καθαροί διάδρομοι, προθάλαμοι, κλιμακοστάσια, 
ανελκυστήρες & σαλόνια καθώς επίσης και δωμάτια 
•Οργανώνει το χρονοδιάγραμμα των εργασιών της 
από τη λίστα κατάστασης των δωματίων, αφίξεις 
και αναχωρήσεις 
•Να διανείμει σεντόνια, πετσέτες και αναλώσιμα 
δωματίου, χρησιμοποιώντας τα τροχοφόρα 
καροτσάκια ή με το χέρι 
•Να γεμίσει με αναλώσιμα τα δωμάτια (όπως  
ποτήρια, σαπούνια, σαμπουάν, είδη γραφής, mini bar) 
•Να αντικαταστήσει τα βρώμικα σεντόνια 
με τα καθαρά 
•Να επιθεωρεί και να γυρνάει τα στρώματα τακτικά 
•Να αποθηκεύσει όλα τα άπλυτα σύμφωνα 
με την πολιτική της εταιρείας 
•Να παρακολουθεί την κατάσταση της υπηρεσίας 
πλυντηρίου 
•Να αντικαταστήσει τους σάκους για τα άπλυτα ρούχα 
•Να ελέγξει ότι όλες τις συσκευές στα δωμάτια 
είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας 
•Να αναπροσαρμόσει τα έπιπλα και τα είδη δωματίου 
σύμφωνα με τις προκαθορισμένες οδηγίες 
•Να απαντά σε απορίες πελατών και τα αιτήματα 
•Να ανταποκρίνεται στις κλήσεις για προβλήματα 
καθαριότητας, όπως διαρροές, σπασμένα γυαλιά 
•Να παραδίδονται όλα τα απαιτούμενα στοιχεία 
καθαριότητας στα δωμάτια έπειτα από απαίτηση 
των πελατών (amenities, πετσετες, κλπ.) 
•Να μαζεύει τους δίσκους και τα είδη από το room 
service 
•Να οργανώνει και να αναπροσαρμόζει το καλάθι 
στο τέλος της βάρδιας της 
•Να διασφαλίζει την εμπιστευτικότητα 
και την ασφάλεια των δωματίων 
•Να ακολουθεί όλες τις διαδικασίες ασφάλειας 
της εταιρείας 
•Να αναφέρει τυχόν ζητήματα συντήρησης 
ή κινδύνους για την ασφάλεια 
•Να παρατηρεί και να αναφέρει ζημία της περιουσίας 
ξενοδοχείου  
Γνώση και εμπειρία: 
•Δίπλωμα γυμνασίου ή ισοδύναμο προτιμώμενη 
•Γνώση του καθαρισμού και υγιεινής των προϊόντων, 
τεχνικές και μέθοδοι 
•Γνώσεις για τον καθαρισμό ευαίσθητων υλικών 
•Καλή γνώση της λειτουργίας του εξοπλισμού 
καθαρισμού 
•Σωματική αντοχή και την κινητικότητα, 
συμπεριλαμβανομένων δυνατότητα να φτάσει, 
να γονατίσει και να λυγίσει την ικανότητα να άρει, 
σπρώξτε και τραβήξτε απαιτούμενο φορτίο 
(συνήθως περίπου 5 κιλά)

Βασικά εφόδια: 
•Προσοχή στη λεπτομέρεια 
•Εστίαση στον πελάτη 
•Αξιοπιστία 
•Δεξιότητες ακρόασης 
•Προσαρμοστικότητα 
•Σχεδιασμός και οργάνωση 
•Ομαδική εργασία 
•Ακεραιότητα 
•Ειλικρίνεια 
•Υψηλά επίπεδα ενέργειας  
Καθήκοντα οικονόμου: 
Τα καθήκοντα της οικονόμου θα ποικίλλουν 
ανάλογα με το εργασιακό περιβάλλον. 
•Να διατηρήσει όλες τις συγκεκριμένες περιοχές 
σε μια καθαρή και υγιεινή κατάσταση 
•Να πλύνει, να ξεσκονίσει, να γυαλίσει, να σκουπίσει 
και να σαρώσει όλες τις εγκαταστάσεις 
•Να καθαρίσει νεροχύτες, μπανιέρες, ντους 
και τουαλέτες σύμφωνα με τα προκαθορισμένα 
υγειονομικά πρότυπα 
•Να γυαλίσει τα εξαρτήματα και τον λοιπό εξοπλισμό 
•Να καθαρίσει τα παράθυρα και τους καθρέφτες 
•Να αδειάζει και να καθαρίσει τα δοχεία 
απορριμμάτων 
•Να εξασφαλίσει επαρκές απόθεμα καθαριστικών  
Απαιτήσεις επάρκειας: 
•Να είναι σε θέση να ακούσει και να ακολουθήσει 
τις οδηγίες 
•Να κατέχει αποτελεσματικές δεξιότητες 
επικοινωνίας 
•Να είναι σε θέση να εργαστεί χωρίς επίβλεψη 
•Να είναι σε θέση να διατηρήσει ένα επαγγελματικό 
τρόπο σε όλες τις περιόδους 
•Να παρουσιάζει ακεραιότητα και τιμιότητα 
•Να διατηρεί μια θετική στάση απέναντι 
στους πελάτες, τους επισκέπτες, και το υπόλοιπο 
προσωπικό 
•Να επιδεικνύει προσοχή στη λεπτομέρεια 
και την πληρότητα 
•Να είναι σε θέση να παρακολουθεί 
και να συμμορφώνονται με το πρότυπο 
των πολιτικών και διαδικασιών  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@rocabellasantorini.com

The Hotel Honeymoon Petra Villas, located in  
Imerovigli on Santorini, is seeking to recruit:

Reservation Agent

For the daily operation of the front office department 
of the hotel during the 2016 season.

Qualifications: 
•Degree in hospitality/ tourism. 
•3-4 years minimum experience as a reservations 
agent preferably in a luxury 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. 
•Strong interpersonal skills. 
•Solid communication and written and presentation 
skills 
•Teamwork spirit 
•Good organizational & administration skills 
•Ability to handle multiple tasks 
•Ability to work well under pressure  
General responsibilities include: 
•Have full knowledge of hotel facilities 
and services, room descriptions 
•Respond to communication from guests, travel 
agents and other networks. 
•Answer to sales calls in an informative 
and time-efficient manner, build and strengthen 
relationships with existing and new customers 
to enable future bookings, execute and support 
the operational aspects of business booked, check 
if advance payments are made timely 
•Follow-up on guest availability requests.  
•Manages wait list and prioritizes order of wait 
list contacts to be made. 
•Maintains established filing systems of all 
correspondence. 
•Contribute actively in achieving monthly 
and yearly targets. 
•Prioritizes and organizes work assignments 
•Reviews and ensures all future reservations 
on a monthly basis. Ensure that all the pertinent 
information regarding the stay and special 
requests are fulfilled. 
•Sets a positive example for guest relations. 
•Serves the customer by understanding their 

needs and recommending the appropriate features 
and services that best meet their needs  
and exceed their expectations, while building 
a relationship and loyalty to the company. 
•Develop and form positive relationships with 
guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated 
at all times.  
•Managing e-booking engines 
(channel management). 
•Implementation of hotel revenue management 
strategy  
Send your CV to the following e-mail: 
info@honeymoonpetra.com

 
Το ξενοδοχείο AEGEAN MELATHRON 5 * στη Χαλ-
κιδική, μέλος της αλυσίδας AEGEAN STAR Hotels, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Προϊστάμενο Reception

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Τουλάχιστον πενταετή εμπειρία σε ανάλογη θέση 
σε ξενοδοχείο 4* ή 5* 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γερμανικής γλώσσας 
•Γνώση Ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
•Άριστη γνώση Η/Υ (επιθυμητή η γνώση 
του τουριστικού προγράμματος Protel) 
•Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 
•Ικανότητα στη διοίκηση, στην επικοινωνία 
και στις διαπροσωπικές σχέσεις  
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 20.820, φαξ: 23740 
20.544.

 
Guest Relations

Για το 5* Aqua Blu Boutique Hotel στην Κω.  
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•Τέσσερα χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Πτυχίο ανώτερης η ανωτάτης τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και μίας δεύτερης 
•Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών 
προγραμμάτων 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας 
•Ομαδικό πνεύμα  
Προσφέρονται: 
•7μήνη απασχόληση 
•Μισθός αναλόγως προσόντων – προϋπηρεσίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Φιλικό περιβάλλον εργασίας

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

 
Ο όμιλος ξενοδοχείων ΚΥΠΡΙΩΤΗ που βρίσκεται 
στην Κω, ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2016:

Front Office Manager

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχειακές 
μονάδες 4* ή 5* άνω των 300 δωματίων, 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό 
•Άριστη γνώση Αγγλικών, επιθυμητή η γνώση 
Γερμανικών ή Ρωσικών. Η γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. 
•Άριστη γνώση χειρισμού ξενοδοχειακού λογισμικού 
Fidelio/Opera, SoftOne, Η/Υ καθώς και άριστη 
γνώση τήρησης ταμείων 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και διάθεση 
εξυπηρέτησης του πελάτη 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και προβλημάτων 
•Ικανότητα εκπαίδευσης υφιστάμενου προσωπικού 
(on the job training) 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά, 
οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, ομαδικό 
πνεύμα εργασίας 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα 
υπό συνθήκες πίεσης  
Καθήκοντα 
Περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, 
στα παρακάτω: 
•Εξασφάλιση άριστων σχέσεων με εκπροσώπους 
των tour operators 
•Διασφάλιση ότι η υποδοχή παρέχει επαγγελματική 
και φιλική υπηρεσία για τους πελάτες 

•Επικοινωνία με τους πελάτες, 
συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης παραπόνων 
•Διαχείριση & επίλυση επειγόντων/έκτακτων 
περιστατικών 
•Έγκυρη και βέλτιστη κατανομή δωματίων 
για τις αφίξεις 
•Άριστη συνεργασία με το τμήμα οροφοκομίας 
για την έγκαιρη διάθεση έτοιμων δωματίων 
•Καθημερινός δειγματοληπτικός έλεγχος δωματίων 
•Συντονισμός και επιμόρφωση/εκπαίδευση 
του προσωπικού υποδοχής 
•Προγραμματισμός βαρδιών προσωπικού 
•Σωστή και έγκαιρη τήρηση ταμείων και καθημερινή 
αποστολή τους στο λογιστήριο μετά από προσωπικό 
έλεγχο 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή για εργαζόμενους με μόνιμη κατοικία 
εκτός Κω 
•Διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό με φωτογραφία στο φαξ: 22420 55656 
ή μέσω e-mail στο: cv@kipriotis.gr

 
Το ξενοδοχείο πολυτελείας Saint John Hotel Villas 
& Spa στον Αγιο Ιωάννη Μυκόνου, ζητά επαγγελματίες 
με ανάλογα προσόντα και εμπειρία για να στελεχώσουν 
το δυναμικό του ξενοδοχείου και να προσφέρουν υπη-
ρεσίες υψηλού επιπέδου στους φιλοξενούμενούς μας.

Για την καλοκαιρινή περίοδο 2015, ζητάμε:

Καμαριέρα

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση και σε ξενοδοχείο 
5 αστέρων 
•Ευχάριστη και ευγενική διάθεση απέναντι 
σε πελάτες και συναδέλφους 
•Επικοινωνιακές ικανότητες στην εξυπηρέτηση 
πελατών και στην αποφυγή και αντιμετώπιση 
προβλημάτων  
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Διαμονή 
•Διατροφή πρωινό και ένα γεύμα 
•Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση με προοπτικές 
εξέλιξης

Στοιχεία επικοινωνίας:
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hotelsaintjohn@gmail.com, τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6947 542725.

ΑΙΣΘΗΤΙκΟΙ
Spa Therapist - Santorini

Andronis Exclusive is looking for a motivated spa 
therapist to deliver an memorable experience of 
relaxation and tranquility.

•3 years minimum experience as spa therapist 
in a spa operation, preferably in a luxurious 
boutique hotel or a spa resort. 
•Excellent customer service and communication 
skills 
•Deep knowledge of a variety of therapies 
•Self-motivated, enthusiastic & customer-oriented. 
•Excellent command English language (additional 
language skills desirable but not essential) 
•Team player

Send your CV to the following e-mail: 
gfilippidis@andronisexclusive.com

ΜΟδΑ
Showroom Models 

(Κωδ. Θέσης: Show/Mod)

Η εταιρεία επώνυμης ένδυσης «ΡΑΚΑΣ» αναζητά 
μοντέλα ημιεπαγγελματίες για δειγματισμούς επώ-
νυμων σειρών ρούχων και αξεσουάρ για full-time & 
part-time απασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευπαρουσίαστη 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Άριστη γνώση τάσεων μόδας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άνεση μπροστά στον φωτογραφικό φακό

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους συνοδευόμενο από φωτογραφίες στο e-mail: 
john@rakas.gr, Υπ’ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου 
δυναμικού. Website: www.rakas.gr



Kατάστημα κινητής τηλεφωνίας γνωστού παρόχου επιθυμεί να απασχολήσει:

Sales Representative - Αθήνα
Με πλήρη απασχόληση για τη στελέχωση του δυναμικού του.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλικία 20 - 40 ετών 
•Μικρή έστω προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε προϊόντα τεχνολογίας και κινητής τηλεφωνίας 
•Να σου αρέσει η επικοινωνία με τους ανθρώπους και να ικανοποιείσαι με την επιτυχία σου  
στην πώληση 
•Να έχεις κέφι και διάθεση για προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη 
•Μα ενημερώνεσαι για τις τελευταίες εξελίξεις σε υπηρεσίες και προϊόντα τηλεφωνίας 
•Να είσαι απόφοιτος λυκείου τουλάχιστον (θα εκτιμηθεί πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ)  
•Να έχεις γνώσεις χειρισμού ηλ. υπολογιστών 
•Από τη θέση αυτή θα είσαι υπεύθυνη για την παροχή ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης στους πελάτες 
που επισκέπτονται τo κατάστημα.

Προσφέρουμε: 
•Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαρκή εκπαίδευση 
•Ευκαιρίες εξέλιξης και συνεχούς προόδου εντός της εταιρείας 
•Ολοκληρωμένο πακέτο αποδοχών και επίτευξης στόχων

Εάν διαθέτεις ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές σχέσεις και σου αρέσει να ερ-
γάζεσαι ομαδικά σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις, στείλε σήμερα το βιογραφικό σου για τη 
θέση: boutos@hellasphone.gr

Η ALOUETTE ΑΕ με παρουσία 39 χρόνων στο χώρο του παιδικού ενδύματος και έχοντας ηγετική θέση 
στο συγκεκριμένο κλάδο, αναζητά:

Γραφίστρια για το Δημιουργικό Τμήμα της Εταιρίας - Αθήνα
Περιγραφή θέσης / αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία μακετών για τα εικαστικά των ρούχων (τυπώματα & κεντήματα) 
•Ολοκλήρωση μακετών (επιλογή χρωμάτων και τεχνικών)  
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε παρόμοια θέση. 
•Πολύ καλή γνώση στα προγράμματα Illustrator & Photoshop. 
•Γνώση Αγγλικών. 
•Γνώση ίντερνετ & αποστολή email. 
•Δημιουργικό πνεύμα & ευχάριστη προσωπικότητα.  
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: m.tafidi@alouette.gr  
με την ένδειξη «Γραφίστρια».

Ο όμιλος PEPSICO στην Ελλάδα αντιπροσωπεύεται από την TASTY FOODS, στον τομέα  παραγωγής 
και πώλησης snacks & την PepsiCo–HBH στα μη αλκοολούχα ποτά αντίστοιχα. Στην TASTY FOODS 
ζητάμε να καλύψουμε τη θέση του/της:

Πωλητή - Πωλήτριας
Για την προώθηση των προϊό- 
ντων της στα μικρά σημεία 
πώλησης στο νομό Πέλλας. 
•Επιθυμητή εμπειρία στις 
πωλήσεις καταναλωτικών 
προϊόντων 
•Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο 

ανώτερης εκπαίδευσης 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα  
επικοινωνίας &  
διαπραγμάτευσης, εργατικότητα, 
συνέπεια, επαγγελματισμό 
•Δίπλωμα οδήγησης  
αυτοκινήτου 
•Για του άντρες υποψηφίους 

εκπληρωμένες οι στρατιωτικές 
υποχρεώσεις 
•Μόνιμη κατοικία στους νομούς 
Πέλλας & Ημαθίας  
Αποστολή βιογραφικών  
μέσω του link:  
http://goo.gl/t1JL5Y

Job vacancy: Consultant 
(Ref: C-10 2015) - Athens

Digitalis Consult is a management consulting firm, specialized in R&D administration and in providing 
project management and project-related quality assurance services for collaborative R&D projects in 
the areas of ICT, Environment, Transport, and Energy, particularly in European Commission supported 
projects. Digitalis has a cumulative success rate of over 50% for its proposals in the last 5 years. 75% 
of its client base are from abroad.

Job description: 
•Contribute to company functions related to management of R&D projects, coordination  
of European research consortia, financial guidance and reporting of project partners. 
•Contribute to the drafting of document such as: Βids and proposals, studies, surveys, project 
deliverables, policy action plans, needs and requirement analysis, technical articles, educational 
resources. 
•Carry out studies and analyses, assessing policy issues, compiling evidence on case studies  
and developing guidelines to assist with the implementation of policies. 
•Contribute in planning of company resource allocation, work scheduling, tracking of deliverables’ 
preparation.  
Candidate profile: 
•Graduate, preferably with interdisciplinary academic or work background. An MSc / PhD  
will be considered a strong asset. 
•3-5 years fulltime working / research experience in a field relevant to the company’s areas  
of activity. 
•Very good communication skills in English and Greek. 
•Strong numeracy and logical skills. Solid organizational skills and ability to prioritize, organize  
and process large amounts of complex information in short amount of time. 
•Client focus - ability to perceive client’s requirements and needs and to use them every day  
to guide actions.  
Offered: 
•Competitive remuneration. 
•Opportunities for significant career development. 
•Work in a creative and rewarding small business environment. 
•Work with international research organizations and European public administrations.  
Job type: Permanent, full time, in the context of a collaborative team.  
Location: Athens northern suburbs.  
Hours: Monday to Friday 9am - 6pm.  
Send your CV to the following e-mail: jobs@digitalis.gr

Position: Lighting Project Manager 
Job code: LPMgr0915 - Athens

Company profile: We are the market leader in the 
field of electrical equipment and we have specialized 
lighting, photovoltaic, industrial equipment and building 
solutions departments as well as two state of the 
art electrical panel production plants.

Our company has 47 stores across Greece and 
welcomes 5000 customers on a daily basis, offering 
excellent customer service.

The combination of high quality products, well 
trained personnel as well as an organized and 
flexible organizational structure allow us to be our 
customer’s top choice and we make sure that only the 
best work with us. We select and create competent 
executives and their exceptional performance allows 
us to make the most of any opportunity that arises. 

If you believe that your knowledge, skills and 
competencies match ours then perhaps you may be 
interested in the position that we would like to cover.

Job description / lighting project manager: The 
lighting project manager participates, organizes, 
supervises and monitors specialized projects 
undertaken in the lighting product category and is 
responsible for increasing a specific section of the 
customer base.

The position of lighting project manager also includes 
the provision of special support to specific lighting 
application such as mapping, surveying, measuring, 
creation of technical and economic proposals as 
well as supervision of implementation processes.

Main responsibilities: 

•Has knowledge of the market and the competition 
•Participates in the increase of sales and  
the materialization of projects according  
to the lighting sales strategy 
•Communicates with important customers 
regarding targeted projects 
•Manages all the information flow regarding  
the customers and supports sales channels  
Position requirements: 
•University degree in electrical engineering 
or business administration 
•Good knowledge of the English language 
•Very good knowledge of lighting products  
and applications 
•Good knowledge of lighting design programmes 
(Dialux – Relux) 
•Experience in project management in the field 
of Electrical Engineering or Architecture 
•Experience in commercial management 
programmes (ERP, SAP, CRM) 
•Experience in 2D or 3D design programmes 
(Autodesk) 
•Experience in presentation programmes 
(Office, Adobe Suite) 
•Ability to work well under pressure  
and tight deadlines  
Desired knowledge, skills and experience: 
•Masters degree in lighting – multimedia 
•3-5 years of work experience in a similar position

If you are interested in this position, please 
send us your CV with a recent photo by 
following the link below: hr@kafkas.gr

H BRIGHT COLORS A.B.E.E. εταιρία παραγωγής Masterbatches και Compounds με εργοστάσιο στο 
Κιλκίς ζητά:

Χημικό ή Χημικό Μηχανικό
Με ειδίκευση στη χημεία και 
τεχνολογία των πολυμερών.  
Ο κατάλληλος υποψήφιος 
πρέπει να διαθέτει: 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας 
•Εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών 
κατά προτίμηση σε τομείς  

πλαστικών ή συσκευασίας. 
•Δυνατότητα εγκατάστασης  
στο Κιλκίς  
Η θέση αφορά έρευνα και 
ανάπτυξη προϊόντων και τε-
χνική εξυπηρέτηση πελατών.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-

νται να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα στο e-mail: info@
britecolors.gr ή: BRIGHT COLORS 
A.B.E.E., Ζαν Μωρεάς 97, 15235 
Χαλάνδρι. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θεωρούνται απολύ-
τως εμπιστευτικά και θα τύχουν 
απαντήσεως.

Από νέο εστιατόριο στην περιοχή του Ψυρρή με έμφαση στη δημιουργική ελληνική κουζίνα, ζητούνται:

Σερβιτόρος και Βοηθός Σερβιτόρου
•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση. 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση Αγγλικών καθώς επίσης και πρότερη εμπειρία και γνώση στο πεδίο 
των κρασιών και αποσταγμάτων.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nondas@citycircus.gr

Είστε Προγραμματιστής ή Γνωρίζετε Κάποιον Προγραμματιστή;
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σε computer science or software 
engineering  
Άψογη γνώση: 
•C # .NET ASP.NET (Visual Studio 2005, 2008, 
2010) 
•C # .NET Compact Frameworks 
•ASP.HTML 
•Javascript 
•jQuery 

•SQL Server 
•Json 
•CSS 
•WCF/REST/SOAP Web Services  
Προϋπηρεσία στο χώρο του travel απαραίτητη. 
Η θέση αφορά full time απασχόληση στην 
Αθήνα.  
Στείλτε μας το cv σας στο e-mail:  
careers@aktinatravelgroup.com  
για να κανονίσουμε μία συνέντευξη!
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

διοικητικά & Επιτελικά Στελέχη 
Επιχειρήσεων
Ο ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων Διβάνη ζητά Υποδιευ-
θυντή – Duty Manager με εμπειρία, προϋπηρεσία 
και γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@divanicaravel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για εξειδικευμένες πω-
λήσεις και διοίκηση, με γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και πτυχίο Ανώτερης σχολής. Παρέχονται: ειδική 
πιστοποίηση, εκπαίδευση και ομαδική ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: iwant2helpnet@gmail.com.

ΑΛΥΣΙΔΑ Resorts ξενοδοχείων στην Ελλάδα ζητά 
για την περίοδο 2016, Στελέχη των παρακάτω 
ειδικοτήτων: Διευθυντές, F&B, Maîtres, Chefs. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.hotelresources@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρακτική άσκηση στην Oxford 
Company, φοιτητής /τρια ως Marketing Trainee 
ΤΕΙ τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, διαφήμι-
σης ή marketing. Καλή γνώση Αγγλικών-καλή 
γνώση Microsoft office. Bιογραφικά στο e-mail: 
marketing@oxfordcompany.gr.

Η ΕΞΥΠΠ ΒΙΟSAFETY A.E. ζητά να προσλάβει 
Εμπορικό (Αccount Manager) με εμπειρία στο 
χώρο της παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail info@biosafety.gr, fax: 210 9220326.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία τροφίμων αναζητεί Υπεύθυνο 
/ Manager εξαγωγών. Προϋπόθεση η ανάλογη 
προϋπηρεσία καθώς και η άριστη χρήση της 
Αγγλικής. Ικανοποιητικός μισθός και παροχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: exportsmanager1@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Ανθρωπίνου Δυναμικού 
καταστημάτων λιανικής, από εμπορική εταιρία 
γυναικείας ένδυσης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvretailcv@gmail.com.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Διευθυντικά Στελέχη 
για τη θέση CFO-HR. Γνώσεις οικονομικών και 
marketing θα ληφθούν υπόψιν. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: editor.
karamanlis@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών οίκων Εξωτερικού 
ζητεί Υπεύθυνη Εισαγωγών για Γραμματειακή 
Υποστήριξη, για διεκπεραίωση εισαγωγών. Απα-
ραίτητα: άριστη γνώση Αγγλικών σε γραπτό και 
προφορικό λόγο, εμπορική αλληλογραφία, Η/Υ, 
outlook, word, excel. E-mail: soc500gr@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής ΤΕΙ λογιστικής ή διοίκησης 
επιχειρήσεων, από ανώνυμη εταιρία λογιστικών 
υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στη Θεσσαλονίκη ζητά άμεσα 
απόφοιτο ΑΕΙ-ΤΕΙ, για τη θέση του Υπευθύνου 
Εξαγωγών (Export Manager). Προϋπηρεσία 3 
ετών, Η/Υ και ξένες γλώσσες. Βιογραφικά στο 
e-mail: desajovi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας δρα-
στήριος-κοινωνικός, για συνεργασία με εταιρία 
ηγέτη στο χώρο της υγείας και ευεξίας. Πλήρης 
εκπαίδευση, ελεύθερο ωράριο, αμοιβή με ποσο-
στά. Βιογραφικά στο e-mail: career.apply.cv@
gmail.com, τηλ: 6946 500663.

Γραμματείς-Υπάλληλοι  
Γραφείου & Υποδοχής
ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Παλλήνη ζητεί Υπάλλη-
λους Γραφείου. Απαραίτητα: προϋπηρεσία, γνώσεις 
MS οffice και πολύ καλές γνώσεις Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistics@kapelis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ξενοδοχειακό 
όμιλο, με πτυχίο ΑΕΙ. Ύπαρξη μεταπτυχιακού θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου από συνεργείο 
- φανοβαφείο αυτοκινήτων στη Μεταμόρφωση. 
Κύρια απασχόλησή της τηλεφωνικό κέντρο, εισα-
γωγή αυτοκινήτων, τιμολόγηση και εξυπηρέτηση 
πελατών. Θα ληφθούν σοβαρά υπ’ όψιν γνώσεις 
λογιστικής. E-mail: mc_personel@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία Γενικών Καθηκόντων, με 
άριστη γνώση excel, word, internet, Αγγλικά. 
Ωράριο συνεχές πενθήμερο με ΙΚΑ. Βιογραφικά 
στο e-mail: panousopoulos@gnl.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μορφωμένος, συνταξιούχος για 4ωρη 
απογευματινή συνεργασία. Τηλ: 6945 039520.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματικό 
έπιπλο, ζητά Γραμματεία Πωλήσεων - Reception 
για το κατάστημα της Αθήνας. Άριστη γνώση Αγ-
γλικών και χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά με κωδικό 
ΠR στο e-mail: athensshowroom2@almeco.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γραμματείς και άτομα για Υποδο-
χή από διαφημιστική εταιρία. Άμεση πρόσληψη, 
γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. Περιοχή Συγγρού-Φιξ 
δίπλα στο μετρό. Τηλ: 211 4802078.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στη διαχείριση social 
media και newsletter campaigns. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@globaltouch.international, 
υπόψιν κου Μάρκου.

Η ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Kick αναζητά άμεσα 
Υπάλληλο Γραφείου, για καταχώρηση δεδομένων 
και αρχειοθέτηση. Βιογραφικά στο e-mail: kick@
kickadv.gr, τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ Πουκαμισάς ζητούν Υπάλ-
ληλο Γραφείου για τα κεντρικά γραφεία τους. 
Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
ή marketing, κάτοχος κάρτας ΟΑΕΔ. Προτιμούνται 
κάτοικοι περιοχών Πειραιά. E-mail με φωτογρα-
φία: development@poukamisas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας εμπορικής διεύθυνσης 
από εταιρία καλλυντικών Α.Ε, με απαραίτητη 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, 
πολύ καλή γνώση Η/Υ, MS Office, Illustrator. 
Ε-mail: sales@biactive.gr, τηλ: 210 8215050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από διαγνωστικό 
κέντρο στην Αργυρούπολη. Απαραίτητη η σχετική 
εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.
gr, τηλ: 210 6796141.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
έμπειρη Γραμματέα Διοίκησης με άνω των 10 
ετών προϋπηρεσία, για εσωτερική απασχόληση. 
Παροχές: μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: euroeduc@otenet.gr.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου εξυπηρέτησης πελα-
τών για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη γνώση 
word, excel, Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.dervis@havakis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία στη διοργάνωση 
επενδυτικών συνεδρίων, αναζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου για την υποστήριξη τμημάτων της. 
Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
άριστες γνώσεις Η/Υ, Αγγλικής-τιμολόγησης-
marketing. E-mail: marketing@capitallink.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εμπορική 
εταιρία στα Λάγυνα Θεσσαλονίκης. Απαραίτη-
τα προσόντα: άριστη χρήση Η/Υ, γνώσεις προ-
γράμματος Κεφάλαιο 4, πολύ καλά Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: domus@nothnet.gr, 
fax: 2394 073270.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από δικηγορικό γρα-
φείο στο Ρέντη, με άριστη γνώση office, τυφλό 
σύστημα, Αγγλικά, εγγεγραμμένη στον ΟΑΕΔ, 
προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο-γνώση 
Γερμανικής συνεκτιμάται. Ωράριο: 09:00-15:00. 
Ε-mail: housseas@otenet.gr, τηλ: 6944 296084.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας στο κέντρο αποκατάστα-
σης «Ευεξία», με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, 
γνώση Η/Υ και τυφλό σύστημα δακτυλογράφησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@evexia.com, τηλ: 
23990 76700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ρεσεψιόν γυμναστηρίου στη 
Φιλαδέλφεια, για full time απασχόληση. Τηλ: 
210 2750015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ρεσεψιόν από γυμναστήριο 
στα Βόρεια Προάστια για ημιαπασχόληση. Βι-
ογραφικά στο e-mail: hercfit@otenet.gr, τηλ: 
210 8073834.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου γενικών 
καθηκόντων, σε εταιρία εμπορίας-επισκευής 
γεωργικών μηχανημάτων. Καλή γνώση Η/Υ-
Αγγλικών-Ιταλικών, προτιμάται με βασικές 
γνώσεις λογιστικής-εμπειρία γραμματειακής 
υποστήριξης-δίπλωμα αυτοκινήτου-μηχανής. 
Τηλ: 210 5229603, 210 5229643, κος Ντάβρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από την ΧΡ 
Κατσέλης και Υιοί ΟΕ στα Οινόφυτα Βοιωτίας, 
για πρωινό ωράριο. Τηλ: 6973 008129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας με πολύ καλή γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ, από εξαγωγική αντιπροσωπεία 
ενδυμάτων. Βιογραφικά στο e-mail: athena@
vertigo.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιδιαιτέρα Γραμματέας από ανώνυμη 
τεχνική εταιρία με έδρα το Νέο Ψυχικό. Προσόντα: 
άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, χειρισμού 
Η/Υ, Ms Office, οργανωτική, επικοινωνιακή. 
Βιογραφικά στο e-mail: alampsas@emkat.gr, 
τηλ: 210 6729170.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά 3 Υπάλληλους Γραφείου 
στο τμήμα ενημέρωσης, αρχειοθέτησης. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 210 8020550, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

ΠΟΛΥΕΝΘΙΚΗ κατασκευαστική εταιρία ζητά 
Υπάλληλους Γραφείου, για τα τμήματα: μη-
χανογράφησης, γραμματείας, δημοσίων σχέ-
σεων. Παρέχονται: υψηλές αποδοχές, άμεση 
πρόσληψη, ασφάλιση απαραίτητη, γνώση Η/Υ. 
Τηλ: 211 9901333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εταιρία 
με γνώσεις MS office, μηχανογράφησης, για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hellasdental@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δύο υποκαταστήματα ηλεκτρικών συ-
σκευών άεργης ενέργειας, ζητά να προσλάβει 4 
άτομα για να καλύψουν τα τμήματα της γραμματείας, 
αποθήκης, ρεσεψιόν. Ευέλικτα ωράρια πρωινά ή 
απογευματινά. Μισθός-ΙΚΑ. Τηλ: 211 4802088.

Η ΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ ζητά νέα Υπάλ-
ληλο Γραφείου τμήματος πωλήσεων, για μόνιμη 
απασχόληση. Επικοινωνία με πελάτες-προσφορές-
καταχώρηση-τιμολόγηση παραγγελιών-πτυχίο ΤΕΙ/
ΑΕΙ-άριστη γνώση Η/Υ, επικοινωνία Ελληνικά-
Αγγλικά, γνώση προγραμμάτων ERP. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@nakasgroup.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία, για νέο 
μαγαζί στα Λαδάδικα για bar, PR και υποδοχή. 
Τηλ: 6998 575127.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της εξυπηρέτησης 
πελατών αναζητά Υπάλληλους καταχώρησης δε-
δομένων, με άριστη γνώση Γερμανικών ή Γαλλι-
κών-Ιταλικών και καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: kchatzipetrou@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: typodes@mail.com, τηλ: 6972 282095.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρή ιδιαιτέρα Γραμματέας από εταιρία 
στα Νότια Προάστια, πολύ εμφανίσιμη-πρόθυμη, 
με προοδευτικές αντιλήψεις, χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις, με δυνατότητα ταξιδιών. Μισθός 
υψηλός με bonus. Bιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: joker772015@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α επικοινωνιακοί εμφανίσιμοι 
χωρίς προϋπηρεσία, για πάρκο δραστηριοτήτων 
στη Μαλακάσα, κυρίως Σαββατοκύριακα. Παρέ-
χονται: ευέλικτο ωράριο, πολύ καλές αποδοχές, 
ΙΚΑ. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: com.
dept@yahoo.gr, τηλ: 6948 070845.

ΤΟ PENNIE.GR αναζητά υποψήφιους/ες που θα 
αναλάβουν την εισαγωγή και επεξεργασία προϊό-
ντων (data entry) στο ηλεκτρονικό κατάστημα και 
τη συγγραφή μικρών συνοδευτικών κειμένων. 
Ε-mail με φωτογραφία: career@pennie.gr, θέμα: 
ΑΡ.ΑΓΓΕΛΙΑΣ 2.

ΕΤΑΙΡΙΑ με έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος, ζητάει Υπάλ-
ληλο Γραφείου με πολύ καλή γνώση word, excel, 
powerpoint, photoshop, άριστη γνώση Αγγλικών 
και Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ζητείται από δικηγορικό 
γραφείο στο Ρέντη ως Γραμματέας, με άριστη 
γνώση office-τυφλό σύστημα-υψηλή ταχύτητα 
δακτυλογράφησης-εγγεγραμμένη ΟΑΕΔ, προ-
ϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο συνεκτιμάται. 
Ωράριο: 15:00-21:00. E-mail: housseas@otenet.
gr, τηλ: 6944 296084.

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στο Πέραμα 
ψάχνει Υπάλληλο Γραφείου νέα, με γνώσεις Η/Υ, 
λογιστικής και Αγγλικών επιπέδου proficiency. 
Απαραίτητο το δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ahilios.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα από νεοσύστατη εισαγωγική 
εταιρία, για στελέχωση Γραμματείας, Ρεσεψιόν - 
τηλεοπτικών spot. Ωράρια: 8ωρα, 4ωρα, ευέλικτα 
πρωινά ή απογευματινά. Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 
211 4802035.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας για το εμπορικό τμή-
μα, απόφοιτος ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ, με Αγγλικά, ΕCDL 
expert, ελάχιστη εμπειρία 3 χρόνια, εξωστρεφής 
χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: foreverresults@flp.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου κάτοχος διπλώ-
ματος οδήγησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστος χρήστης MS office. Προϋπηρεσία 
σε σύνταξη διαγωνισμών δημοσίου θα εκτιμηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@fmsfms.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Barwomen, Barman, άτομο για υπο-
δοχή - πόρτα και Σερβιτόρος, από γνωστό club 
στο Μπουρνάζι. Τηλ: 6946 269438.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός - Μασέζ πεπειραμένη για 
αλυσίδα κομμωτηρίων, να εκτελεί χρέη Ρεσεψιο-
νίστ. Προϋπηρεσία απαραίτητη, περιοχή Χαλάνδρι. 
Τηλ: 6977 216684.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Η/Υ για δημιουργία και αποστολή newsletters, 
σχεδιασμό - ενημέρωση ιστοσελίδας και επι-
κοινωνία με πελάτες. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: sikiotiscas@yahoo.com, 
τηλ: 6977 079426.

Marketing-δημόσιες Σχέσεις-
διαφήμιση
ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά απόφοιτες /ους ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
στελέχωση θέσεων marketing και management. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη, εκπαίδευση, γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
karram192@yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο δραστήριο με γνώσεις Η/Υ, από 
μεγάλη ομάδα Επιχειρηματιών για στελέχωση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

Η ΠΑΙΔΙΚΗ σκηνή Θεσσαλονίκης ζητά νέα, με 
ευφράδεια λόγου για διαφήμιση. Πρωινές ώρες. 
Τηλ: 6944 638637.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να 
στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων και δημοσίων 
σχέσεων με απόφοιτους σχολής, με γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργασία στον κλάδο 
του internet marketing. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο με προϋπηρεσία στον κλά-
δο των πωλήσεων, για συνεργασία στον κλάδο 
της ανάπτυξης επιχειρήσεων και στο στήσιμο 
εμπορικού δικτύου καταναλωτών. Απαραίτητα: 
επικοινωνιακές δεξιότητες, εργατικότητα, ομα-
δικό πνεύμα. E-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την ανάπτυξη εμπο-
ρικού δικτύου. Ελεύθερο ωράριο, επιθυμητή η 
γνώση Η/Υ και marketing. Βιογραφικά στο e-mail: 
artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Web Assistant, με 
γνώσεις adwords, social media ads, διαχείρι-
ση ιστοσελίδων, βασικές γνώσεις HTML and 
photoshop, άριστα Αγγλικά. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις σε Joomla-Drupal. Περιοχή Κρυονέρι. 
E-mail: mathios@leos.gr.

Η LLUMAR HELLAS αναζητά Marketing and 
Communications Executive, για προώθηση της 
μάρκας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, 
Αγγλικά, MS office. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@llumar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία και γνώσεις 
marketing άμεσα, από εταιρία security για κλείσιμο 
συμβολαίων. Παρέχονται: υψηλό ποσοστό επί 
των πωλήσεων, bonus. Bιογραφικά στο e-mail: 
nikos.lakkas@hotmail.com, τηλ: 6986 768559.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών παροχής υπηρεσιών ζητά Στε-
λέχη Δημοσίων Σχέσεων. Απαραίτητα: σπουδές 
και προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, γνώσεις πλη-
ροφορικής, Αγγλικών και συστάσεις. Παροχές: 
μισθός, ασφάλιση, εργασία σε άνετο περιβάλλον. 
E-mail: resume@otenet.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
– Marketing – Finance - Public Relations, για 
στελέχωση νέας διεύθυνσης. Απαιτείται ικανή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Συνεργάτης για υπηρεσίες 
marketing και internet, με ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: webt114@yahoo.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ DK Consultants αναζητά 2 Στελέχη 
απόφοιτους Οικονομικών - Διοίκησης επιχει-
ρήσεων, για εξαγωγικό marketing, με άριστη 
γνώση της Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: careers@dkconsultants.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής 
αναζητεί Jr Marketing Specialist - Designer. 
Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιωτικής σχολής-εμπει-
ρία σε graphic design-άριστη γνώση illustrator, 
InDesign, photoshop-καλή γνώση Αγγλικής-έφεση 
στην τεχνολογία. E-mail: marketingdepartment@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα για δημόσιες σχέσεις (PR) 
σε πολύ γνωστά νυχτερινά μαγαζιά του κέντρου 
της πόλης. Απαραίτητη προϋπόθεση η όρεξη για 
εργασία-προοπτικές για εξέλιξη. Προϋπηρεσία 
μη απαραίτητη. Τηλ: 6982 321053, κος Σάββας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία, για νέο 
μαγαζί στα Λαδάδικα για bar, PR και υποδοχή. 
Τηλ: 6998 575127.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία στο δικτυακό 
marketing, για την ανάπτυξη επιχειρηματικού 
προγράμματος μέσω internet. Βιογραφικά στο 
e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα. Παρέχο-
νται: πολύ καλές απολαβές, φιλικό περιβάλλον, 
μόνιμη εργασία, ασφάλεια. Τηλ: 210 4180906, 
ώρες επικοινωνίας: καθημερινές 8:00-15:00, 
κα Τσικουδάκη.

ΕΤΑΙΡΙΑ ασφαλιστικών προϊόντων ζητά άτο-
μα για δημόσιες σχέσεις. Μίσθωμα για κάλυψη 
εξόδων και σύμβαση συνεργασίας, με έδρα τον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: info@inlego.gr, 
τηλ: 210 9754008.

OΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση. 
Τομείς: λογιστική - φοροτεχνική, πωλήσεις Β2Β, 
marketing, πληροφορική-μηχανογράφηση κλπ. 
Παροχές: υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, προο-
πτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρακτική άσκηση στην Oxford 
Company, φοιτητής /τρια ως Marketing Trainee 
ΤΕΙ τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων, διαφήμι-
σης ή marketing. Καλή γνώση Αγγλικών-καλή 

γνώση Microsoft office. Bιογραφικά στο e-mail: 
marketing@oxfordcompany.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στα πλαίσια ανάπτυξης του τμήματος 
online marketing ζητά νέο /α Digital Marketing 
Manager με προϋπηρεσία σε campaigns, σε e-mail 
marketing, με google adwords certification. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@topvision.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με προϋπηρεσία στο δικτυακό 
marketing, για την ανάπτυξη επιχειρηματικού 
προγράμματος μέσω internet. Βιογραφικά στο 
e-mail: artemist27@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα υπεύθυνα για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικού προγράμματος, στο χώρο της 
διαφήμισης. Βιογραφικά στο e-mail: artemist27@
hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλη πολυεθνική 
εταιρία στον τομέα του marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: boubaris.george@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Sales Manager για 
πρόσληψη σε εταιρία υπηρεσιών διαδικτύου. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών-βασικών γνώ-
σεων Η/Υ. Αρμοδιότητες σχετικά με social 
networks, marketing-υποστήριξη πελατών-
διαχείριση παραγγελιών-πώληση προϊόντων. 
Δυνατότητα εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@innoview.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για δημόσιες σχέ-
σεις από γραφείο μουσικών εκδηλώσεων. 
Ελεύθερο ωράριο και αμοιβή ικανοποιητική. 
sotiriakarathanasi@gmail.com.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 άτομα με άνε-
ση στην επικοινωνία, Αγγλικά, γνώση Η/Υ για 
τμήμα marketing - πωλήσεων. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: cv@idplus.info.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διαφημίστρια /στης για τηλεοπτικό 
κανάλι στο ίντερνετ με υψηλά ποσοστά κέρδους. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: info@
webtvcosmos.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία με έδρα την Κρήτη 
ζητά άτομο με εμπειρία σε SEO και Web Design 
/ Marketing, για μόνιμη απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: theisland@theislandhotel.eu.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ όμιλος ζητεί νέους /ες από-
φοιτους /ες σχολής marketing, για πρακτική 
άσκηση στα social media με δυνατότητα μό-
νιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
athenspromotion@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέα για 
Γραμματεία Προέδρου – Υπεύθυνη Δημοσίων 
Σχέσεων. Άριστη εμφάνιση, χρήση Η/Υ, άριστη 
γνώση Αγγλικών και άριστη επικοινωνία. Απα-
ραίτητη πρόσφατη φωτογραφία. Βιογραφικά στο 
e-mail: pr@paraskhnio.gr, κωδ: ΓΠΥ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες με γνώσεις marketing 
και οικονομικών, για παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: fotlazarou@
gmail.com.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητούνται 
νέες /οι απόφοιτοι σχολών marketing, για πρα-
κτική εξάσκηση στα social media και δυνατότητα 
μόνιμης συνεργασίας. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@paraskhnio.gr, κωδ: PORTAL_SOCIAL.

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή νέος /α πτυχιούχος 
οικονομικής σχολής, για απόκτηση εργασιακής 
εμπειρίας σε διπλογραφικά βιβλία, από την Ηρά-
κλειτος EΠΕ. Βιογραφικά στο e-mail: hraklitos@
the.forthnet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 
ζητά άτομα από ΤΕΙ λογιστικής, για εκπλήρω-
ση της πρακτικής άσκησης. Τηλ: 2310 225825, 
υπεύθυνος κος Τσολαρίδης Σταύρος.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων Νομού Ημαθίας 
ζητά απόφοιτο οικονομικού ή ΤΕΙ λογιστικής, 
που γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά. Προϋπηρεσία σε 
φορτώσεις εξωτερικού απαραίτητη. Θα εκτιμηθεί 
γνώση Ρώσικης γλώσσας. Τηλ: 6986 548934, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη 
ζητά Υπεύθυνο Λογιστηρίου για άμεση πρόσληψη. 
Απαραίτητη εμπειρία στον κλάδο μεταφοράς και 
γνώση τήρησης βιβλίων ΕΠΕ - ΑΕ. Βιογραφικά 
στο e-mail: a.dervis@havakis.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στην Πάτρα ζητά Υπάλ-
ληλο Λογιστηρίου με γνώσεις Γ΄ κατηγορίας 
βιβλίων, για καταχώρηση παραστατικών και 
τιμολόγηση επιθυμητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
angelmaggie7@gmail.com.

Η «ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΕ» ζητά Υπεύ-
θυνο Εισπράξεων, με άριστες επικοινωνιακές 
ικανότητες, δίπλωμα οδήγησης, γνώση Αγγλικών, 
Η/Υ και λογιστικής. Οι αιτήσεις θεωρούνται εμπι-
στευτικές. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: analyticalinstrumentssa@gmail.com.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Για λογαριασμό πελάτη μας, καταξιωμένο men’s fashion group, αναζητάμε, στα branch Αθήνας, Golden 
Hall- Attica  City Link –The Mall Athens, Athens Metro Mall-Mc Arthur Glenn - Θεσσαλονίκης, 
Mediterranean Cosmos - One Salonica – Attica:

Πωλήτριες και Πωλητές 
(Full Time)

Εάν και εσείς: 
•Λατρεύετε τη μόδα, το styling 
•Έχετε προϋπηρεσία 2 ετών σε πωλήσεις  
μεγάλου ομίλου ανδρικής  ένδυσης 
•Ωραία εμφάνιση, επικοινωνιακές ικανότητες, 
ταλέντο στην πώληση 
•Έχετε όρεξη, κέφι για δουλειά, ευελιξία ωραρίου   
•Είστε νέα-ος, 25-35 ετών 
•Θέλετε να εργαστείτε σε ένα μοντέρνο εργασιακό 
περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης 

Ελάτε να εργαστείτε σε μια καταξιωμένη  
εταιρεία, με  ασφάλιση, αποδοχές αναλόγως 
προσόντων.

Η επιλογή γίνεται από την ACTION LINE.  
Στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας  
σημείωμα με τη φωτογραφία  
στο jobs@actionline.gr ή fax: 210 3637544, 
σημειώνοντας τον ΚΩΔ: ACT_ SFPR_1015. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 3637585

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής - Αθήνα 
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.

Στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ea.athina8721@insurance.nbg.gr

•Κερδίστε € 2.000 το μήνα. 
•Άμεση πρόσληψη 
•Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση 
•Πιθανές παροχές αυτοκινήτου και διαμονή (εξαρτάται από τον πελάτη)

Κορυφαία εταιρεία τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη αναζητά:

Επισκέπτες Φροντιστές / Νοσηλευτές 
για να ζήσουν και να εργαστούν στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή θέσης: Θα μεταβαίνετε στις οικίες των πελατών σας κατά τη διάρκεια της ημέρας, και θα 
παρέχεται υπηρεσίες από απλή συντροφιά έως πιο εξειδικευμένη προσωπική φροντίδα όπου απαιτεί-
ται. Θα εργάζεστε 35+ ώρες την εβδομάδα, ωστόσο αυτό θα διαφέρει ανάλογα με τον πελάτη και όλες 
οι λεπτομέρειες θα συζητηθούν άμεσα μαζί σας εφόσον θεωρηθείτε κατάλληλος/η.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Καλό επίπεδο της αγγλικής γλώσσας 
•Άδεια οδήγησης απαραίτητη 
•Παροχή φροντίδας 
•Προϋπηρεσία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Παρακαλούμε υποβάλλεται το βιογραφικό σας στα Αγγλικά στο e-mail: cv.gr@blu-global.com με 
όλες τις πληροφορίες επικοινωνίας ώστε ο ο σύμβουλός μας να επικοινωνήσει άμεσα μαζι σας.

Python Software Developer - Athens

Πωλητής Χονδρικής στην Κρήτη 
για Εταιρεία Εργαλείων & Προϊόντων DIY 

Description: Reccodo is a 
start up company focused on 
the e-commerce sector aiming 
to become the online meeting 
point of e-shops and consumers. 
The platform of Reccodo hosts 
all consumers’ comments and 
reviews, gives incentives for 
intensive interaction within the 
community and provides reporting 
and benchmarking services to 
the e-shops, using cutting edge 
technologies and up to date analysis 
methods.

We are looking for a young, 
intelligent and friendly person that 
will be able to easily communicate 
his ideas to the project management 
part of the team. A person willing 

to take initiatives and develop their 
skills by working in a dynamic 
environment. This role will see 
you working as backend software 
developer, creating the spine of 
the future success.

You should know about: 
•Python 
•Git 
•Unit testing 
•Production of documentation 
•Linux  
It’s highly appreciated to know 
about: 
•Django framework 
•Software Internationalisation 
•Application deployment in test 
and production environments 

•Unit test frameworks 
•HTML & CSS, Bootstrap 
framework 
•Demonstrated ability  
of excellent language skills  
in English 
•Quick learning ability is 
required as well as teamwork 
•Use of PaaS, Windows Azure, 
Google App Engine, or AWS 
•Transact SQL

If you are interested in start 
ups, want to be part of a 
vibrant  environment and 
develop yourself together  
with Reccodo, then don’t 
hesitate to apply to the 
following e-mawil:  
info@reccodo.com

Εισαγωγική εταιρεία χονδρικής 
εργαλείων & προϊόντων DIY, 
αναζητά έμπειρο, δραστήριο και 
φιλόδοξο συνεργάτη που ενδια-
φέρεται να εργαστεί ως πωλητής 
χονδρικής.

Οι κύριες αρμοδιότητες  
περιλαμβάνουν ενδεικτικά  
τα παρακάτω: 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση 
της υπάρχουσας βάσης  
πελατών μας (καταστημάτων 
εργαλείων-ειδών κιγκαλερίας) 
•Συνεχής διερεύνηση και  
ανάπτυξη νέων πελατών,  
αγορών και πεδίων  
δραστηριοποίησης  
της εταιρείας μας. 
•Καταγραφή και παρακολούθηση 
του εξωτερικού περιβάλλοντος, 
ειδικότερα συμπεριλαμβανο-
μένων του ανταγωνισμού και 
των καταναλωτικών τάσεων 

των επιχειρηματιών πελατών μας. 
•Οριζόντια επικοινωνία 
προς συγγενείς λειτουργίες 
(marketing, λογιστήριο,  
αποθήκη κλπ) 
•Στενή παρακολούθηση όλων 
των διαδικασιών σχετικών  
με τους πελάτες από  
το δειγματισμό και  
την παραγγελία μέχρι  
την παράδοση και την  
εξόφληση των προϊόντων.  
Ο υποψήφιος θα πρέπει  
κατ’ ελάχιστον να πληροί  
τα παρακάτω: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία  
τουλάχιστον 2 έτη σε ρόλους 
πωλήσεων χονδρικής, Β2Β, 
κλπ. 
•Τυχόν εμπειρία στην αγορά 
εργαλείων & προϊόντων DIY 
θα προσμετρηθεί κατά  
προτεραιότητα. 

•Δεξιότητες Η/Υ, γνώση  
εφαρμογών γραφείου  
(πχ. MS Office) και γνώση  
αγγλικών είναι επιθυμητές. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις για τους άνδρες 
υποψήφιους. 
•Απαραίτητο δίπλωμα  
οδήγησης ΙΧ και προαιρετικά 
για moto.  
Η εταιρεία παρέχει: 
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
με μισθό bonus επίτευξης  
στόχων και ασφάλιση. 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό. 
•Προοπτική για γρήγορη 
εξέλιξη σε ανώτερες θέσεις 
ευθύνης.

Αποστολή βιογραφικού  
με e-mail, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  
manikaskos@gmail.com

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας 
Θεσσαλονίκη

Λίγα λόγια για την εταιρία μας: Η OIKIES Real 
Estate είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
αλυσίδες παροχής ολοκληρωμένων κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών. Ξεκίνησε το 2007 τη λειτουργία της και 
σήμερα απαριθμεί 4 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα.

Η επιτυχία μας απορρέει από την πλήρη ικανοποί-
ηση των αναπτυσσόμενων αναγκών των πελατών 
μας, την παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών και 
εξυπηρέτησης υψηλής ποιότητας, καθώς και την 
εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων και μακροχρόνιων 
προοπτικών στους συνεργάτες μας.

Το κλειδί για την επιτυχία είναι: 
•H τεχνολογία 
•Η εκπαίδευση 
•Η δικτύωση και τα συγκροτημένα εργαλεία  
πωλήσεων, οργάνωσης της επιχείρησης 
•Η αξιοποίηση της βάσης δεδομένων,  
έτσι ώστε να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες  
των καταναλωτών  
Η φιλοσοφία μας: επένδυση - αξία  
στους ανθρώπους μας! Με πίστη στις αξίες και 
το όραμά μας θεωρούμε το ανθρώπινο δυναμικό 
ως το σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη 
των στόχων μας. Αναζητούμε συνεχώς ικανούς 
ανθρώπους - υποψηφίους, και επενδύουμε  
στη συνεχή εκπαίδευση και εξέλιξη  
των εργαζομένων μας.

Η θέση: Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στο 
σύμβουλο ακίνητης περιουσίας.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες 
ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  
ικανότητες 
•Προφίλ προσωπικότητας με αντίληψη,  
οξυδέρκεια, δυναμισμό και ωριμότητα. 
•Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων 
•Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης και φιλοδοξία 
για επαγγελματική εξέλιξη 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών  
Αμοιβές και παροχές: 
•Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων 
•Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας  
και ανταγωνιστικό πλαίσιο 
•Ισχυρό brand name 
•Διαρκής εκπαίδευση - υποστήριξη  
και παρακίνηση 
•Διαφημιστική προβολή 
•Προοπτικές εξέλιξης.  
Ελάτε στην ομάδα μας: 
•Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν  
το βιογραφικό τους στο e-mail: hr@oikies.net

Πωλήτρια - Αθήνα 
Η κάρτα υγείας ΕΥ Club ζητά για 
το κέντρο της Αθήνας (Σύνταγμα), 
πωλήτρια με επικοινωνιακή ικα-
νότητα, προϋπηρεσία σε τηλεφω-
νικές πωλήσεις για 4ωρη ή 8ωρη 

απασχόληση, πρωί ή απόγευμα.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
•Επικοινωνιακές και  
διαπραγματευτικές ικανότητες

Αποστείλετε βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: papoutsopoulos@eyclub.
gr, κωδ. θέσης: ath07, website: 
www.eyclub.gr

Η «ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ» ανώνυμη κτηνοτροφική βιομηχανική εταιρία επεξεργασίας και τυποποίησης 
κρέατος, κρεατοσκευασμάτων και αλλαντικών, στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, 
αναζητά έμπειρα και δυναμικά στελέχη για την κάλυψη της θέσης:

Τεχνολόγος Τροφίμων
Κύριες αρμοδιότητες: Δυνατότητα κάλυψης θέσης βοηθού υπεύθυνου παραγωγής στην μονάδα τυποποίησης 
και συσκευασίας προϊόντων κρέατος με κύριο αντικείμενο την εκτέλεση, παρακολούθηση και βελτίωση 
των διαδικασιών παραγωγής καθώς και την ανάληψη σχετικών αρμοδιοτήτων και διεκπεραίωσης αυτών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σχετικό με αντικείμενο της αναγράφουσας θέσης εργασίας. 
•Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχο ή παρεμφερή κλάδο και θέση. 
•Καλή γνώση αγγλικών και καλή γνώση χειρισμού Η/Υ. 
•Ηλικία άνω των 28 ετών. 
•Πολύ καλές οργανωτικές ικανότητες. 
•Ικανότητα επίτευξης στόχων, αποτελεσματική εργασία και προγραμματισμός εργασιών. 
•Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων

Οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας μας και πληρούν 
τις παραπάνω προδιαγραφές, παρακαλούνται να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα καθώς και 
συνοδευτική επιστολή αναφέροντας την συγκεκριμένη θέση στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@fmsa.
gr ή μέσω φαξ: 27410 74161 ή ταχυδρομικά στην ακόλουθη διεύθυνση: ΦΑΡΜΑ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ, 
Κρητικά Αρχαίας Κορίνθου, Κόρινθος, 20100, τηλ. επικοινωνίας: 27410 74162 έως 4, υπόψη: 
υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού, web site: www.farmamitsop.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευ-
τικότητα και θα απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια στον Πόρο Τροιζηνίας, 
για την υποστήριξη λογιστικού γραφείου-κατα-
χωρήσεις, εξωτερικές εργασίες-εξυπηρέτηση 
πελατών. Κατά προτίμηση απόφοιτοι σχετικού ΤΕΙ/
ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: tassopoulou_arg@
hotmail.com, τηλ: 6937 150612.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά 1 νέα Λογίστρια, απόφοιτη 
οικονομικού Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ λογιστικής, με 
εμπειρία, για μόνιμη 6ωρη καθημερινή εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.
gr, κωδ: logpr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από εταιρία με 
γνώσεις MS office, μηχανογράφησης, για πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hellasdental@
otenet.gr.

Η ΝΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ ζητά νέα Υπάλ-
ληλο Γραφείου τμήματος πωλήσεων, για μόνιμη 
απασχόληση. Επικοινωνία με πελάτες-προσφορές-
καταχώρηση-τιμολόγηση παραγγελιών-πτυχίο ΤΕΙ/
ΑΕΙ-άριστη γνώση Η/Υ, επικοινωνία Ελληνικά-
Αγγλικά, γνώση προγραμμάτων ERP. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@nakasgroup.gr.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητείται Λογιστής Α’ τάξης 
με άριστη γνώση λογιστικής, φορολογικής και 
εργατικής νομοθεσίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrdpt@genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια Α΄ η Β΄ τάξης με άρι-
στη γνώση λογιστικής, φορολογικής, εργατικής 
νομοθεσίας, από λογιστική εταιρία με έδρα στο 
Κουκάκι. Απαραίτητη προϋπόθεση η πολύ καλή 
γνώση Γερμανικών. Ε-mail: hr@sigalas.eu.

Η ENERGIERS AE στη Θεσσαλονίκη αναζητά Λογι-
στή/τρια για το τμήμα εξαγωγών, με πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
γνώσεις γενικής λογιστικής-διεθνούς εμπορίας, 
άριστη γνώση Plexis/ERP-Αγγλικών-3-5 χρόνια 
προϋπηρεσία. E-mail: frontdesk@energiers.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη ζητά άτομα 
από που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την 
πρακτική τους άσκηση. Βιογραφικά στο e-mail: 
maria@eurologistic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια για λογιστικό γραφείο 
στην Αθήνα - Αμπελόκηποι. Απαραίτητα προσόντα: 
πολυετής εμπειρία σε λογιστικό γραφείο, άριστη 
γνώση βιβλίων Γ’ κατηγορίας και άριστη γνώση 
μισθοδοσίας. Βιογραφικά στο e-mail: stvel7@in.gr.

ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στο Πέραμα 
ψάχνει Υπάλληλο Γραφείου νέα, με γνώσεις Η/Υ, 
λογιστικής και Αγγλικών επιπέδου proficiency. 
Απαραίτητο το δίπλωμα αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ahilios.gr.

OΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης 
ζητά Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχό-
ληση. Τομείς: λογιστική-φοροτεχνική, πωλήσεις 
Β2Β, marketing, πληροφορική - μηχανογράφηση 
κλπ. Παροχές: υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, προ-
οπτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ανώνυμη εμπορική 
εταιρία με γνώσεις λογιστικής, αποθήκης, εργατι-
κών και ασφαλιστικών θεμάτων. Προϋπηρεσία 3 
έτη-πλήρες ωράριο-μισθός αναλόγως προσόντων, 
επιθυμητή γνώση προγράμματος ERP Singular 
Logic. E-mail: career@pennie.gr.

H MEGA BROKERS ζητά Μηχανογράφο - Προ-
γραμματιστή, με γνώσεις σε εργαλεία Microsoft 
(visual studio 6,2010 και 2012) και microsoft 
SQL 2008-2012. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άντρες). Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@megabroker.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών, 
με εμπειρία σε τήρηση Γ’ κατηγορίας βιβλίων, 
άριστη γνώση excel και πολύ καλή γνώση Αγγλι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών, 
με εμπειρία μηχανογραφημένου λογιστηρίου ΑΕ-
άριστη γνώση excel καταχώρησης-ανάλυσης 
στατιστικών-εμπειρία εκτέλεσης προϋπολο-
γισμών-δαπανών-ταμειακών ροών-σύνταξη 
αναφορών-απεικόνισης πορείας της εταιρίας 
προς τη διοίκηση-εκπλήρωση προθεσμιών-πλά-
νων-υποστήριξη λειτουργίας λογιστηρίου-πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών. E-mail: pzafiropoulossa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών, 
τουλάχιστον 2ετή εμπειρία μηχανογραφημένου 
λογιστηρίου ΑΕ-άριστη γνώση excel καταχώρη-
σης-ανάλυσης στατιστικών-εμπειρία εκτέλεσης 
προϋπολογισμών-δαπανών-ταμειακών ροών-σύ-
νταξη αναφορών-απεικόνισης πορείας της εταιρίας 
προς τη διοίκηση-εκπλήρωση προθεσμιών-πλά-
νων-υποστήριξη λειτουργίας λογιστηρίου-επι-
κοινωνιακή-μεθοδική-οργανωτική-καλή γνώση 
Αγγλικών. E-mail: info@golfpark.gr.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητείται νέος/α Υπάλ-
ληλος Γραφείου Κίνησης, για τη στελέχωση του 
γραφείου με ημιαπασχόληση και με προοπτική 
εξέλιξης. Απαραίτητα προσόντα χειρισμός Η/Υ-
βασικές γνώσεις λογιστικής. Επιθυμητή η γνώση 
WEB.Ε-mail: info@materia.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ στο Κορωπί ζητά Λογιστή Α΄ τάξης 
με 5 έτη προϋπηρεσία ΣΕ Α.Ε, με πολύ καλή 
γνώση excel-βιβλία Γ΄ κατηγορίας. Χρήση ERP 

όραμα-προϋπηρεσία σε εκδοτική εμπειρία θα 
θεωρηθούν προσόν. Ε-mail: .hr@compupress.
gr, κωδ: FIN0915.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια για εργοστάσιο στην 
Αθήνα, περιοχή Μοσχάτο, με γνώσεις Αγγλι-
κών. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
valisfactory@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από μεγάλη μεταφορική 
εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: cvtranssubmit@
yahoo.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία αναζητά νέα με προϋπηρεσία 
σε λογιστήριο, για Γραμματειακή Υποστήριξη. 
Γνώση ERP atlantis και άνεση στην επικοινωνία 
για πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@moodgreece.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Μοσχάτο ζητεί Υπάλληλο Γραφείου. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώσεις ERP, H/Y, Αγγλικά, 
microsoft office-ικανότητα επικοινωνίας-οργα-
νωτική ικανότητα-ικανότητα συνεργασίας-πτυχίο 
Πανεπιστήμιου (Οικονομικών-Μαθηματικών ή 
Η/Υ). Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@biozyme.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής ΤΕΙ λογιστικής ή διοίκησης 
επιχειρήσεων, από ανώνυμη εταιρία λογιστικών 
υπηρεσιών στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ τάξης, 
από ανώνυμη εταιρία λογιστικών υπηρεσιών 
στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α΄ τάξης με εμπειρία σε διπλο-
γραφικά βιβλία. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ/
ΤΕΙ, άδεια Φοροτέχνη Λογιστή Α’ τάξης, πολυετής 
και ουσιαστική εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία. 
Βιογραφικά στο e-mail: nalikoss@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με γνώσεις διαχείρισης 
αποθήκης από εταιρία με έδρα το Αιγάλεω. Βι-
ογραφικά στο e-mail: thanosxeniotis@yahoo.gr, 
τηλ: 6977 255306.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με προϋπηρεσία 3 έτη 
τουλάχιστον, κάτοχος πτυχίου. Τυχόν μεταπτυ-
χιακό θεωρείται επιπλέον προσόν καθώς και να 
είναι Oδηγός μηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: 
telechas@epilisis.net.

ΕΤΑΙΡΙΑ IPS ΕΠΕ Κωνστ/Πολίτικα ζητά νέα για 
τη θέση Γραμματείας / Βοηθού Λογιστηρίου. Απα-
ραίτητα: Αγγλικά, χρήση Η/Υ (word, open office), 
χρήση internet. Θα εκτιμηθεί γνώση softone ERP. 
Ε-mail: jobs@ips.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής Α’ τάξης από εταιρία στην 
Αθήνα με εμπειρία και άριστη γνώση excel. Βι-
ογραφικά στο e-mail: nalikoss@gmail.com, fax: 
210 9340574.

Οικονομικά Στελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία τροφίμων Νομού Ημαθίας 
ζητά απόφοιτο οικονομικού ή ΤΕΙ λογιστικής, 
να γνωρίζει άπταιστα Αγγλικά. Προϋπηρεσία σε 
φορτώσεις εξωτερικού απαραίτητη. Θα εκτιμηθεί 
γνώση Ρώσικης γλώσσας. Τηλ: 6986 548934, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ με διεθνή παρουσία στη διοργάνωση 
επενδυτικών συνεδρίων, αναζητεί Υπάλληλο 
Γραφείου για την υποστήριξη τμημάτων της. 
Πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης, 
άριστες γνώσεις Η/Υ, Αγγλικής-τιμολόγησης-
marketing. E-mail: marketing@capitallink.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tax Senior. Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ, επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών-εμπειρία, κατά προτίμηση σε ελεγκτική 
εταιρία. Tουλάχιστον 3-5 χρόνια στην παροχή 
φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών-άριστη 
γνώση φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ, ΚΦΑΣ. 
E-mail: officetax30@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστες γνώσεις Αγγλικών, 
Οικονομικών, Λογιστικών και Τραπεζικών, εργα-
τικός για σταθερή εργασία σε εταιρία συμβούλων. 
Πολύ καλή χρήση Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
απαραίτητα στο e-mail: info@boardsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής - Φοροτεχνικός Α΄ τάξης, 
από ανώνυμη εταιρία λογιστικών υπηρεσιών 
στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio37@gmail.com.

χρηματοοικονομικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager Διαχείρισης - Αξιοποίησης 
Ακινήτων, από ανώνυμη εταιρία ακινήτων με 
ανάλογη προϋπηρεσία στο χώρο. Καλή γνώση 
Η/Υ. (Πτυχία RICCS-TEGOVA θα εκτιμηθούν). 
Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@gmail.com.

MANAGER διαχείρισης – αξιοποίησης ακινήτων 
ζητείται από ανώνυμη εταιρία ακινήτων, με προο-
πτική μετατροπής της σε ΑΕΕΑΠ του νόμου 1999. 
Βιογραφικά στο e-mail: career.0500@gmail.com.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΟΙ ζητούνται άμεσα από σοβαρή 
ναυτική εταιρία. Άμεση συνεργασία. Τηλ: 6938 
001407, 6945 908601, 6972 575105, κα Γε-
ωργιάδη Κάρολο.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ ασφαλιστικό γραφείο ζητείται 
Ασφαλιστικός Σύμβουλος, με χαρτοφυλάκιο για 
συνεργασία σε εξαιρετικές συνθήκες. Αμοιβή 
συζητήσιμη ανάλογη του πλάνου ανάπτυξης. 
(Δεκτές και ομάδες). Βιογραφικά στο e-mail: 
anaptigma@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι ως Εξω-
τερικοί Συνεργάτες, για στελέχωση γραφείου 
πωλήσεων της Interamerican. Παρέχονται: ελ-
κυστικό πακέτο αποδοχών, ομαδική ασφάλιση 
υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, προετοι-
μασία απόκτησης επαγγελματικής άδειας. E-mail: 
kostikas@agency.interamerican.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τον ευρύτερο χώρο 
των ακινήτων Π. Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μεσί-
τες, Ασφαλιστές για συστέγαση σε κομψό χώρο 
στη Γλυφάδα και ανταλλαγή πελατολογίου. Τηλ: 
215 5511951, 6941 534228.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήριοι Συνεργάτες για διεθνή 
εταιρία ακινήτων, να αναλάβουν τις Νότιες πε-
ριοχές και το κέντρο της Αθήνας. Άμεσο πελατο-
λόγιο, ευχάριστο περιβάλλον, bonus. Τηλ: 215 
5511951, 6941 534228.

ΕΤΑΙΡΙΑ ασφαλιστικών προϊόντων ζητά Ασφαλι-
στικούς Συμβούλους, για πρόγραμμα εκπαίδευ-
σης, σύμβαση συνεργασίας. Παρέχονται: μισθός 
και bonus, ομαδική συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@inlego.gr, τηλ: 210 9754008.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πτυχιούχοι Μαθηματικών και 
Φιλόλογοι ως Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι στην 
περιοχή της Αττικής, με εμπειρία στις πωλήσεις. 
Τηλ: 210 2448819.

Η ΝΕW IMAGE Real Estate με δυναμική παρουσία 
σε όλη την Ελλάδα, ζητά Σύμβουλο Ακινήτων, 
για την ανάπτυξη πωλήσεων, γνώση Η/Υ και 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
newimage_central@yahoo.gr.

Τεχνικοί & Μηχανικοί Η/Υ-
δικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Η/Υ με εμπειρία σε εταιρικό 
δίκτυο με microsoft server 2012, καθώς και 
συντήρηση εταιρικής ιστοσελίδας σε e-shop. 
Βιογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.
gr, fax: 210 9886258.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ και Κινητών από το κα-
τάστημα Γερμανός στην Καλλιθέα, με γνώσεις 
στο service κινητών τηλεφώνων. Βιογραφικά 
στο e-mail: kem.gkariotakis@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ φαρμακοβιομηχανίας ζητά να προσλά-
βει Τεχνικό Η/Υ ο οποίος να γνωρίζει crm, erp 
kefalaio, ardware-software, joomla-perl, panel, 
indows linux, τηλεφωνικό κέντρο Siemens και 
δίκτυα. Ωράριο: 09:00-17:00. Τηλ: 210 6020118.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ενδιαφέρεται για άμεση πρόσλη-
ψη Προσωπικού στον τομέα τηλεπικοινωνιών, για 
εγκατάσταση και ενεργοποίηση routers/DWDM. 
Προϋπόθεση άριστη γνώση Αγγλικών-Γερμανικά 
επιθήματα. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: 
info@b-w-services.de.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ-Helpdesk με γνώσεις 
πρωτοκόλλων δικτύου-άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας-ευχέρεια στην επικοινωνία-ευεξία-προ-
σαρμοστικότητα-ομαδικό πνεύμα εργασίας-ευχάρι-
στη και δυναμική προσωπικότητα, αποτελεσματική 
επικοινωνία, μεθοδική οργάνωση-δυνατότητα 
επίλυσης προβλημάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvit@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος - Τεχνικός Η/Υ με τεχνικές 
γνώσεις Η/Υ, προϋπηρεσία 5 ετών σε κατάστη-
μα στη Τρίπολη. Βιογραφικά στο e-mail: epc.
tripolis@gmail.com.

Προγραμματιστές-Αναλυτές-
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers με 3 + έτη προϋ-
πηρεσία σε Php, Html, MySQL, cms. Απαραίτητα 
κάτοικοι Αθηνών, με δυνατότητες καριέρας. Βι-
ογραφικά με portfolio στο e-mail: jobslinks1@
gmail.com, κωδ: CMS2sk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer με εμπειρία 2 ετών, 
γνώσεις joomla και wordpress. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@aboutnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer με εμπειρία στην ανά-
πτυξη διαδικτυακών εφαρμογών και γνώση Visual 
Studio, SQL Server. Παρέχονται: άριστες συνθή-
κες εργασίας, εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον. 
E-mail: hr@geobanking.gr.

Η NATECH Α.Ε εταιρία παροχής ολοκληρωμέ-
νων υπηρεσιών πληροφορικής με έμφαση στην 
ανάπτυξη ολοκληρωμένων τραπεζικών συστη-
μάτων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έμπειρους 
Προγραμματιστές, με εξειδίκευση στην ανάπτυξη 
εφαρμογών με τεχνολογίες NET (C#). E-mail: 
o.diamanti@natech.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης εφαρμογών και ιστοσελίδων, 
ζητά Web Developer με εμπειρία άνω των 3 
ετών και γνώσεις PHP, MySQL, jQuery, HTML για 
μόνιμη απασχόληση. E-mail: jobs@cortexwave.
com. τηλ: 6971 893467, 210 6090480.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαχείρισης Ιστοσελίδων 
από ΑΕ, για διαχείριση social media, social media 
campaigns, πολύ καλά Αγγλικά, βασικές γνώ-
σεις HTML & photoshop. Επιθυμητή εμπειρία 
Joomla, Drupal. Περιοχή: Κρυονέρι. E-mail: 
mathios@leos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Web Assistant, με 
γνώσεις adwords, social media ads, διαχείρι-
ση ιστοσελίδων, βασικές γνώσεις HTML and 
photoshop, άριστα Αγγλικά. Θα εκτιμηθούν 
γνώσεις σε Joomla-Drupal. Περιοχή Κρυονέρι. 
E-mail: mathios@leos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής από εταιρία internet 
με γνώσεις php, html και css mysql, T-sql, asp, 
net web, javascript. Βιογραφικά στο e-mail: 
dthanou@agorainfo.net, τηλ: 6937 170340, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής με 30ετή παρουσία 
στην αγορά, αναζητά έμπειρο Προγραμματι-
στή, με γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε PHP, 
Javascript και επιθυμητή γνώση των πεδίων 
human resources. Bιογραφικά στο e-mail: info@
csl.gr, τηλ: 210 7791241.

Η IN SPOT ζητεί NET C# Developers για ανάπτυξη 
desktop εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: 
paranic@inspot.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής επιθυμεί συνεργασία 
(σχέση έργου) με Oracle Database Administrator. 
Ο/η κατάλληλος/η θα ασχοληθεί με τη συντήρηση 
βάσεων δεδομένων. Επιθυμητά: γνώση-εμπειρία 
σε Oracle DB (MySQL,MongoDB) θα εκτιμηθεί 
θετικά. E-mail: cv@7linternational.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής επιθυμεί συνεργασία 
(σχέση έργου) με PHP Developer. Επιθυμητά: 
γνώση Object-Oriented προγραμματισμού, 
γνώση Go, Python καθώς και HTML, CSS, JS 
θα εκτιμηθεί θετικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@7linternational.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Internet Marketer για συ-
νεργασία κατ’ αποκοπή και γνώστης κατασκευής 
ιστοσελίδων. Βελτιστοποίηση του (SEO) και χει-
ρισμός google adwords. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για νέα εταιρία με έδρα 
την Καβάλα. Δείγματα προηγούμενης δουλειάς 
(portfolio) θα εκτιμηθούν. Βιογραφικά στο e-mail: 
zapata@stronzi.org, κωδ: WDS01, υπόψιν κος 
Καλημέρης Κωνσταντίνος.

OΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση. 
Τομείς: λογιστική - φοροτεχνική, πωλήσεις Β2Β, 
marketing, πληροφορική-μηχανογράφηση κλπ. 
Παροχές: υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, προο-
πτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. E-mail: 
resume@otenet.gr.

H MEGA BROKERS ζητά Μηχανογράφο - Προ-
γραμματιστή, με γνώσεις σε εργαλεία Microsoft 
(visual studio 6,2010 και 2012) και microsoft 
SQL 2008-2012. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις (για τους άντρες). Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@megabroker.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer για ανάπτυξη desktop 
εφαρμογών. Βιογραφικά στο e-mail: paranic@
inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για υποστήριξη ιστοσελί-
δας, να ανεβάζει προϊόντα, να διαχειρίζεται και 
να επεξεργάζεται τη σελίδα. Τηλ: 215 5005656.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραμματιστής για πλήρη απασχό-
ληση με εξειδίκευση και εμπειρία πάνω στην 
PHP. Θα προτιμηθεί άτομο που έχει δημιουργήσει 
e-shop. Το άτομο πρέπει να είναι έμπιστο και 
εχέμυθο. Τηλ: 6976 159511.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
ζητείται νέα Πληροφορικός, με γνώσεις γενικής 
πληροφορικής (διαχείριση συστημάτων, δια-
χείριση CMS, photoshop, άριστη γνώση office) 
για διοικητική θέση απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrk.education@gmail.com, (φωτο-
γραφία επιθυμητή).

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου με γνώση 
Η/Υ για δημιουργία και αποστολή newsletters, 
σχεδιασμό - ενημέρωση ιστοσελίδας και επι-
κοινωνία με πελάτες. Βιογραφικά με πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: sikiotiscas@yahoo.
com, τηλ: 6977 079426.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία με έδρα την Κρήτη 
ζητά άτομο με εμπειρία σε SEO & Web Design 
/ Marketing, για μόνιμη απασχόληση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: theisland@theislandhotel.eu.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέους 
Προγραμματιστές απόφοιτους σχολής Προγραμ-
ματιστών, με εμπειρία στην επεξεργασία video, 
photoshop, social media, internet. Βιογραφι-
κά στο e-mail: info@ekdoseisalexandros.gr, 
κωδ: ΠΡ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Web Developers με άριστες γνώσεις 
PHP-HTML-CSS-MySQL-Javascript-jQuery-
front-rear-photoshop-παραμετροποιήσεις CMS 
(joomla-wordpress-opencard-csvcard-majento 
κλπ) έμπειροι σε κατασκευές portals-aggregators 
άμεσης ανταπόκρισης σε web-κινητά. Δυνατότητες 
καριέρας. Βιογραφικά με πλήρες portfolio στο 
e-mail: jobslinks1@gmail.com, Θέση: CMS-1sk.

Γραφίστες-διακόσμηση- 
Τέχνες-δημιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δόκιμοι Φωτορεπόρτερ από την 
έντυπη - ηλεκτρονική εφημερίδα Καρφίτσα, για 
πρακτική άσκηση με προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@karfitsa.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εκτυπωτική εταιρία, αναζητά Υπεύθυνο 
Ψηφιακού Τμήματος, με τριετή εμπειρία σε ψηφι-
ακές εκτυπώσεις μεγάλων διαστάσεων, γνώση 
αγοράς, Η/Υ, Αγγλικής, αποτελεσματικότητα 
σε συνθήκες πίεσης, ομαδικό πνεύμα. E-mail: 
hrdigprint@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Σχεδιάστρια - Πωλήτρια σε 
κατάστημα με χάντρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@handromania.gr, τηλ: 6944 641364.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χορεύτριες από δισκογραφική εταιρία, 
για την πλαισίωση events. Ωράριο: 9:00 - 17:00 
Δευτέρα - Παρασκευή. Τηλ: 210 4537486, 210 
4536534.

Η TALIS S.A, ζητά Γραφίστα για το τμήμα γραφι-
στικής. Πλήρης ή part time απασχόληση, δεκτή 
εξωτερική συνεργασία. Απαραίτητα: άριστη γνώση 
photoshop ή illustrator, corel draw, flash. Bιο-
γραφικά στο e-mail: cv@talis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας Φωτογράφος με μηνιαίο 
μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: info@morax.gr, 
τηλ: 210 9594121 210 9594165.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για μερική απασχόληση από 
εμπορική εταιρία με private label. Απαραίτητες 
γνώσεις illustrator, photoshop, InDesign και Aγγλι-
κής γλώσσας. Επιθυμητή εμπειρία με CLP/GHS 
πρότυπα για δημιουργία ετικετών. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@alexport.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ επιχείρηση στις Αχαρνές Αττικής 
αναζητεί Jr Marketing Specialist - Designer. 
Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ ιδιωτικής σχολής, εμπειρία 
σε graphic design-άριστη γνώση illustrator, 
InDesign, photoshop-καλή γνώση Αγγλικής-έφεση 
στην τεχνολογία. E-mail: marketingdepartment@
hotmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί Cameraman 
με άριστη γνώση καλλιτεχνικής φωτογραφίας και 
επεξεργασίας βίντεο, με ή χωρίς εξοπλισμό για 
μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά στο e-mail: pr@
paraskhnio.gr, κωδ: «CAM».

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητά δόκιμο 
Φωτογράφο, για πρακτική άσκηση με προοπτική 
μόνιμης συνεργασίας. Απαραίτητη η γνώση καλ-
λιτεχνικής φωτογραφίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ekdoseisalexandros.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Κύπρο ενδιαφέρεται για πρό-
σληψη Γραφίστριας, για δημιουργία γραφικών 
μέσω freelancer. Επίσης η εταιρία ενδιαφέρεται 
για Πωλητές σε όλη την Ελλάδα για εκτυπώσεις 
αυτοκόλλητων. Βιογραφικά στο e-mail: chromaad@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με ιδιαίτερη φωνή και εμφάνιση, 
από δισκογραφική. Τηλ: 6945 039520.

ΚΑΤAΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώση 
μηχανολογικού σχεδίου (autocad, inventor) και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Bιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital Graphics Art Designer από εταιρία 
λογισμικού υπηρεσιών τουριστικών επιχειρήσεων 
στον Άλιμο, για μόνιμη εσωτερική ημιαπασχόληση-
γραφιστική σχολή-Adobe Suite. Σταθερός μισθός-
ασφάλιση-ποσοστό επί project παράλληλα του 
μισθού. E-mail: gd@socloud.gr, τηλ: 211 8009174, 
ώρες επικοινωνίας (12:00-15:00).

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ξυλείας ζητά άτομο 
για το τμήμα του σχεδιασμού. Προτιμάται πτυχίο 
Τεχνολόγου ξύλου-σχεδιασμού επίπλου - βιομη-
χανικού Σχεδιαστή. Απαραίτητες γνώσεις ξένων 
γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φωτογράφος με άριστη γνώση photoshop 
light και εμπειρία στην εκτύπωση, από φωτογραφικό 
εργαστήριο για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@photovekris.gr, τηλ: 210 9767647.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δάσκαλος /α για hip - hop, R&B 
regaeton, από σχολή χορού στα Άνω Πατήσια. 
Τηλ: 210 2237207.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόπτρια και Σχεδιάστρια με γνώσεις 
συστήματος cad, από βιοτεχνία παιδικών ρούχων 
στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2797456.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σχεδιαστής /τρια ρούχων (Βοηθός), 
για full time από εταιρία αντρικού ρούχου στον 
Κεραμεικό. Προσόντα: καλή γνώση illustrator, 
photoshop, Αγγλικών, 3+ χρόνια εμπειρίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: nikolaouepe@hotmail.com, 
τηλ: 210 3455607.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρμονίστας που να τραγουδάει και άτομο 
για μπουζούκι, από μεζεδοπωλείο στο Πέραμα, 
για Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή μεσημέρι. Τηλ: 
210 4410941, 6976 686107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηχολήπτης έμπειρος με γνώσεις PA 
από εταιρία οργάνωσης εκδηλώσεων. Απαραί-
τητο δίπλωμα οδήγησης, κατά προτίμηση κάτοχος 
AΠΥ. Βιογραφικά στο e-mail: sales@berco.gr, τηλ: 
210 6105255, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00, 
Δευτέρα - Παρασκευή.

συνέχεια στη σελ. 30



IC Digital Design Engineer - Athens
About u-blox: Swiss-based u-blox (SIX:UBXN) 
is the global leader in wireless and positioning 
semiconductors for the automotive, industrial and 
consumer markets. Our solutions enable people, 
vehicles and machines to locate their exact position 
and wirelessly communicate via voice, text or video. 
With a broad portfolio of chips, modules and software 
solutions, u-blox is uniquely positioned to allow OEMs 
to develop innovative solutions that enable mobility 
quickly and cost-effectively. With headquarters in 
Thalwil, Switzerland, u-blox is globally present with 
offices in Europe, Asia and the USA.

Job description

Position: The IC digital design engineer is responsible 
for the implementation of key IPs and their top-level 
integration from different sources within the company. 
He must be proficient in both ASIC/FPGA design flow, 
which includes IP specification, RTL implementation, 
test benches development, synthesis, timing-closure, 
verification, and FPGA prototyping. Moreover, he is 
responsible to plan, track, and report activities related 
to the implementation of the key IP. Finally, he must 
contribute to the creation of patents.

Tasks: 
•Lead the implementation and verification  
of key Ips 
•Proficient ASIC/FPGA u-blox design flow 
•Establish design and verification methodology, 
HW/SW co-design, FPGA prototyping 
•Have experience in Matlab modeling and  
fixed-point arithmetic 
•Have experience in wireless OFDM baseband 
systems (WiMax/WiFi/Bluetooth) 
•Plan, track, and report for the key IP activities 
•Contributing to the next-generation key  
IP specification 
•Technical Documentation and reports (English 
language) 

•Patent creation 
•Provide input for and review data sheets,  
user guides and release notes 
•Support specification of new products  
Requirements: 
•PhD/MS or BS in engineering with a focus on 
VLSI development 
•2+ years of experience in ASIC/FPGA design flow 
•Excellent skills in ASIC design tool usage 
•Experience in FPGA prototyping 
•Experience in commercial HDL design: Embedded 
CPU, bus-systems, peripherals, co-processors, 
memories, clock- and power-management, test 
and verification 
•Experience in communication systems IP design: 
DSP, hardware accelerators, co-processors, 
dedicated IP 
•Knowledge in software development for 
embedded processors 
•Experience in Perforce, GIT and/or SVN version 
control is an advantage 
•Wireless knowledge in general and WLAN 
knowledge in particular is an advantage 
•Used to and comfortable with team working 
•Used to work independently and precisely 
•Strive for innovation and adoption of leading 
edge solutions 
•Good communications skills 
•Fluent in English

Applications close date

Contact: Are you interested in this challenging position 
within an international work environment in a successful 
company? Apply now! You will be working with a 
motivated team in an exciting technology.

We are looking forward to receiving your 
application. Send your CV to the following link: 
http://goo.gl/C6qOvi

Η εταιρεία MeliAlice, από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες υπηρεσιών marketing & προώθησης 
πωλήσεων, ζητά για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας: 

Merchandiser – Sales Support  
(κωδ. θέσης: Merch-09.2015) 

Η θέση αφορά την παρακολούθηση του αποθέματος, των παραγγελιών και γενικότερα την εικόνα των 
προϊόντων της εταιρείας σε μεγάλες αλυσίδες παιχνιδιών ή/και αίθουσες super market. Η απασχόληση 
είναι 8ωρη, καθημερινή (Δευτέρα – Παρασκευή). 

Απαραίτητα προσόντα: Ο υποψήφιος (άντρας) που θα επιλεγεί θα πρέπει να είναι τυπικός και επαγγελ-
ματίας με άριστες διαπροσωπικές σχέσεις και να είναι άμεσα διαθέσιμος. 

Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά της θέσης είναι τα εξής: 
•Ελληνική γλώσσα: άριστα ομιλούμενη 
•Ξένες γλώσσες: αγγλικά (απαραίτητη) 
•Χαρακτηριστικά: ευχάριστη προσωπικότητα, επικοινωνιακή δεξιότητα & ευχέρεια λόγου, πειθώ, 
συνέπεια, ακεραιότητα 
•Εμφάνιση: απαραίτητα περιποιημένη και προσεγμένη 
•Ηλικία: 25 – 35 ετών 
•Προϋπηρεσία: τουλάχιστον 1 έτος σε αντίστοιχη θέση σε εταιρεία FMCG. Η προϋπηρεσία σε εταιρεία 
παιχνιδιών θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν  
Επιπλέον: 
•Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης 
•Πελατοκεντρική φιλοσοφία, άνεση επικοινωνίας και πωλησιακές ικανότητες  
Παρέχονται:  
•Σταθερή απασχόληση  
•Μισθός συν ασφαλιστική κάλυψη και έξοδα κίνησης  
•Συνεχής εκπαίδευση σε τεχνικές πώλησης  
•Ευχάριστο περιβάλλον απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρακα-
λούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, αναγράφοντας τον κωδικό Merch-09.2015 μέσω e-mail 
στο: sales@melialice.gr ή να καλέσουν στo τηλέφωνo: 6951-66.89.47 (10:00-15:00) για ραντεβού.

Η αναπτυσσόμενη λογιστική εταιρεία Taxation Consulting Σύμβουλοι –Λογιστές –Φοροτεχνικοί, 
αναζητά:

Λογιστή 
Δικαίωμα υπογραφής Α’τάξης για άμεση ανάλη-
ψη καθηκόντων.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος ΤΕΙ./ΑΕΙ. οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο / λογιστήριο 
τουλάχιστον 3 έτη 
•Πολύ καλή γνώση ΕΛΠ (ν4308) 
•Πολύ καλή γνώση κώδικα φορολογίας  
εισοδήματος (Ν4172) 
•Πολύ καλή γνώση φορολογικών διαδικασιών  
& υποχρεώσεων (Ν4174) 
•Πολύ καλή γνώση μισθοδοσίας 
•Γνώση M.I.S 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Ηλικία 30-40 ετών 
•Η προαναφερθείσα προϋπηρεσία θεωρείται 
προϋπόθεση εξέτασης του βιογραφικού. 
•Η προϋπηρεσία σε περιβάλλον λογιστικού  

γραφείου θα προσθέσει βαρύτητα  
στο ενδιαφέρον μας.  
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εργατικότητα 
•Αυτοπεποίθηση 
•Συνέπεια 
•Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά 
•Διαχειριστικά χαρακτηριστικά 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
συνεργασίας 
•Χαρακτηριστικά διοίκησης ανθρωπίνων πόρων 
•Διάθεση για τακτική, μεθοδική και οργανωμένη 
εργασία 
•Δυνατότητα προσαρμογής σε συνθήκες πίεσης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο e-mail: info@taxcons.gr. Περιοχή: Αθήνα.

Το Κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on line εκπαίδευση ζητά συνεργάτες – καθηγητές – Αθήνα 
για μαθήματα και υποστήριξη εργασιών. Ειδικότητα:

Καθηγητές Πληροφορικής 
(κωδ. θέσης 5103)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση στα παρακάτω θεματικά πεδία: 
-Ασφάλεια δικτύων 
-Κρυπτογραφία 
-Δίκτυα υπολογιστών 
-Ασφάλεια υπολογιστών 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 

•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών  
σε συναφές αντικείμενο

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line  
ζωντανών μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  
της on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες 
αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό  
περιβάλλον  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
hr@arnos.co.gr. Προσοχή, στο θέμα  
του e-mail να αναφέρεται ο κωδικός θέσης.

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

Προσωπικό Καθαριότητας
Καθήκοντα: Φροντίζετε για την καθαριότητα των χώρων των γραφείων της εταιρίας και της εξυπηρέτησης 
των συνεργατών της. Το ωράριο απασχόλησης είναι για πέντε ημέρες την εβδομάδα για 8ωρη εργασία.

Προφίλ: Ευχάριστη προσωπικότητα πρότυπο ευγένειας απέναντι στο προσωπικό και στους συνεργάτες 
της εταιρίας.

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

Εταιρία διαγνωστικών ζητά:
Χημικό / Βιολόγο

Για το τμήμα πωλήσεων της εταιρίας με έδρα την Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ευχέρεια επικοινωνίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή  
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: diagnostics100@gmail.com

Από την εταιρεία Mega Systems AEBE ζητείται:

Υπεύθυνη Καταστήματος 
Για το υποκατάστημά μας στη Χαλκίδα. Η θέση αφορά 
την οργάνωση και διαχείριση του καταστήματος, με 
βασική κατεύθυνση στις πωλήσεις.

Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικία 28 - 42 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες – ομαδικό πνεύμα – 
επικοινωνιακή 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού 
•Επίτευξη στόχων 
•Αγγλική γλώσσα 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής 

•Γνώσεις λογιστικής – οικονομικών  
Προσφέρονται 
•Μισθός – ασφάλιση 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Αρχική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 εβδομάδων 
•Συνεχής εκπαίδευση μετά την ανάληψη  
καθηκόντων 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Εξέλιξη καριέρας  
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
με φωτογραφία: giokasxa@otenet.gr

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

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Λογότυπο Κιλκίς Τυπογραφείο Γρ. 
Τέχνες ζητά νέο με εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις, ως Βοηθό Τυπογράφου με 
ανάλογη εμπειρία. Περιοχή Κιλκίς. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@logotipo.gr, τηλ: 2341 075375, 
κoς Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τηλεοπτικές συνεργασίες και 
παραγωγές. Τηλ: 6975 060292, κα Λία, ώρες 
επικοινωνίας: γραφείου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δημιουργικό και παραγωγικό 
στο Βοτανικό ζητά νέα, δυναμική για να μάθει 
κεραμική. Σταθερή εργασία. Τηλ: 210 3410331, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία σε έντυπο εφη-
μερίδας με γνώση γραφιστικής, σελιδοποίησης, 
επικοινωνίας - προώθησης - διαφήμισης και ενη-
μέρωσης. Πρόσφατη αποδεδειγμένη ενασχόληση 
αντικειμένου. Βιογραφικά στο e-mail: m-e-e@
hotmail.com, τηλ: 210 8696000, 211 1096100.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές προώθησης κάρτας υγείας 
για μερική απασχόληση και με σταθερό μισθό 
με bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hermes_co@
hotmail.gr, τηλ: 215 5150881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθύντρια από όμιλο εταιριών, 
με γνώσεις αντικειμένου και διοικητικές ικα-
νότητες, για δημιουργία και ανάπτυξη ιατρικής 
κάρτας υγείας. Παρέχονται: μισθός, extra prim. 
Τηλ: 211 9901301.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες από διαφημιστική 
εταιρία. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις Η/Υ, Αγγλι-
κών. Περιοχή Συγγρού-Φιξ δίπλα στο μετρό. Τηλ: 
211 4802078.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις για το τμήμα υπηρεσιών τουρισμού. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@globaltouch.
international, υπόψιν κου Μάρκου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές για 4ωρη απασχόληση, 
για προώθηση τηλεφωνικών προϊόντων στην 
Καλλιθέα πίσω από την Πάντειο. Τηλ: 6943 49292.

CALL CENTER αναζητά Πωλητές /τριες πλήρους 
και μερικής απασχόλησης, με σκοπό τη διαφη-
μιστική καταχώρηση σε έντυπα υγείας και ναυ-
τιλίας. Παρέχονται: μισθός, bonus. Bιογραφικά 
στο e-mail: media@libertypress.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Team Leaders με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απασχόληση. 
Ημιαπασχόληση πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. 
Τηλ: 211 4113170.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομα για τηλεφωνική εργασία, για 
4ωρη απασχόληση. Παρέχονται: μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Τηλ: 213 0372131, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-14:00, κα Παπαϊωάννου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα στο χώρο των τηλεφωνικών 
πωλήσεων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας-
internet, για στελέχωση τμήματος. Ωράριο πρωινό 
ή απογευματινό, μισθός σταθερός-άμεση πρό-
σληψη. Περιοχή μετρό Αμπελοκήπων. Τηλ: 210 
8254282, 210 6456304.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο στα Βόρεια Προάστια ζητά 
Υπάλληλους Γραφείου, με άνεση λόγου στο τμήμα 
ενημέρωσης πελατών. Όχι πωλήσεις και σταθερός 
μισθός. Τηλ: 6948 998984.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά 3 Υπάλληλους Γραφείου 
στο τμήμα ενημέρωσης, αρχειοθέτησης. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 210 8020550, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 νέες για τηλεφωνικό κέντρο, με 
πολύ καλές απολαβές, ασφάλεια, φιλικό περι-
βάλλον σε διαφημιστική εταιρία στον Πειραιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@polispages.gr, τηλ: 
210 4180906.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της παροχής υπη-
ρεσιών, αναζητά Retain Customer Consultant 
(German) για το νεοσύστατο τμήμα της εταιρίας. 
Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, με καλή γνώση Γερ-
μανικών και Η/Υ. E-mail: kchatzipetrou@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των υπηρεσιών 
αναζητά Multilingual Social Representative, 
για να στελεχώσει το νέο της τμήμα. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω, με καλή γνώση Γερμανικών 
και Η/Υ. E-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 8 Τηλεφωνητές/τριες άμεσα με άνεση 
στην επικοινωνία, για εργασία σε τηλεφωνικό 
κέντρο με σκοπό την προώθηση σταθερής-κινητής 
τηλεφωνίας για λογαριασμό της Wind. Παρέχονται: 
εκπαίδευση-ασφάλεια-βασικός μισθός. Τηλ: 211 
8804314 πλησίον μετρό.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 άτομα επικοινωνιακά για call 
center για άμεση πρόσληψη στο Χαλάνδρι Ατ-
τικής κοντά στο μετρό, με γνώσεις Η/Υ. Ωρά-
ρια: 4ωρα, 6ωρα 8ωρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
foreverresults@flp.com.

TO PENNIE.GR αναζητά άτομα για διαχείριση, 
συλλογή και εκτέλεση παραγγελιών του ηλεκτρο-
νικού καταστήματος και τηλεφωνικού κέντρου. Η 
θέση περιλαμβάνει αρμοδιότητες client service 
and after sales. E-mail με φωτογραφία: carrer@
pennie.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες /τες στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκης από τηλεφωνικό κέντρο, για προώθηση 
υπηρεσιών τηλεφωνίας-internet-συνδρομητικής 
τηλεόρασης. Πρωινή ωράριο 10:00-14:00 
ή απογευματινή απασχόληση (17:00-21:00). 
Απαραίτητα: εμπειρία σε ανάλογη θέση-ευχέρεια 
λόγου-καλή επικοινωνία. Ασφάλιση-προμήθεια-
bonus-συνεχής εκπαίδευση-δυνατότητες εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: infolinecall@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη διαχείριση εισερ-
χόμενων-εξερχόμενων κλήσεων-εξυπηρέτη-
ση πελατών, γνώση του microsoft office καλή 
γνώση Aγγλικών-πολύ καλή γνώση χειρισμού 
Η/Υ-ευχέρεια στην επικοινωνία. Εμπειρία 
εξυπηρέτησης πελατών-πρωινή απασχόληση 
(4ωρο-5ωρο-6ωρο)-απογευματινή απασχόληση 
(4ωρο). E-mail: kchatzi@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για τηλεφωνικές 
πωλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Απαραίτητα προσόντα: εμπειρία στην τηλεφω-
νική πώληση. Προσφέρονται: σταθερός μισθός-
ασφάλιση-bonus υψηλής απόδοσης. E-mail: cv@
cimex.gr, τηλ: 2311 239500, fax: 2310 517900.

Η TALIS S.A για λογαριασμό πελάτη, ζητά 
Υπάλληλο για απογευματινή 4ωρη απασχό-
ληση σε τηλεφωνικό κέντρο και βοηθητικές 
εργασίες. Βιογραφικά στο e-mail: cv@talis.
gr, κωδ: GramJR.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας 
αναζητά Εκπρόσωπους Διαχείρισης Πελατών, 
για το νεοσύστατο τμήμα της εταιρίας. Καλή 
γνώση Γερμανικών ή Ολλανδικών ή Γαλλικών 
ή Ιταλικών. Ε-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Προϊστάμενοι για call center για 
άμεση πρόσληψη στη Μεταμόρφωση Αττικής-
δίπλα στον προαστιακό, από ΤΕΙ -ΑΕΙ, ECDL-3-5 
χρόνια προϋπηρεσία, από την πρώτη εταιρία στον 
κλάδο. Παρέχονται: μισθός-ΙΚΑ-bonus-εξαιρετικό 
περιβάλλον εργασίας. E-mail με φωτογραφία: 
foreverresults@flp.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 άτομα εξωστρεφή και επικοι-
νωνιακά για άμεση πρόσληψη σε call center. 
Παρέχονται: μισθός, ΙΚΑ, bonus. Περιοχή Με-
ταμόρφωση Αττικής, δίπλα στον προαστιακό. 
Γνώσεις Η/Υ και εργασία 4ωρα-8ωρα-6ωρα. 
E-mail και φωτογραφία: foreverresults@flp.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για συνεργασία σε παραγωγές 
εκπομπών tele marketing. Τηλ: 6975 060292, 
κα Λία, ώρες επικοινωνίας: γραφείου.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρα-επικοινωνιακά άτομα για 
τηλεπωλήσεις, με εμπειρία στις πωλήσεις μέσω 
τηλεφώνου. Επαγγελματισμός-ευχέρεια λόγου-
επίτευξη στόχων. Σταθερός μισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ και ποσοστά bonus επί των πωλήσεων. 
4ωρη-8ωρη εργασία-ευχάριστο περιβάλλον. 
Τηλ: 211 1096150.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από εταιρία στα Σεπόλια, για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου δημοσκοπή-
σεων. Πρωινή ημιαπασχόληση, αμοιβή με την 
ώρα και bonus ανάλογα με την απόδοση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@ammonovis.com, τηλ: 
211 4110523.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά νέες /ους δυναμικούς 
με διάθεση εργασίας. Παρέχονται: μισθός και 
άλλες παροχές. Βιογραφικά στo e-mail: pet_co@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις σε υλικά δόμησης 
για παραγγελιοληψία – εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@macon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εσωτερική τηλεφωνι-
κή απασχόληση, με σταθερή αμοιβή. Τηλ: 210 
9011255.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για 8ωρη εσωτερική απασχό-
ληση στο τμήμα επικοινωνίας. Τηλ: 210 9011255.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεμιναρίων και συνεδρί-
ων ζητεί έμπειρους Πωλητές με προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Παροχές: μισθός, 
ασφάλιση, ποσοστά, συνεχής εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
telesales@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπρόσωποι Τηλεφωνικής Ενη-
μέρωσης για τηλεπωλήσεις, κοντά στο μετρό 
Μεγάρου Μουσικής, από εταιρία. 5ωρη απασχό-
ληση, με στόχο την προώθηση, ενεργοποίηση 
υπηρεσιών σταθερής, κινητής τηλεφωνίας. Τηλ: 
6937 223595, 215 5505033.

 

Προωθητές-Merchandiserς- 
Πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής με μεγάλη προ-
ϋπηρεσία σε πωλήσεις με αρκετά σεμινάρια. 
Παρέχονται: αυτοκίνητο φορτηγάκι, μπλοκάκι 
παροχής υπηρεσιών, δυνατότητα ταξιδίων. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6944 706881, 215 
5059448, 6973 245708.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ My Kid ζητά να προσλάβει 2 ικανά 
άτομα με Ι.Χ. για πρωινή εργασία με αντικείμενο 
πρωτοποριακά προγράμματα δημιουργικής απα-
σχόλησης παιδιών. Προσφέρονται: συστηματική 
εκπαίδευση και υποστήριξη, προκαθορισμένα 
ραντεβού, υψηλές αποδοχές έξοδα βενζίνης, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 6401954.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη, εμφανίσιμη με ευφρά-
δεια λόγου για δημόσιες σχέσεις και προώθηση 
επωνύμων προϊόντων, ρούχα, παπούτσια, τσά-
ντες. Βιογραφικά στο e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 
210 9229891.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών μηχανημάτων επιθυμεί να 
προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή - Τεχνικό. Από-
φοιτος ΤΕΙ ηλεκτρονικών ή τεχνολογίας ιατρικών 
οργάνων, με Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, ταξί-
δια στην επαρχία. Μισθός-bonus στις πωλήσεις. 
E-mail: fotodieg@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι για προώθηση καλλυντικών, 
7ωρη απασχόληση. Ικανοποιητικός μισθός, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 210 6100056, κα Ζαρκάδα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για promotion σε events για part 
time σε energy drink. Ωράριο: Δευτέρα - Πα-
ρασκευή 9:00-17:00. Τηλ: 210 4537485, 210 
4536534.

Η LLUMAR HELLAS αναζητά Marketing and 
Communications Executive, για προώθηση της 
μάρκας και υλοποίηση προωθητικών ενεργειών. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών, 
Αγγλικά, MS office. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@llumar.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής για προώθηση 
καινοτόμου e-shop σε καταστήματα και επαγ-
γελματίες. Πωλητές με πείρα και βασικές γνώ-
σεις online marketing θα προτιμηθούν. Άμεση 
πρόσληψη και μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimpsyllas@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής συστημάτων 
ασφαλείας. Παρέχονται: μισθός, ένσημα, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@somon.gr, fax: 2310 
252522.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την περιοχή 
της Πελοποννήσου, από την εταιρία Lsoffice. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@lsoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την περιοχή 
της Αττικής, από την εταιρία Lsoffice. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@lsoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Πωλητές για την περι-
οχή της Θεσσαλονίκης, από την εταιρία Lsoffice. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@lsoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σύμβουλοι Προώθησης Διαφήμισης, 
πλήρους και μερικής απασχόλησης, από μεγάλη 
εκδοτική εταιρία για τα ναυτιλιακά της έντυπα. 
Παρέχονται: μισθός και bonus. Bιογραφικά στο 
e-mail: media@libertypress.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής με σκοπό την 
ανάπτυξη διαφημιστικής καταχώρησης σε free 
press εφημερίδα. Παρέχονται: μισθός και bonus. 
Bιογραφικά στο e-mail: media@libertypress.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένη, εμφανίσιμη με ευφρά-
δεια λόγου για δημόσιες σχέσεις και προώθηση 
επωνύμων προϊόντων, ρούχα, παπούτσια, τσά-
ντες. Βιογραφικά στο e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 
210 9229891.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ εκπτωτικό club ζητεί Συνεργάτες 
πανελλαδικός, για παρουσίαση υπηρεσιών σε επι-
χειρήσεις και μέλη. Εισοδήματα υψηλού επιπέδου 
και πολλαπλά bonus παραγωγής-συστάσεων-
δημιουργίας. Εκπαίδευση με σύγχρονα μέσα και 
φυσικά δωρεάν. E-mail: stathiscoupe@gmail.
com, τηλ: 6945 025015.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για συνεργασία με εταιρία 
υγιεινής-αθλητικής διατροφής. Θα προτιμηθούν 
όσοι έχουν προϋπηρεσία-ικανοποιητικές συστά-
σεις στο ελεύθερο εμπόριο-ηγετικές ικανότητες. 
Εισοδήματα ανάλογα με την προσφερόμενη. Τηλ: 
6974 103656.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια-Αντι-
πρόσωπο, με αποτελεσματικότητα στην επικοι-
νωνία-σοβαρότητα συμπεριφοράς-εμπειρία σε 
πωλήσεις-δίπλωμα οδήγησης-διαθεσιμότητα 
χωρίς άμεσες υποχρεώσεις. Καθήκοντα: δια-
τήρηση-προώθηση και ανάπτυξη πελατολογίου. 
Η εταιρεία προσφέρει: μισθό-ποσοστά-πλήρη 
απασχόληση. E-mail: serpa@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής μηχανημάτων με έδρα τη 
Χαλκίδα, ζητάει Χημικό - Μηχανικό για προώθη-
ση των προϊόντων, με άριστη γνώση Αγγλικών, 
δυνατότητα ταξιδιών. Προσφέρονται: μισθός και 
ποσοστά. E-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 
034914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες έξυπνοι, δραστήριοι 
και με πειθώ, για το προϊόν Olife που παράγεται 
από τα φύλλα της ελιάς και είναι γνωστό σε 
όλη την Ευρώπη. Αμοιβή με ποσοστά. Tηλ: 6940 
719604, κος Γιάννης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Προωθητές σε επιχείρηση 
καταναλωτικών προϊόντων. Τηλ: 6978 098152.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια με Ι.Χ, για 
τα φαρμακεία των Νοτίων Προαστίων από γνωστή 
εταιρία φυτικών προϊόντων. Παρέχονται: μισθός, 
bonus, έξοδα κίνησης. Απαραίτητη η εμπειρία 
στις πωλήσεις. Τηλ: 210 8327416.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Εξωτερικοί από εμπορική 
εταιρία στους Αμπελόκηπους (Θεσσαλονίκης). 
Πενθήμερη απασχόληση, εκπαίδευση, προοπτικές 
εξέλιξης. Απαραίτητο μηχανάκι και δίπλωμα και 
μισθός συζητήσιμος. Τηλ: 2310 577387.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ εισαγωγική ηλεκτρονικού υλικού ζητά 
Εξωτερικό Πωλητή για ανάπτυξη πελατολογίου 
Αττικής, με δυνατότητα για ταξίδια. Παρέχονται: 
μισθός, bonus, αυτοκίνητο. Τηλ: 210 9409359, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεφωνίας αναζητά νέα άτομα με όρεξη 
για δουλειά για κάλυψη θέσεων Εξωτερικού 
Πωλητή, οι οποίοι θα απασχοληθούν σαν Εκπρό-
σωποι Προώθησης καρτοκινητής. Βιογραφικά 
στο e-mail: vf416mar@gmail.com, τηλ: 6942 
657429, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και προώθησης ιστοσελίδων 
ζητάει Εξωτερικούς Πωλητές /τριες, για τη στε-
λέχωση του τμήματος marketing και πωλήσεων 
στη Θεσσαλονίκη. Ευκαιρία καριέρας. Βιογραφικά 
στα e-mail: cv@loginet.gr, apardalis@loginet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Υπάλληλος Γραφείου, για 
διαφήμιση και προώθηση μέσω διαδικτύου, 
γνώστης σε θέματα ομορφιάς. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@medichic.gr, τηλ: 6936 791818.

ΕΤΑΙΡΙΑ F.L.P στο χώρο marketing/πωλήσε-
ων ζητά άτομα για στηριζόμενη συνεργασία, για 
τον τομέα προώθησης/πωλήσεων και ανάπτυξη 
δικτύου. Απαραίτητα: επικοινωνιακές ικανότη-
τες-ηγετικές-οργανωτικές δεξιότητες- δυνατή 
προσωπικότητα-ομαδικό πνεύμα-διδάξιμα. Απο-
λαβές: άμεσο-αναπτυσσόμενο εισόδημα-υψηλά 
bonus-έξτρα bonus(αυτοκινήτου-ταξίδια)-πλήρη-
δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Εξωτερικός /η, πε-
πειραμένος /η, από εισαγωγική εταιρία ρούχων 
- παπουτσιών - τσαντών επώνυμων προϊόντων. 
Βιογραφικά στο e-mail: libra@libra.gr, τηλ: 210 
9229891.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής - Πλασιέ από εταιρία γυναι-
κείων ενδυμάτων, με δελτίο παροχής υπηρεσιών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@bestmanuel.gr, fax: 
210 2855203.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Eξωτερικοί Πωλητές για προώθηση 
εταιρίας, που αναλαμβάνει την κάλυψη σπιτιού. 
Τηλ: 6989 220081.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση διαφημιστικών 
υπηρεσιών σε επιχειρήσεις. Απογευματινό ωράριο, 
υψηλά ποσοστά. Θα προτιμηθούν άτομα επικοι-
νωνιακά με πελατολόγιο δικό τους. Βιογραφικά 
στο e-mail: c.r.e.a.m.themagazine@gmail.com.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία στην Αθήνα 
ζητείται Πωλητής /τρια για εργασία σε πωλή-
σεις door to door εντός Αττικής. Επιθυμητές 
γνώσεις - σπουδές στο marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@incor.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με γνώση μηχανολογίας αυ-
τοκινήτου, για προώθηση εξοπλισμού συνεργείων 
- διαγνωστικών. Απαραίτητα προσόντα: Αγγλικά, 
δίπλωμα οδήγησης, χρήση Η/Υ, εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: malinisp@otenet.gr, τηλ: 2310 574254.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής μόνιμος κάτοικος Μυκόνου, 
για προώθηση ηλεκτρολογικού υλικού και πίνακες 
ΧΤ ΜΤ, από εταιρία κατασκευής ηλεκτρικών πινά-
κων. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.viltaniotis@adm.net.gr, τηλ: 210 2461616.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής μόνιμος κάτοικος Σαντο-
ρίνης, για προώθηση ηλεκτρολογικού υλικού 
και πίνακες ΧΤ ΜΤ, από εταιρία κατασκευής 
ηλεκτρικών πινάκων. Εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: g.viltaniotis@adm.
net.gr, τηλ: 210 2461616.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής μόνιμος κάτοικος της Κω, για 
προώθηση ηλεκτρολογικού υλικού και πίνακες ΧΤ 
ΜΤ, από εταιρία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων. 
Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.viltaniotis@adm.net.gr, τηλ: 210 2461616.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής μόνιμος κάτοικος Ρόδου, για 
προώθηση ηλεκτρολογικού υλικού και πίνακες ΧΤ 
ΜΤ, από εταιρία κατασκευής ηλεκτρικών πινάκων. 
Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.viltaniotis@adm.net.gr, τηλ: 210 2461616.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Primalife αναζητεί συνεργασία με 
νέες σε όλη την Ελλάδα για προώθηση - πώληση 
προϊόντων. Απαραίτητο αρχικό κεφάλαιο για αγο-
ρά προϊόντων, για την έναρξη της συνεργασίας. 
Τηλ: 6972 256135.

Η CHAPTER 5 ζητά νέες, εμφανίσιμες για προώθη-
ση βραδινών προγραμμάτων σε καπνικά προϊόντα. 
Προσφέρονται: μόνιμη συνεργασία, ασφάλιση, 
υψηλή αμοιβή. Βιογραφικά στο e-mail: lolis@
chapter5.gr, τηλ: 210 9525255.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης-
Εμποροϋπάλληλοι
ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟ στο Κέντρο της Αθήνας ζητά 
Πωλητή /τρια. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα εκτιμηθεί. Ωράριο: 8:00-16:00 Δευτέρα - Πα-
ρασκευή. Βιογραφικά στο e-mail: hr_matdpt@
yahoo.com, κωδ: ΥΠ-10/15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης για το κατάστημα Χαλ-
κιαδάκης Γεύσεις Κρήτης στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5722491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια Patisserie για ζαχαροπλα-
στείο franchise γνωστής αλυσίδας, με Αγγλικά, 

office, έμφυτη ευγένεια. Εργασία πλήρης με 
βάρδιες, κάτοχος κάρτας ανεργίας. Παρέχονται: 
εκπαίδευση, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις manicure - 
pedicure και γνώσεις κομμωτικής, για κατάστημα 
δερματοκαλλυντικών στην Αθήνα. (Αμπελόκηποι). 
Τηλ: 6970 526853, 6970 713817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Σχεδιάστρια - Πωλήτρια σε 
κατάστημα με χάντρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@handromania.gr, τηλ: 6944 641364.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με προϋπηρεσία, δυναμική, 
γρήγορη, για κατάστημα λιανικής στον Πειραιά. 
Ωράριο: Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή 4ωρη απα-
σχόληση. Τηλ: 6975 029938.

H ALMECO Α.Β.Ε.Ε. ηγέτης στο επαγγελματι-
κό έπιπλο, ζητά Πωλητή για το κατάστημα της 
Αθήνας. Επιθυμητή εμπειρία στο έπιπλο, γνώση 
Αγγλικών, χειρισμού Η/Υ. Βιογραφικά με κωδικό 
ΠΑ στο e-mail: almeco@almeco.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια από το κατάστημα υπο-
δημάτων Fratelli Karida στην Κηφισιά Αθήνα, 
οδός Κολοκοτρώνη 1. Bιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: workwithus@fratellikarida.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για τα Dash and Hot με 
εμπειρία στο κομμάτι των πωλήσεων, για και-
νούργιο κατάστημα με πουκάμισα που άνοιξε στη 
Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: dashndot77@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες λιανικής για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 2310 535683.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για ταμείο - παραγ-
γελειοληψία, με γνώσεις Η/Υ και απαραίτητη 
προϋπηρεσία, για μόνιμη απασχόληση. Περιοχή 
Χολαργός. Τηλ: 210 6543065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ημιαπασχόληση σε E-shop, 
με γνώση Η/Υ, Αγγλικών και MS office. Bασικός 
μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 9901100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός - Πωλητής από εταιρία 
εμπορίας υδραυλικών ειδών νέος, ο οποίος να 
βρίσκεται σε ταμείο ανεργίας, για στελέχωση 
μαγαζιού λιανικής πώλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: stamatia@moloudis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός ή Οπτομετρητής με σχετική 
εμπειρία, από οπτικό κατάστημα στο Χολαργό. 
Τηλ: 213 0266216.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων Τηνιακός Α.Ε. ζητεί Πωλητές/
τριες Επίπλων, με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία στο 
χώρο των επίπλων, άνεση επικοινωνίας, δυναμισμό 
- πρωτοβουλία, πνεύμα συνεργασίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: epipla@tiniakos.gr, fax: 210 2801903.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια ηλεκτρολογικού υλι-
κού για κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού, με 
προϋπηρεσία 3 έτη, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολο-
γίας. Περιοχή Γέρακας. Bιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Vicko ΑΕ ζητά Πωλή-
τριες με προϋπηρεσία, για το κατάστημα στην 
πόλη της Πτολεμαΐδας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@vicko-sa.gr.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία Vicko ΑΕ ζητά Πωλήτριες 
με προϋπηρεσία, για τα καταστήματα στην περιοχή 
της Κεντρικής και Ανατολικής Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vicko-sa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Πωλήτρια τυροκομικών 
προϊόντων, από κατάστημα τροφίμων στους 
Αμπελόκηπους. Τηλ: 6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για το κατάστημα Γερ-
μανός στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί. Βασικός μισθός συν bonus 
με προοπτική ταχείας εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: kozivas@hotmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα καταστημάτων με νωπά 
προϊόντα, ζητείται έμπειρη Πωλήτρια για το κα-
τάστημα της Τρίπολης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mvintzilaios@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα λιανικής πώλησης φυτικών 
καλλυντικών στη Θεσσαλονίκη. Ελεύθερο ωράριο 
απασχόλησης, ποσοστά επί πωλήσεων. Παρέχονται: 
σεμινάρια εκπαίδευσης, εξοπλισμός προώθησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@biofelia.com, τηλ: 
6984 030014, ώρες επικοινωνίας: 9:00-9:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η από αλυσίδα κομμωτηρίων 
καταστήματος στην Κηφισιά. Απαραίτητα προσό-
ντα: γνώσεις Αγγλικών, Η/Υ και προϋπηρεσία σε 
ανάλογες θέσεις. Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιο-
γραφικά στο e-mail: alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία ως Πωλήτρια σε αρτο-
ζαχαροπλαστείο στη Σκιάθο. Τηλ: 6942 202449.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο επικοινωνιακό για εστιατόριο-
cafe και κατάστημα τυροκομικών παραδοσιακών 
προϊόντων, στην περιοχή Βλαχέρνα Αρκαδίας. 
Εμπειρία στην κουζίνα, service και στις πωλήσεις. 
Παρέχονται: μόνιμη εργασία, άμεση πρόσληψη. 
Επιθυμητή προϋπηρεσία. Τηλ: 210 8020199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, επικοινωνιακή για εστιατόριο-
cafe και κατάστημα τυροκομικών παραδοσιακών 
προϊόντων, στην περιοχή του Αθήναιον Αρκαδίας. 
Εμπειρία στην κουζίνα, service και στις πωλήσεις. 
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Παρέχονται: μόνιμη εργασία και άμεση πρόσληψη. 
Eπιθυμητή προϋπηρεσία. Tηλ: 210 8020199.

Η DIL FASHION Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματά της Πωλήτριες, με απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
dil.gr, κωδ: ATHS15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Πωλήτρια με εμπειρία από 
κατάστημα ειδών συσκευασίας στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκη. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

Η ENERGIERS AE αναζητά Υπεύθυνη Καταστή-
ματος για κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης. Ελάχιστη προϋπηρεσία 5 χρόνια, γνώσεις 
Αγγλικών, Η/Υ, merchandising, ευχέρεια στην 
επικοινωνία-διοικητικές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: frontdesk@energiers.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η με γνώσεις συστήματος 
παραγγελιοληψίας, πρόγνωσης ή παρόμοιο σύ-
στημα, για υποκατάστημα αλυσίδας ψητοπωλείου. 
Τηλ: 6946 794626.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος Παιχνιδιών 
εντός πολυκαταστήματος Ε.Κ.Ε.Μ.Σ στο Βύρωνα. 
Απασχόληση 30 ώρες την εβδομάδα. Θα προ-
τιμηθούν υποψήφιες από τις γύρω περιοχές. 
Τηλ: 210 6232122.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από φούρνο - ζαχαροπλα-
στείο στο Κουκάκι. Απαραίτητη προϋπηρεσία και 
πλήρης απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 210 
9219730, 6949 862706.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης έμπειρος από κρεοπωλείο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8942000.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service σε πρατήρια καυ-
σίμων, για αντλίες - ταμείο. Βιογραφικά με ολό-
σωμη φωτογραφία στο e-mail: gasoilservice1@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εμφανίσιμη για μερική και πλήρη 
απασχόληση, με κάρτα ανεργίας για video club 
στην Πετρούπολη και γύρω περιοχές. Τηλ: 210 
5017325.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για κατάστημα με λευκά 
είδη - κουρτίνες στα Άνω Πατήσια ή Νέα Ιω-
νία. Θα προτιμηθούν άτομα με πείρα κοντά στις 
περιοχές των καταστημάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@linohome.gr, τηλ: 210 2112612.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος /η για εξειδικευμένο κατά-
στημα αθλητικών στο κέντρο Αθήνας. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας, 
οργανωτικός/ή με άριστη γνώση Αγγλικών-Η/Υ. 
Θα προτιμηθούν άτομα με αθλητική εμφάνιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: marypap@mzn.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Τσακίρης Μαλλάς αναζητά Υπεύ-
θυνους για τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη. 
Απαιτούνται: εμπειρία στο χώρο υποδημάτων, 
διαχείριση προσωπικού, αφοσίωση στην επίτευξη 
στόχων. Βιογραφικά στο e-mail: g.katsigeras@
hotmail.gr, τηλ: 6955 066010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης πεπειραμένος για κρεοπω-
λείο στην περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6972 402665.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια σε αρτοποιείο, για 
απογευματινό ωράριο. Περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 
210 9568829.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες από τουριστικό κατάστημα με-
ρικής ή πλήρης απασχόλησης. Τηλ: 210 3214271.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια σε κρεοπωλείο στο 
Παλαιό Ηράκλειο. Τηλ: 210 2845635.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα με τουριστικά 
ρούχα, στη οδό Πανδρόσου στο Μοναστηράκι. 
Απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών. Τηλ: 210 
3220071, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με πείρα από κατάστημα 
ενδυμάτων, για πλήρη και μερική απασχόληση. 
Περιοχή Κυψέλη. Τηλ: 6937 164527.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος έμπειρος από μανάβικο 
στο Γέρακα. Τηλ: 210 6615972, 6974 785112.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστημα ανώνυμης 
εταιρίας γυναικείων ενδυμάτων, με απαραίτητη 
προϋπηρεσία, για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.chatzimichali@bestmanuel.gr, fax: 
210 2855203.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μόνιμη εργασία σε 
κατάστημα ξενοδοχείου 4* στα Χάνια Πηλίου, 
με γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 
επικοινωνιακή. Προσφέρονται: διαμονή και δι-
ατροφή. Bιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@anamarpilion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήματος για νυχτερινή 
βάρδια, από κεντρικό κατάστημα στην Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες με εμπειρία σε καταστή-
ματα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής, από κεντρικό 
κατάστημα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ: 6944 850749.

ΓΝΩΣΤΗ εμπορική εταιρία λευκών ειδών-
στρωμάτων, ζητά Υπεύθυνους Πωλήσεων για 
τα καταστήματα της. Η εμπειρία στην πώληση 
θα εκτιμηθεί. Άριστη γνώση Αγγλικής-πλήρη 
απασχόληση-προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: imp.bedandbath@gmail.com, fax: 
210 5786522.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες, Barista, Σερβιτόροι 
από cafe - ζαχαροπλαστείο στο Κολωνάκι. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@despina.gr.

TO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Beauty Link αναζητά νέα 
Πωλήτρια - Μακιγιέζ - Αισθητικό, με εμπειρία 
στην πώληση καλλυντικών και γνώσεις μακι-
γιάζ - ειδών κομμωτηρίου. Τηλ: 210 9623062, 
διεύθυνση Ιασωνίδου 29 Ελληνικό.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ στα Βριλήσσια ζητά Πωλήτρια με 
εμπειρία στο αντικείμενο τουλάχιστον 3 χρόνια. 
Τηλ: 210 6130734, 6984 872258.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να μιλάει Ρώσικα, από mini 
market στο κέντρο της Αθήνας. Μισθός, ασφάλιση 
και ΙΚΑ. Τηλ: 211 7052345.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια με γνώσεις ξένων 
γλωσσών, από τουριστικό κατάστημα στην 
Πλάκα. Τηλ: 210 3243230.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με πείρα για αρτοποιείο - 
ζαχαροπλαστείο cafe στο Χαλάνδρι. Τηλ: 210 
6849796.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια έμπειρη με προϋπηρεσία 
σε φούρνο - ζαχαροπλαστείο, ευπαρουσίαστη 
στο Βοτανικό. Τηλ: 6972 086168, 210 3412066.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πρατήριο άρτου ζαχαρο-
πλαστικής. Διάφορα ωράρια, χωρίς υποχρεώσεις, 
περιοχή Νέος Κόσμος. Τηλ: 210 9220180.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για εργασία σε κατάστημα 
με μοκέτες στην Καλλιθέα. Τηλ: 210 9582629, 
ώρες επικοινωνίας των καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από κατάστημα αξεσουάρ 
- ρούχων, με προϋπηρεσία για πλήρης ή μερική 
απασχόληση. Τηλ: 6939 858992.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος που να ξεκοκαλίζει - Πωλητής, 
από κρεοπωλείο στον Άλιμο. Τηλ: 6936 981803.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στο Περιστέρι ζητά έμπειρη 
Πωλήτρια με προϋπηρεσία. Μόνιμη απογευματινή 
απασχόληση. Τηλ: 210 5056473.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης για μόνιμη απασχόληση. 
Παρέχονται: ικανοποιητικός μισθός, άριστες 
συνθήκες εργασίας. Περιοχή Αρτέμιδα. Τηλ: 
6972 295155.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτιδα - Στέλεχος - Συνέταιρος 
χωρίς κεφάλαιο με ηγετικές και επικοινωνι-
ακές ικανότητες, καλή χρήση Η/Υ, Αγγλικών, 
φιλόδοξη, απαραίτητα κάτοικος Αθηνών για 
στήσιμο-ανάπτυξη Β2Β εταιρικών υπηρεσιών. 
E-mail: euroreal1@gmail.com, θέση: Α1Αsk.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για εργασία με ελεύθερο 
ωράριο και πολύ καλές προοπτικές, ευκαιρίες 
καριέρας. Τηλ: 6971 659713.

ΕΤΑΙΡΙΑ F.L.P στο χώρο marketing/πωλήσε-
ων ζητά άτομα για στηριζόμενη συνεργασία, για 
τον τομέα προώθησης/πωλήσεων και ανάπτυξη 
δικτύου. Απαραίτητα: επικοινωνιακές ικανότη-
τες-ηγετικές-οργανωτικές δεξιότητες- δυνατή 
προσωπικότητα-ομαδικό πνεύμα-διδάξιμα. Απο-
λαβές: άμεσο-αναπτυσσόμενο εισόδημα-υψηλά 
bonus-έξτρα bonus(αυτοκινήτου-ταξίδια)-πλήρη-
δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 6944 209831.

Η WELLNESSNOW που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της υγείας-ευεξίας-διατροφής, στο πλαίσιο 
ανάπτυξης του δικτύου πωλήσεών ζητά άτομα 
σοβαρά και δυναμικά για εμπορικό τμήμα-τμήμα 
οργάνωσης-διοίκησης συνεργατών. Ανεξάρτητη 
συνεργασία. E-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 
6932 309100, 6986 219045.

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία στο χώρο των 
διανομών ζητά Συνεργάτες / Συνεταίρους, στο 
πλαίσιο επέκτασης των επιχειρηματικών της 
δραστηριοτήτων. Τηλ: 6932 363371.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία ζητεί 4 Στελέχη Πωλήσεων, 
σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, διαρκής και 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στις πιο σύγχρονες 
μεθόδους πωλήσεων. Μοναδικό πακέτο αμοι-
βών βάση δραστηριότητας, μεγάλες προοπτικές 
εξέλιξης. E-mail: pet_co@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής-διάθεσης εκπαιδευτικού 
υλικού ζητά 2 Πωλητές με εμπειρία στις πω-
λήσεις, κατόχους ΙΧ. Διαπραγματευτική ικανό-
τητα, άνεση στην επικοινωνία για επαφές με 
σχολεία, δήμους. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις Β2Β, υψηλές αποδοχές. E-mail: info@
ekdoseisalexandros.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων 
με ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, άριστες επικοινωνι-
ακές δεξιότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις, επιθυμία για καριέρα. Παρέχονται: 
μισθός, bonus, ασφάλιση, αυτοκίνητο, κινητό. 
E-mail: hr@megasoft.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να 
στελεχώσει το τμήμα πωλήσεων και δημοσίων 
σχέσεων με απόφοιτους σχολής, με γνώσεις 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εμπορική εταιρία Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες, για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Ελεύθερο ωράριο χωρίς αφεντικό. Δωρεάν και 

πλήρης εκπαίδευση. Δεν αφορά ντίλερ - πλασιέ. 
Τηλ: 6988 687622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Χονδρικής για προώθηση 
παιδικού ρουχισμού και βάφτισης, για άμεση 
πρόσληψη. Δυνατότητα ταξιδίων και γνώση της 
Ελληνικής αγοράς απαραίτητα. Τηλ: 2310 535684.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος διοίκησης επιχειρήσεων, 
με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ, από εταιρία τρο-
φίμων στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
giannis.sirmas@gmail.com, τηλ: 6944 360615.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία και γνώσεις 
marketing άμεσα, από εταιρία security για 
κλείσιμο συμβολαίων. Παρέχονται: υψηλό 
ποσοστό επί των πωλήσεων, bonus. Bιογρα-
φικά στο e-mail: nikos.lakkas@hotmail.com, 
τηλ: 6986 768559.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 άτομο για συνεργασία από εμπορική 
επιχείρηση. Ελεύθερο ωράριο, άμεσο ξεκίνη-
μα, πλήρης εκπαίδευση, δεν αφορά πωλήσεις 
πόρτα-πόρτα. Απαραίτητες γνώσεις ίντερνετ 
και Η/Υ. Τηλ: 2341 070332.

ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΟΙ - Συνεργάτες ζητούνται σε 
κάθε νομό, για πώληση επί αυτοκινήτου ή πα-
ραγγελειοληψία σε χρωματοπωλεία και πολυ-
καταστήματα, με δυνατότητα αποκλειστικότητας 
για την περιοχή, συλλογής εργαλείων ευρείας 
κατανάλωσης. Τηλ: 210 6206273.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι/ες για οργάνωση-προώθηση-
ανάπτυξη-διοίκηση διεθνών πωλήσεων επι-
χειρήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου με ηγετικές 
ικανότητες, Αγγλικά, χρήση Η/Υ, κάτοικοι Αθηνών. 
Aποδοχές αναλόγως προσόντων. Bιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: jobslinks1@gmail.
com, κωδ: S1.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επιχειρηματικοί-Διοικητικοί Συ-
νεργάτες /ιδες χρήστες Η/Υ, Αγγλικά, αντίληψη-
οργάνωση-επικοινωνιακές ικανότητες, κάτοικοι 
Αθηνών, για εργασίες στησίματος και ανάπτυξης 
επιχείρησης διεθνούς ηλεκτρονικού εμπορίου 
Β2Β. E-mail-φωτογραφία: jobslinks1@gmail.
com, κωδ: 02.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση ημιαπασχόληση, 
στηριζόμενη 4ωρη συνεργασία με εμπορική 
εταιρία - κολοσσό στους πιο αναπτυσσόμενους 
τομείς της αγοράς. Οικογενειακές αξίες πολλά 
δικαιώματα και bonus, εγγυημένη προοπτική. 
Προσφέρονται: εκπαίδευση-υποστήριξη. Tηλ: 
6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για στελέχωση επιχεί-
ρησης, ανάπτυξη και υποστήριξη δικτύου. Άμεσα 
bonus παραγωγής, ηγεσίας πολλά επιπλέον 
κίνητρα και δικαιώματα. Ανοικτή και θετική 
στάση θα εκτιμηθούν. Τηλ: 6944 209831.

ΙΔΙΩΤΙΚΗ εταιρία στην Αγγλία ζητά Recruitment 
Representative με έδρα την Ελλάδα. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικής, χρήση internet και δυνατότητα 
μετακίνησης για διοργάνωση παρουσιάσεων-
συνεντεύξεων υποψηφίων. Εξαιρετικές παροχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: leniarokidi1@yahoo.
gr, τηλ: 6972 428938.

ΕΤΑΙΡΙΑ στην Κύπρο ενδιαφέρεται για πρό-
σληψη Γραφίστριας, για δημιουργία γραφικών 
μέσω freelancer. Επίσης η εταιρία ενδιαφέρεται 
για Πωλητές σε όλη την Ελλάδα για εκτυπώ-
σεις αυτοκόλλητων. Βιογραφικά στο e-mail: 
chromaad@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στο χώρο της αισθητικής 
ζητά Πωλήτρια, με εμπειρία επιθυμητή. Μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: lipogenns@
yahoo.gr, τηλ: 210 9312840.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing η οποία επεκτείνεται 
ζητά Επιχειρηματικό Συνεργάτη, που είχε τη 
δική του επιχείρηση ή εμπειρία στις πωλήσεις. 
Παρέχονται: εκπαίδευση ή δημόσιες σχέσεις. 
Tηλ: 2341 070332.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατροτεχνολογικών προϊόντων στις 
Αχαρνές Αττικής αναζητά Στέλεχος Πωλήσεων, 
για διαχείριση-ανάπτυξη πελατολογίου εντός-
εκτός Αττικής. Επικοινωνιακός νέος-απόφοιτος 
ΑΕΙ/ΤΕΙ-εμπειρία στις πωλήσεις-κάτοχος δι-
πλώματος οδήγησης. Προσφέρονται: σταθε-
ρός μισθός-εταιρικό αυτοκίνητο-δυνατότητες 
εξέλιξης. E-mail: politis2014@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής οπτικών ειδών ζητά Πωλητές 
σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, για την ανά-
πτυξη του πελατολογίου της. Προϋπηρεσία στο 
χώρο των οπτικών ειδών θα θεωρηθεί προσόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: kosplatan@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Business Advisor υπεύθυνος/η για 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της 
εταιρίας σε μικρές - μεσαίες επιχειρήσεις και 
τη διαχείριση του συγκεκριμένου πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@vfportorafti.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ επιχείρηση πάνω στον τομέα 
της υγείας, προσφέρει συνεργασία με πλήρης 
ή μερική απασχόληση σε Στελέχη. Ωράριο ανα-
λόγων αποδοχών. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες με οργανωτικές 
ικανότητες, για ανάπτυξη δικτύου σε συνεργα-
σία με εμπορική εταιρία με προϊόντα στους πιο 
αναπτυσσόμενους τομείς της αγοράς. Εφικτό 
υψηλό εισόδημα, άμεσα μοναδική προοπτική 
εξέλιξης. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα άτομα δυναμικά, διδάξιμα, 
επικοινωνιακά με μεγάλα όνειρα, διάθεση για 
εργασία, για δημιουργία μιας δυνατής ομάδας 
με άμεσο μόνο αναπτυσσόμενο εισόδημα, σε συ-
νεργασία με ταχύτατα αναπτυσσόμενη εμπορική 
εταιρία. Τηλ: 6944 209831.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Παραγωγό εταιρία Συνεργάτες 
που επιθυμούν να δημιουργήσουν τη δική τους 
επιχείρηση μέσα από το internet και δε διαθέτουν 
κεφάλαιο εκκίνησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την Αθήνα με προ-
ϋπηρεσία στις πωλήσεις. Απαραίτητες οι βασι-
κές γνώσεις Η/Υ και της Αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: io8nis@yahoo.gr, τηλ: 
6978 416332.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής και εμπορίας μηχανημάτων 
οινοποιίας με έδρα τη Χαλκίδα, ζητάει Υπεύθυνο 
Πωλήσεων, με πτυχίο Μηχανικού ή Τεχνολόγου 
τροφίμων, άριστη γνώση Αγγλικών και microsoft 
office. Bιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΑΠΟ ΑΕ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ζητείται Στέλεχος Πω-
λήσεων. Απαραίτητα: γνώση της αγοράς, δυνα-
μισμός, πείρα και ικανότητα επίτευξης στόχων. 
Παρέχονται: μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: gem.nodell@gmail.com

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής με εμπειρία κατά προτίμηση 
με τεχνικές γνώσεις στο γυαλί, αλουμίνιο και 
σε χώρους εστίασης. Απαραίτητα με μεταφορικό 
μέσο. Τηλ: 210 8031490, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-14:00.

ΑΠΟ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ επιχείρηση ζητείται Πω-
λητής Τυριών, με καλή γνώση της αγοράς και 
της Αγγλικής γλώσσας. Απαραίτητη η κατοχή 
διπλώματος και οδήγησης. Προσφέρονται: 
μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
arakynthos@arakynthos.gr.

OΜΙΛΟΣ παροχής υπηρεσιών επιμόρφωσης ζητά 
Εισηγητές για εσωτερική πλήρη απασχόληση. 
Τομείς: λογιστική - φοροτεχνική, πωλήσεις Β2Β, 
marketing, πληροφορική-μηχανογράφηση κλπ. 
Παροχές: υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, προο-
πτικές εξέλιξης, ευχάριστο περιβάλλον. E-mail: 
resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης για εξειδικευμένες πω-
λήσεις και διοίκηση, με γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών 
και πτυχίο Ανώτερης σχολής. Παρέχονται: ειδική 
πιστοποίηση, εκπαίδευση και ομαδική ασφάλιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: iwant2helpnet@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φιλόδοξοι-δραστήριοι Συνεργάτες 
από ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία στο χώρο 
των πωλήσεων - marketing. Προμήθεια από 50 
ως 90%, ελεύθερο ωράριο, δωρεάν εκπαίδευση, 
εγγυημένη εξέλιξη καριέρας-εισοδήματος: Ε-mail: 
ksksformula2@gmail.com, τηλ: 306936 139706.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με έδρα την Αγία Πα-
ρασκευή ζητά Υπάλληλο για το τμήμα των πω-
λήσεων, με πολύ καλή γνώση Η/Υ (software, 
hardware) για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητη 
η καλή γνώση Αγγλικών. E-mail: hr@pc1.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ζητά Πωλητή Αυτοκινήτων 
με προϋπηρεσία στο group VW. Βιογραφικά στο 
e-mail: karabelasa@a-makris.gr.

ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ club ζητά Συνεργάτες για όλη την 
Ελλάδα και Κύπρο. Παρέχονται: εκπαίδευση, 
πληρωμή αυθημερόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
club31534@gmal.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ενημερωτικό ραδιοφωνικό 
σταθμό στη Θεσσαλονίκη. Στα βασικά της καθή-
κοντα θα είναι η ενασχόληση με το marketing - 
πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: ekanatsiou@
synpa.gr, τηλ: 2310 755440.

ΕΤΑΙΡΙΑ με πολυετή δράση στο χώρο ειδών 
κομμωτηρίου ζητά έμπειρο Πωλητή, για τη Βόρεια 
Ελλάδα με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: hp.komm@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για την Αθήνα με 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Απαραίτητες οι 
βασικές γνώσεις Η/Υ και Αγγλικής γλώσσας. 
Τηλ: 6978 416332.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Sales Manager για 
πρόσληψη σε εταιρία υπηρεσιών διαδικτύου. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών-βασικών γνώσεων 
Η/Υ. Αρμοδιότητες σχετικά με social networks, 
marketing-υποστήριξη πελατών-διαχείριση πα-
ραγγελιών-πώληση προϊόντων. Δυνατότητα εξέ-
λιξης. Βιογραφικά στο e-mail: cv@innoview.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από βιομηχανία τροφίμων 
στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Απαραίτητη προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις στο χώρο των τροφίμων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@regina-foods.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για άμεση ημιαπασχόληση 
- στηριζόμενη 4ωρη συνεργασία με εμπορική 
εταιρία κολοσσό στους πιο αναπτυσσόμενους 
τομείς της αγοράς. Οικογενειακές αξίες, πολλά 
δικαιώματα και bonus, εγγυημένη προοπτική. 
Προσφέρονται: εκπαίδευση-υποστήριξη. Τηλ: 
6944 209831.

LOOKING for an English speaking person 
for international B2B sales position. Skills: 

communicative, use of microsoft office and 
internet. Appreciated: experience in sales, 
additional languages. CVs: catb@lineupdesign.de.

LOOKING for German speaking person for 
international sales position. Skills: very fluent 
English, use of microsoft office and internet. 
Appreciated: experience in sales. CVs: catb@
lineupdesign.de.

Η ΕΞΥΠΠ ΒΙΟSAFETY A.E. ζητά να προσλάβει 
Εμπορικό (Account Manager) με εμπειρία στο 
χώρο της παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά στο 
e-mail info@biosafety.gr, fax: 210 9220326.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία τροφίμων αναζητεί Υπεύθυνο 
/ Manager εξαγωγών. Προϋπόθεση η ανάλογη 
προϋπηρεσία καθώς και η άριστη χρήση της 
Αγγλικής. Ικανοποιητικός μισθός και παροχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: exportsmanager1@
gmail.com.

Ιατρικοί Επισκέπτες- 
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρική Επισκέπτρια - Πωλήτρια (κυρίως 
Μαία), από εταιρία με ιατρικά προϊόντα στην Αθήνα. 
Επικοινωνιακή, με καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. 
Απαραίτητα: δίπλωμα οδήγησης-φωτογραφία, 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
eva.topaloglou@klinikum.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατρικοί Επισκέπτες για όλη την 
Ελλάδα, με εμπειρία στα καρδιολογικά σκευά-
σματα. Βιογραφικά στο e-mail: info@cromed.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον κλάδο του οδοντιατρικού εξοπλι-
σμού αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη. Απαραίτητα: 
επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές και οργα-
νωτικές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα. Παρέχο-
νται: εκπαίδευση, ευέλικτο ωράριο εργασίας, 
bonus βάσει αποτελεσμάτων. Ε-mail: info@
dentomedica.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Φαρμακείων από όλη την 
Ελλάδα, με μπλοκ παροχής υπηρεσιών και προ-
ϋπηρεσία στην προώθηση δερματοκαλλυντικών 
- παραφαρμακευτικών προϊόντων σε φαρμακεία. 
Δυνατότητες ανέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@vyte.eu, τηλ: 210 8310993.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλεύτριες από εταιρία στο 
Μαρούσι, για ενημέρωση προϊόντων υγείας. 
Εσωτερική θέση, σταθερός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 6948 668984.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές με άριστες διαπραγματευ-
τικές ικανότητες για τα προϊόντα erythro forte, 
κάτοχοι Ι.Χ που να γνωρίζουν την αγορά του 
φαρμακείου. Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: e.douridasmedical@gmail.com, 
τηλ: 6934 006672.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης παραφαρμακευ-
τικών προϊόντων, από εταιρία που δραστηριοποι-
είται στον τομέα συμπληρωμάτων διατροφής με 
σχετική προϋπηρεσία για την περιοχή της Αττι-
κής, με απαραίτητη κατοχή μεταφορικού μέσου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@health-sign.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ με οδοντιατρικά είδη ζητά Πωλητή /τρια 
στον τομέα των οδοντιατρικών, για εξωτερικές 
πωλήσεις. Παρέχονται: μισθός και bonus. Tηλ: 
210 5246886, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

Η MEDISANA ζητά Πωλητή /τρια Παραϊατρικών 
Ειδών, για την περιοχή της Αττικής. Παρέχονται: 
ικανοποιητικός μισθός, bonus, ασφάλιση και 
εταιρικό αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο e-mail: 
mar-comm@medisana.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια εμφανίσιμη και επικοινω-
νιακή, με γνώσεις αισθητικής, να εργαστεί σε 
φαρμακείο για πώληση καλλυντικών. Πενθήμερο 
και 8ωρο. Τηλ: 210 9351024 - 074, 210 2715503.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια με δικό 
του ΙΧ για τα φαρμακεία των Νοτίων Προαστίων, 
από γνωστή εταιρία φυτικών προϊόντων. Μισθός, 
bonus, έξοδα κίνησης. Απαραίτητη εμπειρία στις 
πωλήσεις. Τηλ: 210 8327416.

Η ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ επιχείρηση Primalife αναζητεί 
συνεργασία με Εξωτερικούς Πωλητές /τριες, σε 
φαρμακεία για το Νομό Αττικής και Πελοπόννησο. 
Βιογραφικά στο e-mail: primalife@hotmail.com.

Ιατροί-νοσηλευτές-διασώστες 
-Υγεία-Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτικό Προσωπικό με προϋπη-
ρεσία, για μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 8258700.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός ή Οπτομετρητής με σχετική 
εμπειρία, από οπτικό κατάστημα στο Χολαργό. 
Τηλ: 213 0266216.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες - Φυσικοθεραπεύτριες 
για πλήρη απασχόληση σε αλυσίδα γυναικείων 
γυμναστηρίων σε Νότια Προάστια και Πειραιά. 
Βασικός μισθός, πλήρη ασφάλιση, δυνατότητα 
πριμ, προοπτική σύντομης εξέλιξης. Τηλ: 6977 
000010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός για την αλυσίδα οπτικών κα-
ταστημάτων Optikon Xpress στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: optoimage@gmail.com, 
τηλ: 6972 916444.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κτηνίατροι για πλήρη και αποκλει-
στική απασχόληση, από κτηνιατρική κλινική. 
Βιογραφικά στο e-mail: athhosp@otenet.gr, 
τηλ: 210 6038023.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές /τριες Π.Ε Τ.Ε Δ.Ε με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, για το νησί της 
Χίου. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο 
e-mail: care.chios@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα για εργασία στην Αγγλία 
40 Νοσηλευτές, για θέσεις σε νοσοκομεία και 
γηροκομεία σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Άμεση 
πρόσληψη, παροχή διαμονής και μεταφορικών 
εξόδων. E-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός και Βοηθός με γνώσεις 
φαρμάκου, παραφαρμάκου, συμπληρωμάτων 
διατροφής, με όρεξη για δουλειά από φαρμα-
κείο με συνεχές ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
farmakeio51@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσοκόμα από κλινική. Βιογραφικά στο 
e-mail: info.kliniki@yahoo.gr, fax: 210 6810949.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στη Γλυφάδα, ζητά 
Ψυχολόγο για Δευτέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
p.ergastirigly@yahoo.gr, τηλ: 210 9636400.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων αισθητικής μεγάλος, ζητά 
Γιατρούς, για επάνδρωση καταστήματος στο 
Σύνταγμα. Τηλ: 210 3244190.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από οδοντιατρικό 
κέντρο στο Ηράκλειο Κρήτης, με όμορφο και 
δημιουργικό περιβάλλον, για συνεργασία μόνιμη 
ή με ποσοστά. Τηλ: 6947 008883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Εφημεριών από κλινική. Τηλ: 
6945 585724, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρμακοποιός για το νομό Ηλείας 
κοντά στην Αμαλιάδα και τον Πύργο. Βιογραφικά 
στο e-mail: mparmpadelis@hotmail.com, τηλ: 
6980 087463.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Θεραπευτής /τρια σε κέντρο αποκατά-
στασης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, 
με απαραίτητη γνώση Αγγλικής γλώσσας, γνώση 
Ρώσικης γλώσσας καθώς και 4ετής κύκλος σπου-
δών θα εκτιμηθούν. E-mail: info@evexia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτής /τρια σε κέντρο 
αποκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσ-
σαλονίκης, με εξειδίκευση και προϋπηρεσία στη 
baby bobath. Βιογραφικά στο e-mail: info@evexia.
com, τηλ: 23990 76700.

ΔΗΜΟΣΙΟ νοσοκομείο στην Αγγλία αναζητά Νο-
σηλευτές, για συνεντεύξεις μέσω skype 22-23 
Σεπτεμβρίου. Παρέχονται: μισθός-2 μήνες δωρεάν 
διαμονή-πτήση προς Αγγλία-εγγραφή στο NMC 
και πολλά άλλα. Απαιτούνται: πτυχίο Νοσηλευ-
τικής, Αγγλικά. E-mail: jobs@melinasjobs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Βιοπαθολόγος με άδεια για 
απασχόληση σε διαγνωστικό εργαστήριο. Ωρά-
ριο 7:00- 10:00, 16:00 - 20:00. Bιογραφικά στο 
e-mail: microlabathens@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Ε.Ξ.Υ.Π.Π. αναζητά συνεργασία με Ειδικό 
Ιατρό Εργασίας, για πλήρη ή μερική απασχόληση 
στην περιοχή της Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@athinaergani.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Collazen ζητά για άμεση πρόσληψη 
Αισθητικούς και Διατροφολόγους, για το χώρο 
του φαρμακείου. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
collazen.eu.

δικηγόροι-νομικές Υπηρεσίες 
-διαχείριση χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με ειδίκευση στο φορολογικό 
δίκαιο-πενταετή προϋπηρεσία σε σύγχρονο-
οργανωμένο-νομικό περιβάλλον, ζητείται από 
μεγάλη νομική εταιρία για πλήρη-αποκλειστι-
κή απασχόληση. Άριστα Αγγλικά-καλός βαθμός 
πτυχίου-μεταπτυχιακό θεωρούνται απαραίτητα. 
Προοπτικές γρήγορης εξέλιξης-αμοιβή ανάλογη 
προσόντων. E-mail: law.athens@gmail.com.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά Δικηγόρο με τουλάχιστον 20 έτη 
προϋπηρεσία, σε δικηγορικά γραφεία και ανά-
λογη εμπειρία στα δικόγραφα και ακροατήρια. 
Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με Ελληνικά στο Μπλα-
γκοεβγράντ της Βουλγαρίας για εμπορικό και 
διοικητικό δίκαιο, νομική υποστήριξη στην ίδρυση 
Βουλγαρικών εταιριών, φορολογικές συμβουλές. 
Ο εταιρικός φόρος είναι 10%. E-mail: ludmila_
ingilizova@abv.bg, τηλ: 0035 9898753808.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία 5 - 10 ετών 
στο εμπορικό δίκαιο (εταιρικό, χρηματιστηρια-
κό, τραπεζικό κλπ), άριστη γνώση Αγγλικών και 
εμπειρία σε διεθνείς συναλλαγές. Βιογραφικά 
στο e-mail: eleni.tsoukala@stlawfirm.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ εκπαιδευτικός φορέας ζητά Δικη-
γόρο ειδικό σε θέματα εργατικού δικαίου και για 
παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: international1@forum-trainin.gr, 
τηλ: 213 0716370.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθή-
μερo, 8ωρo, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: 
uman.resources.ath@gmail.com αναγράφοντας 
«Υπάλληλος Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθε-
σμων Οφειλών».

Η ΚΡΕΜΑΛΗΣ - Δικηγορική εταιρία προσφέρει 
δυνατότητες συστέγασης και συνεργασίας με 
Δικηγόρους παρ’ Εφέταις και παρ’ Αρείω Πάγω. 
Επιθυμητά προσόντα: εμπειρία στο εργατικό-διοι-
κητικό δίκαιο, μεταπτυχιακές σπουδές, χειρισμός 
υποθέσεων αλλοδαπής. E-mail: info@kremalis.gr.

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήμες-Μεταφράσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα - Παιδαγωγός στην περιοχή 
Αχαρναί. Εξάσκηση σε Γλώσσα - Μαθηματικά 
σε παιδί ΣΤ’ Δημοτικού, απαραίτητη εμπειρία 
σε αυτή την τάξη. 3φορές/εβδομάδα, 11ώρες/
εβδομάδα. Βιογραφικά στο e-mail: abraham.
dervis@gmail.com.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται 
έμπειρος Οικονομικός - Επιχειρηματικός Συ-
ντάκτης, για μόνιμη συνεργασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@karfitsa.gr.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ΤΕΙ ζητείται από παιδικό 
σταθμό στον Πειραιά. Βιογραφικά με φωτογρα-
φία στο e-mail: stathmospaidikos@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δόκιμοι Δημοσιογράφοι από την 
έντυπη ηλεκτρονική εφημερίδα καρφίτσα, για 
πρακτική άσκηση με προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@karfitsa.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φιλόλογος από φροντιστήριο στην 
Επανομή Θεσσαλονίκης. Μόνο τηλεφωνική 
επικοινωνία, τα e-mail δε θα γίνονται δεκτά. 
Τηλ: 2392 045123, πληροφορίες Δευτέρα - 
Παρασκευή 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χημικός από φροντιστήριο στην Επανομή 
Θεσσαλονίκης. Μόνο τηλεφωνική επικοινωνία, τα 
e-mail δε θα γίνονται δεκτά. Τηλ: 2392 045123, 
πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 16:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός από φροντιστήριο στην 
Επανομή Θεσσαλονίκης. Μόνο τηλεφωνική επι-
κοινωνία, τα e-mail δε θα γίνονται δεκτά. Τηλ: 
2392 045123, πληροφορίες Δευτέρα - Παρασκευή 
16:00-21:00.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί έμπειρους 
Δημοσιογράφους - Δικαστικούς, για δικαστικό 
ρεπορτάζ. Βιογραφικά στο e-mail: pr@paraskhnio.
gr, κωδ: ΔΙΚ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Αγγλικών-Ισπανικών 
άμεσα. Σταθερή συνεργασία με καθιερωμένο ξε-
νόγλωσσο όμιλο πολυετούς λειτουργίας, άριστη 
προφορά-γνώση της διδασκόμενης γλώσσας, 
άριστο βιογραφικό, μεταδοτικές, συνεπείς, με-
θοδικές, διπλώματα, συστάσεις απαραίτητες. 
Μισθός-ΙΚΑ. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια για εργασία 
στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: nat.deligian@yahoo.gr, τηλ: 6937 401836, 
κα Δεληγιαννίδου Αναστασία.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Τροφίμων για βιομηχανία 
βρώσιμης ελιάς με έδρα το Αιγίνιο Πιερίας. Η εμπει-
ρία στο αντικείμενο θα εκτιμηθεί, γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: infohellas@agrocanfoods.
com, τηλ: 23530 23366, fax: 2353 022618.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πτυχιούχος Kαθηγήτρια Γερμανικών 
από κέντρο ξένων γλωσσών στο Νέο Ρύσιο, 
Δήμου Θέρμης. Προϋπόθεση πρόσβαση στην πε-
ριοχή και κάτοχος ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: 
gourtsoulidou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για παιδότοπο σε γυμναστήριο 
στο Περιστέρι, για 3ωρη απασχόληση, Δευτέ-
ρα-Παρασκευή, απαραίτητη προϋπόθεση πτυχίο 
Παιδαγωγικής ή αντιστοίχου ΙΕΚ. Ωράριο: 18:00-
21:00, τηλ: 210 5772490.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ άσκηση για Παιδαγωγούς και Ψυχο-
λόγους, σε δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά και 
ενήλικες. Βιογραφικά στο e-mail: edise2001@
gmail.com, τηλ: 6984 700927.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών για κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Μοσχάτο ή Αιγάλεω. Τηλ: 210 
9412825, ώρες επικοινωνίας 11:00-13:00, και 
210 5313110, ώρες επικοινωνίας: 17:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών, απόφοιτη 
Πανεπιστημίου, από κέντρο ξένων γλωσσών στο 
Περιστέρι. Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ: 
210 5765955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καθηγήτρια Αγγλικών, για πα-
ράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων σε μαθητή. Τηλ: 
6975 956453.

ΚΕΝΤΡΟ μελέτης - φροντιστήριο στη Νέα Σμύρνη, 
ζητά Φιλόλογους ή Δάσκαλους με εμπειρία σε 
μελετητήρια. Βιογραφικά στο e-mail: kykloi-
meletis@gmail.com, τηλ: 6971 989131.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός από ιδιωτικό Νηπια-
γωγείο σε Καρέα - Βύρωνα, για να αναλάβει 
τη διεύθυνση του νηπιαγωγείου. Συνέντευξη 
κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 210 7651179, ώρες 
επικοινωνίας: 15:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα με γνώση στην ειδική αγωγή, 
για παράλληλη στήριξη παιδιού Ε΄ Δημοτικού 
στο Άλσος Παγκρατίου. Τηλ: 6936 957947, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-12:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπευτής /τρια με μπλοκάκι 
παροχής υπηρεσιών, για συνεργασία σε κέντρο 
της Κορινθίας. Βιογραφικά στο e-mail: npipilos@
otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργοθεραπευτής /τρια, πτυχιούχος 
Τ.Ε.Ι. με τριετή προϋπηρεσία, για συνεργασία 
με κέντρο παροχής ψυχοκοινωνικών υπηρεσι-
ών στον Κορυδαλλό. Βιογραφικά στο e-mail: 
piraeuslawoffice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών από φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, για 
διδασκαλία σε τμήμα ενηλίκων. Βιογραφικά στο 
e-mail: kordossi@gmail.com, τηλ: 210 2824642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών άμεσα από εκ-
παιδευτικό οργανισμό στο Λαγκαδά, με εμπειρία 
3 τουλάχιστον ετών, απόφοιτη Αγγλικής Φιλο-
λογίας. Βιογραφικά στο e-mail: gram.lagadas@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών για όλα τα επίπε-
δα και για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 23920 45441.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών, για φρο-
ντιστήριο στους Αγίους Αναργύρους. Τηλ: 210 
2380216, 6974 149060.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ MY KID ζητάει 2 Νηπιαγωγούς με 
ΙΧ ως Εξωτερικούς Συνεργάτες για πρωινή τε-
τράωρη απασχόληση σχετική με την προώθηση 
καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος στην 
περιοχή του Πειραιά. Προσφέρονται: εκπαίδευ-
ση-προκαθορισμένα ραντεβού-ικανοποιητικές 
αποδοχές-ΙΚΑ-έξοδα βενζίνης. Τηλ: 210 6401954.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ δια βίου μάθησης ζητούνται Ειση-
γητές για τα σεμινάρια της Autodesk: autocad, 
inventor, revit και 3ds max. Βιογραφικά στο 
e-mail: e.eisigitis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Αγγλικής γλώσσας, για 
κέντρο ξένων γλωσσών στη περιοχή της Κηφισιάς. 
Βιογραφικά στο e-mail: myystudies@ymail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια /της Γερμανικών από κέντρο 
γλωσσικών υπηρεσιών, στη Θεσσαλονίκη για 
ιδιαίτερα μαθήματα και μεταφράσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: viografiko.de@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με γνώσεις Αραβικής 
γλώσσας, για μετάφραση website με αντλίες 
θερμότητας. Βιογραφικά στο e-mail: vbrilakis@
cocoon.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία για ετοιμασία 
πτυχιακών-μεταπτυχιακών εργασιών στην Ελλη-
νική-Αγγλική γλώσσα (θεωρητικά, οικονομικά, 
νομικά, κ.α), για εργασία από το σπίτι. Βιογραφικά 
στο e-mail: foititikes.ergasies@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικής και Αγγλικής 
γλώσσας με προϋπηρεσία, από κέντρο ξένων 
γλωσσών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: lexis-school@hotmail.gr, τηλ: 2310 
784674.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συντάκτες ή φοιτητές δημοσιογραφίας 
από το ιστολόγιο κοινωνικού προβληματισμού 
Yannidakis.net για εβδομαδιαίες ενότητες από το 
χώρο τους. Bιογραφικά στο e-mail: yannidakis@
gmail.com.

LOOKING for English Teacher-Native Speaker or 
Native like pronunciation, with official teaching 
licence, for English acting classes-conventional 
teaching, collaboration with multiannual, reputable 
F.L. institute-punctual-committed, references-
insurance. CVs: elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές/τριες άμεσα Αγγλικών 
Κινέζικων, Αραβικών, Γερμανικών, συνεπείς, 
εργατικοί, επικοινωνιακοί, με αγάπη για τη δι-
δασκαλία, μεθοδικοί, συστάσεις, καλά βιογρα-
φικά, για σταθερή συνεργασία με ξενόγλωσσο 
όμιλο πολυετούς λειτουργίας. Ένσημα. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΚΕΝΤΡΟ οικουμενικού Ελληνισμού ζητά πτυ-
χιούχο Αγγλικής φιλολογίας, για μεταφράσεις 
βιογραφιών και άρθρων ποικίλης ύλης ως Εξω-
τερικός συνεργάτης. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gnl.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στο Κερατσίνι, ζητά 
Εργοθεραπευτές και Λογοθεραπευτές με προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: a_spyropoulou@
hotmail.com, τηλ: 210 4257580.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Αρειμάνιο ζητούν Καθη-
γητές Χημείας, για διδασκαλία στην περιοχή της 
Νέας Ιωνίας. Απόφοιτοι Πανεπιστημίου, άδεια 
διδασκαλίας και 3ετή προϋπηρεσία, προοπτικές 
εξέλιξης, ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. Τηλ: 
210 2791922.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Αγγλικών 
για διδασκαλία στη Σύρο. Απόφοιτοι Αγγλικής 
φιλολογίας με 3ετή προϋπηρεσία, άδεια διδα-
σκαλίας. Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@
soeasy.gr, κωδ: ENG_SIROS.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μεταφραστές Εβραϊκών, Σουηδικών, 
Κινεζικών από το μεταφραστικό γραφείο Alpha 
Ermis. Βιογραφικά στο e-mail: gr.alphaermis@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Αγγλικών πτυχιού-
χοι Πανεπιστημίου, από κέντρο ξένων γλωσσών 
στην Αγία Παρασκευή για άμεση συνεργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: zmarg282@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Τουρκικών, απόφοιτες 
Πανεπιστημίου με άδεια διδασκαλίας, να διδά-
ξουν όλα τα επίπεδα-πτυχία, από φροντιστήριο 
στο Παλαιό Φάληρο. Ε-mail: bellas_ioannis@
yahoo.com, τηλ: 210 9882363.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια για Ρώσικα, από φρο-
ντιστήριο στο Παλαιό Φάληρο, με πτυχίο φιλο-
λογίας από Πανεπιστήμιο στη Ρωσία, με άδεια 
διδασκαλίας στην Ελλάδα-γνώση Ελληνικών για 
όλα τα πτυχία. E-mail: bellas_ioannis@yahoo.
com, τηλ: 210 9882363.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγήτριες Γαλλικής φιλολογίας 
από ιδιωτικό εκπαιδευτήριο. Τηλ: 210 9420374, 
210 9480532.

ΟΜΙΛΟΣ ξένων γλωσσών ζητά Πτυχιούχο Νηπι-
αγωγό - Καθηγήτρια Αγγλικής στην Καισαριανή. 
Τηλ: 210 7230190.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ μέσης εκπαίδευσης στην Καλλιθέα, 
ζητά Μαθηματικό με εμπειρία. Τηλ: 210 9416753.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός μουσικοκινητικής και 
ρυθμικής αγωγής, για τη νέα σχολική χρονιά. 
Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 210 6080524, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νηπιαγωγός - Παιδαγωγός για τη με-
λέτη μαθητή Δ΄ Δημοτικού στη Βουλιαγμένης. 
Κατά προτίμηση κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 
6945 292365.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Κινέζικων από κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Περιστέρι. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
liagklava@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών από κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Περιστέρι. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
liagklava@hotmail.com.

Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΥΡΗΚΑΣ ζητά Μεταφραστή /τρια 
για 6ήμερη απογευματινή μερική απασχόληση 
για το γραφείο στην Αθήνα. Απαιτείται τέλεια 
γνώση της Αγγλικής-Ελληνικής γλώσσας. E-mail: 
arisp@ekirikas.com. τηλ: 210 3614598, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-21:00.

Ο ΟΜΙΛΟΣ SO EASY ζητά Καθηγητές Κινεζικής 
γλώσσας για διδασκαλία στις περιοχές: Αμαρου-
σίου, Χαϊδαρίου, Παλλήνης, Παγκρατίου, Ζω-
γράφου, Ηλιούπολης και Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr.

LOOKING for Teacher with BA and MA in Greek 
Philology, to teach in modern Greek language 
for foreigners. Very reasonable prices. Tel: 
6947 074301.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος εταιριών στον τομέα των 
επενδύσεων – διαχείρισης κινδύνου, ζητά 
Απόφοιτους θετικών επιστημών με εργασιακή 
εμπειρία. Ποιοτική εκπαίδευση, υποστήριξη, 
εξέλιξη, προοπτικές. Βιογραφικά στο e-mail: 
zoesnikos@gmail.com, κος Ζώης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για Κ.Ξ.Γ. στον Πειραιά απόφοιτος 
Αγγλικής Φιλολογίας-Καθηγήτρια Αγγλικών ή 
κάτοχος Celta/Delta, με εμπειρία διδασκαλίας 
σε τάξη. Eυχάριστη προσωπικότητα και καλή 
σχέση με τα παιδιά. Bιογραφικά στο e-mail: 
imiaouli@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Αγγλικών με φρο-
ντιστηριακή πείρα σε πτυχία, από φροντιστήριο 
στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 663874, 
ώρες επικοινωνίας: 6:00-8:00μ.μ.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι-  
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας Τοπίου με 3ετή επαγ-
γελματική εμπειρία σε έργα πρασίνου (μελέτη, 
επίβλεψη, κατασκευή) εμπειρία σε πωλήσεις. 
Γνώση Αγγλικών, autocad, σχεδιαστικών προ-
γραμμάτων, έργων πρασίνου, μεταφορικό μέσο. 
Επιθυμητή γνώση Γερμανικών-σύνταξη τευχών 
δημοπράτησης. E-mail: ergaprasinou1@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών μηχανημάτων επιθυμεί να 
προσλάβει Εξωτερικό Πωλητή - Τεχνικό. Από-
φοιτος ΤΕΙ ηλεκτρονικών ή τεχνολογίας ιατρικών 
οργάνων, με Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, ταξί-
δια στην Επαρχία. Μισθός-bonus στις πωλήσεις. 
E-mail: fotodieg@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός - Στέλεχος Συνδέσμου 
Επιχειρήσεων Κατασκευών, για ημιαπασχόληση 
στις δημόσιες σχέσεις συνδέσμου επιχειρήσεων 
κατασκευών με μεγάλη εμπειρία σε διοίκηση, 
τμήματος πωλήσεων ή δημόσιου τομέα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@sepak.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Μηχανημάτων με γνώσεις 
Ψυκτικού. Η θέση είναι μερικής απασχόλησης με 
κυλιόμενο ωράριο. Θα προτιμηθούν οι έχοντες 
μηχανάκι. Βιογραφικά στο e-mail: infozamanis@
gmail.com, Υπεύθυνος κος Ζαμάνης Σταύρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός με απαραίτητη προϋ-
πηρεσία σε service επαγγελματικών συσκευών 
ήχου. Βιογραφικά στο e-mail: lappasperiklis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για εργασία με 
γνώσεις σε εγκαταστάσεις επαγγελματικού 
ήχου και φωτισμού, με απαραίτητη προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: ilias855@hotmail.
com, τηλ: 6944 939466, 2310 697630, ώρες 
επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής Διαμόρφωσης 
Μετάλλων σε εργαλειομηχανές CNC (στράντζα, 
ψαλίδι), με γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ από εται-
ρία μεταλλικών κατασκευών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Χειριστής Εργαλειομηχανών 
CNC (plasma, οξυγόνο, κοπή και διάτρηση), με 
γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ από εταιρία μεταλλι-
κών κατασκευών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτροσυγκολλητές με τουλάχιστον 
5 χρόνια εμπειρίας σε κολλήσεις Mic & Μag, 
για μόνιμη απασχόληση από εταιρία μεταλλι-
κών κατασκευών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
voutsadakis.gr, fax: 22620 32772.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Μηχανολόγος για εταιρία που 
διαχειρίζεται chemical tankers, ως Βοηθός 
Αρχιμηχανικού. Βιογραφικά στο e-mail: info@
eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Υδραυλικού με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: afokas@efokas.gr, τηλ: 
210 6008448.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός. Τηλ: 6077 279239.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υδραυλικός - Πωλητής από εταιρία 
εμπορίας υδραυλικών ειδών νέος, ο οποίος να 
βρίσκεται σε ταμείο ανεργίας, για στελέχωση 
μαγαζιού λιανικής πώλησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: stamatia@moloudis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος με δικό του ΙΧ για εξω-
τερική, ελεύθερη ωραρίου εργασία. Περιοχή Αγία 
Παρασκευή. Τηλ: 210 6516025.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ανελκυστήρων ζητά έμπει-
ρο Τεχνικό, για επάνδρωση του καταστήματός 
της στην Ιτέα Φωκίδας. Τηλ: 210 9022056, 210 
9019957.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Μηχανημάτων και φορ-
τηγών, με επαγγελματικό δίπλωμα τουλάχιστον 
Γ΄ κατηγορίας από τεχνική εταιρία. Τηλ: 210 
5232543.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων έμπειρος, 
από γενικό συνεργείο με γνώσεις στη διάγνωση 
αυτοκινήτων. Τηλ: 210 6640661.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής /τρια πεπειραμένος /η, από 
βιοτεχνία με αθλητικά είδη στο Παγκράτι. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοπτοράπτρια μόνο ειδικευμένες, σε 
γυναικείο μαγιό. Περιοχή σταθμός Περισσού. Τηλ: 
210 2518261, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος ή Βοηθός Ηλεκτρολόγου, 
για μόνιμη εργασία στην περιοχή της Οιχαλίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@profeim.gr, τηλ: 
210 9850144.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Φωτοαντιγραφικών Μηχανη-
μάτων για πλήρες ωράριο, με γνώση Αγγλικών, 
δίπλωμα μηχανής, απόφοιτος σχολής, ολοκλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ: 210 
2754880, ώρες επικοινωνίας: 08:00-16:00.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 25 ετών ζητά Θερμουδραυλικό, 
Ψυκτικό για εργαλεία, θέρμανση, ψύξη πολλά 
υλικά, αυτοκίνητο, σε εταιρία για αύξηση δρα-
στηριότητας. με σίγουρο ξεκίνημα και έτοιμη 
δουλειά. Τηλ: 6944 714046 κος Απόστολος.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Ηλεκτρονικό, απόφοιτο σχετικής 
σχολής, με άριστη γνώση Η/Υ, γνώσεις σχεδίου, 
Αγγλικών, δίπλωμα αυτοκινήτου, δυνατότητα 
μετακινήσεων, οργανωτικό, συνεπή, επικοινω-
νιακό, για απασχόληση στον τομέα της ασφάλει-
ας, συστημάτων ελέγχου πρόσβασης. E-mail: 
andrewportokalidis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Επιπλοποιού από βιοτεχνία 
επίπλων στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης, για 
μόνιμη απασχόληση. Προϋπηρεσία θα ληφθεί 
υπ όψιν. Τηλ: 2310 788149.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
προϋπηρεσία σε επαγγελματικά ψυγεία. Πλήρης 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: nikarras@
yahoo.gr, τηλ: 6977 279239.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από τον ευρύτερο χώρο 
των ακινήτων Π. Μηχανικοί, Αρχιτέκτονες, Μεσί-
τες, Ασφαλιστές για συστέγαση σε κομψό χώρο 
στη Γλυφάδα και ανταλλαγή πελατολογίου. Τηλ: 
215 5511951, 6941 534228.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συστημάτων ασφαλείας, 
στην Αθήνα, ζητεί Ηλεκτρονικό, με προσόντα: 
πτυχίο Ηλεκτρονικού ΤΕΙ-ΑΕΙ-άριστη γνώση συ-
στημάτων ασφαλείας και access control, άριστη 
γνώση της Αγγλικής, άριστη γνώση Η/Υ. E-mail: 
info@elasys.gr.

ΑΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων στη Θεσσα-
λονίκη ζητείται Τεχνικός Σύμβουλος, Μηχανικός 
και Ηλεκτρολόγος, με προϋπηρεσία σε Renault και 
Nissan. Βιογραφικά στο e-mail: sockjohn@in.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στον τομέα του 
ξύλου ζητά άμεση κάλυψη θέσης Εργάτη CNC, 

συνέχεια στη σελ. 34
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με απαραίτητη προϋπηρεσία σε μηχανή κοπής. 
E-mail: cv@pafos.gr, τηλ: 2262 056235.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης. Τηλ: 6949 348848.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία υποσταθμών ζητεί Τεχνίτη-Ηλε-
κτρολόγο με άδεια ΣΤ΄ ή πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό ΤΕΙ με σχετική προϋπηρεσία σε υποσταθ-
μούς μέσης τάσης. Άδεια οδήγησης απαραίτητη. 
E-mail: megadouka@ipel.gr, τηλ: 210 9719180, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00, κα Μεγαδούκα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κατασκευές σκεπών με 
εμπειρία και τέχνη. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για διάφορες εργασίες. 
Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, μισθός. Τηλ: 
6945 776821.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γυναικείων ενδυμάτων στην 
Ηλιούπολη ζητά άτομο για κοπή δειγμάτων με 
υπευθυνότητα και 8ετή εμπειρία, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
billcost.gr, τηλ: 210 9961811.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ υποδημάτων ζητά Φορμαριστή - 
Φορμαρίστρια με εμπειρία. Τηλ: 210 3218258, 
210 3245986.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ανδρικών πουκαμίσων ζητά Γα-
ζώτρια εξειδικευμένη για Γαλλική ραφή. Τηλ: 
210 9717631.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης στην κατασκευή ρολοκουρτί-
νων, από εμπορική εταιρία σκίασης στην περιοχή 
Λαγυνά Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στην κατασκευή ρολοκουρτινών. Βιογραφικά στο 
e-mail: domus@northnet.gr, τηλ: 2394 073060, 
fax: 2394 073270.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Βάρδιας παραγωγής ζητείται από 
εμφιαλωτήριο νερού. Απόφοιτος μηχανολογίας 
ΤΕΛ-ΙΕΚ-ΤΕΙ. Επιθυμητά προσόντα: προϋπηρεσία, 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, γνώση 
Η/Υ, κάτοικος Χαλκιδικής. E-mail: athoswater@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής με γνώσεις Μηχανικού 
- Ηλεκτρολόγου, για εργοστάσιο πυρίμαχων 
στη Μάνδρα Αττικής. Τηλ: 210 5551592, ώρες 
επικοινωνίας: 9:00-16:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Beda ABEE αναζητά να στελεχώσει 
στο κατάστημα Θεσσαλονίκης, τη θέση του Υπευ-
θύνου Συνεργείου – Μηχανικoύ με εξειδίκευση σε 
εξατμίσεις-βελτιώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@beda.gr, υπόψιν κας Αρβανίτη.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία με έδρα πλησίον ΚΤΕΛ 
Κηφισού ζητά Φανοποιό για μηχανήματα με 
τουλάχιστον 5ετή ανάλογη εμπειρία, για πλήρη 
απασχόληση. Bιογραφικά στο fax: 210 5147189, 
τηλ: 210 5138736.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης για συνεργείο επισκευής 
γεωργικών μηχανημάτων, βενζινοκινητήρων, 
πετρελαιοκινητήρων, γεννητριών κλπ (όχι εμπο-
ρικού ναυτικού και αυτοκινήτων) με προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 7 έτη. Τηλ: 210 5229603, 
κος Ντάβρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ ξηρών καρπών στο βιομηχανικό πάρκο 
Άνω Λιοσίων, ζητά Εργάτη για την παραγωγή. 
Βιογραφικά στο e-mail: rigasnut@otenet.gr, 
τηλ: 210 5742667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος κάτοχος διπλώματος 
αυτοκινήτου, για εργασίες σε πρατήριο υγρών 
καυσίμων εντός και εκτός Αττικής. Τηλ: 210 
5325126.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος για ποιοτικό-ποσοτικό 
έλεγχο παραγωγής σε εξαγωγικό εργοστάσιο στο 
Ωραιόκαστρο Σαντορίνης. Πολύ καλές αποδοχές, 
πολύ καλή γνώση Γερμανικών-Αγγλικών,Η/Υ-
excel-word. Ωράριο: 8:00-16:00 5ήμερο. Τηλ: 
6973 3200000, ώρες επικοινωνίας: 9:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Εργαλειομηχανών CNC για 
εργασία σε βάρδιες, σε εξαγωγικό παραγωγικό 
εργοστάσιο στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 
6973 320000, ώρες επικοινωνίας: 9:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συγκολλητής με πείρα, γνώσεις και 
εμπειρία σε συγκόλληση και φινίρισμα ανοξείδω-
των κατασκευών (ARGON/TIG, τρόχισμα, φινίρισμα) 
από εταιρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (Κάτω 
Σχολάρι), για μόνιμη απασχόληση. E-mail: info@
papantoniou-inox.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τορναδόροι, Φρεζαδόροι, Χειριστές 
Ρεβόλβερ, Πρεσαδόροι, Ηλεκτροσυγκολλητές, 
με πείρα από εξαγωγική εταιρία - εργοστάσιο στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6973 320000, 
ώρες επικοινωνίας πρωινές.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες για εργασία στην περιοχή 
Ανόβερου και Mόναχου. Τηλ: 0049 015732456598, 
κος Kαρακασίδης Kωνσταντίνος.

AE ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ ζητά Τεχνικό-Hλεκτρολόγο-
Ηλεκτρονικό με εμπειρία σε αυτοματισμούς και 
επισκευές μηχανημάτων συσκευασίας. Προοπτικές 
εξέλιξης και εκπαίδευση. Απαραίτητα: πτυχίο τε-
χνικής σχολής-δίπλωμα οδήγησης-γνώσεις H/Y-
ηλεκτρονικών-Αγγλικά και αντίστοιχη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistics@kapelis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνωρίζει φωτορεαλιστική 
απεικόνιση μεταλλικών κατασκευών (Lumion 3D 
ή 3D Studio Max). Τηλ: 6943 995550. υπεύθυνος 
κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βιομηχανικός Σχεδιαστής ή Μηχανο-
λόγος με εμπειρία στο κατασκευαστικό σχέδιο, 
κατά προτίμηση να γνωρίζει Solidworks. Τηλ: 
6943 995550, υπεύθυνος κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός με γνώσεις Αραβικής 
γλώσσας, για μετάφραση website με αντλίες 
θερμότητας. Βιογραφικά στο e-mail: vbrilakis@
cocoon.gr.

ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητά Τεχνολόγο Ηλε-
κτρολόγο Μηχανικό ΤΕΙ με τριετή εμπειρία σε 
ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών και autocad. Βιογραφικά στο 
e-mail: interact.energy@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιπλοποιός. Τηλ: 210 
4825645.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανάθεσης οικοδομικών έργων ζητά 
έμπειρους Επαγγελματίες για ελαιοχρωματι-
σμούς-υδραυλικά-ηλεκτρολογικά-ξυλουργικές 
εργασίες-κουφώματα αλουμινίου, τοποθέτηση 
πλακιδίων, μερεμέτια-ανακαινίσεις. Περιοχές: 
Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Τηλ: 6950 126343.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που ασχολείται με οικοδο-
μικές εργασίες, χρωματισμούς, γυψοσανίδες, 
επιχρίσματα, αναζητά Τεχνίτες και Βοηθούς για 
εργασία. Τηλ: 210 6777787, 6945 267860, ώρες 
επικοινωνίας: 13:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βαφείς - Πιστολαδόροι από εταιρία 
επισμαλτώσεων με έδρα την Αθήνα. Ωράριο: 
09:00-16:00. Τηλ: 210 6915638.

ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΤΗΣ ζητείται για κατασκευή 
και ανέγερση μεταλλικών κτιρίων και στεγάστρων 
με γνώσεις ξηράς δόμησης (γυψοσανίδες-πάνελ 
πολυουρεθάνης) και δίπλωμα Ι.Χ. Ε-mail: tekat@
ath.forthnet.gr, τηλ: 210 4944324.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 20 Μηχανολόγοι Μηχανικοί, 
για εργασία στην Αγγλία με εμπειρία σε CNC 
προγράμματα απαραιτήτως και καλή γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά στα Αγγλικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ζητεί 
Μηχανικό Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, για την 
προώθηση και υποστήριξη των προϊόντων της. 
Βιoγραφικά στο e-mail: lalab9001@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για συντήρηση πολυχώ-
ρου με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@salas.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ή Ηλεκτρολόγος ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
ζητούνται για μόνιμη απασχόληση στη Θεσσα-
λονίκη, σε τοποθέτηση-επίβλεψη ανεμομετρη-
τών. Έφεση για εργασία στο ύπαιθρο. E-mail: 
info@estiaconsulting.gr, τηλ: 2310 487501, 
2310 487512.

ΖΗΤΕIΤΑΙ έμπειρος Χειριστής - Μηχανικός συρ-
ταροκολλητικής μηχανής jagenberg από εταιρία 
γραφικών τεχνών-κυτιοποιίας στον Άγιο Στέ-
φανο Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών 
σε αντίστοιχη θέση-πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
211 4110742, 211 4040971.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή με γνώση 
Μηχανολογικού σχεδίου (autocad, inventor) και 
άριστη γνώση Αγγλικών ή Ιταλικών. Bιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Συστημάτων Ασφαλείας-Ηλε-
κτρονικός, από εισαγωγική εταιρία συστημάτων 
ασφαλείας στην Αθήνα. Πτυχιούχος τμήματος 
ηλεκτρονικών, άριστη γνώση συστημάτων 
ασφαλείας-access control-άριστη γνώση Αγ-
γλικών (ομιλία-γραφή)-άριστη γνώση Η/Υ και 
προγραμμάτων. Ε-mail: info@elasys.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Εργάτες παραγωγής σε διάφορες ειδικό-
τητες. Φρεζαδόρους, Τορναδόρους, Στραντζαδό-
ρους, Μονταδόρους κα. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας, ζητάει Φανοποιούς με γνώση ηλε-
κτροσυγκόλλησης MIG-TIG. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδας ζητάει Ηλεκτροσυγκολλητές TIG, από 
την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σκελετοποιός Επίπλων με εμπειρία σε 
σκελετούς σαλονιών και κρεβατιών από βιοτε-
χνία επίπλων στο Περιστέρι. Τηλ: 6973 534706.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσιέρης επίπλων από βιοτεχνία 
επίπλων στο Περιστέρι με εμπειρία σε καπιτονέ. 
Τηλ: 6973 534706.

Στελέχη Παραγωγής- 
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Ποιότητας (QM)Επικεφαλής 
Επιθεωρητής, από φορέα πιστοποίησης, απόφοιτος 
τεχνολογικής κατεύθυνσης (ΑΕΙ-ΑΤΕΙ) πλήρους 
απασχόλησης με τριετή εμπειρία στα συστήματα 
διαχείρισης. Πιστοποιημένη σχετική εκπαίδευση, 
άριστη γνώση Αγγλικών, Η/Υ-δυνατότητα ταξι-
διών (Ελλάδα–Εξωτερικό), δίπλωμα οδήγησης. 
E-mail: hrdep@bqc.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής /τρια πεπειραμένος /η, από 
βιοτεχνία με αθλητικά είδη στο Παγκράτι. Τηλ: 
210 9025997, 6937 355776.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοπτοράπτρια μόνο ειδικευμένες, σε 
γυναικείο μαγιό. Περιοχή σταθμός Περισσού. Τηλ: 
210 2518261, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες για συσκευασία σε 
εταιρίες logistics. Περιοχές: Ασπρόπυργος, 
Μάνδρα, Μαγούλα, Μέγαρα. Βιογραφικά στο 
e-mail: startup.specgroup@gmail.com, τηλ: 
6972 361366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντικό Στέλεχος Ποιοτικού Ελέγ-
χου, με διοικητικές ικανότητες και τεχνικές γνώσεις, 
για εργοστάσιο πλεκτών ενδυμάτων στη Βουλ-
γαρία. Βιογραφικά στο e-mail: info@trikoplex.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γυναικείων ενδυμάτων στην 
Ηλιούπολη ζητά άτομο για κοπή δειγμάτων με 
υπευθυνότητα και 8ετή εμπειρία, προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
billcost.gr, τηλ: 210 9961811.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ανδρικών πουκαμίσων ζητά Γα-
ζώτρια εξειδικευμένη για Γαλλική ραφή. Τηλ: 
210 9717631.

ΕΤΑΙΡΙΑ ξηρών καρπών στο βιομηχανικό πάρκο 
Άνω Λιοσίων, ζητά Εργάτη για την παραγωγή. 
Βιογραφικά στο e-mail: rigasnut@otenet.gr, 
τηλ: 210 5742667.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος για ποιοτικό-ποσοτικό 
έλεγχο παραγωγής σε εξαγωγικό εργοστάσιο 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Πολύ καλή 
γνώση Γερμανικών, Αγγλικών, Η/Υ, excel, word. 
Ωράριο: 8:00-16:00. Tηλ: 6973 3200000, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-16:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών Averin ζητά άτομα 
απόφοιτους των τμημάτων Χημείας, χημικών 
μηχανικών, φαρμακευτικής, ΤΕΙ Αισθητικής για 
παραγωγή στερεού σαπουνιού και καλλυντικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@averin.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρεία με έδρα τη Χαλκί-
δα, ζητάει Μηχανολόγο Παραγωγής ΑΕΙ-ΤΕΙ, για 
την οργάνωση παραγωγής και ποιοτικό έλεγχο 
ανοξείδωτων κατασκευών, με τριετή εμπειρία-
γνώσεις autocad-inventor και Αγγλικής γλώσσας. 
E-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γαζώτριες ή Γαζωτές πεπειραμένοι. 
Τηλ: 210 2025366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια για τιγκέλι και Κοπτορά-
πτρια, από βιοτεχνία παιδικών ενδυμάτων στη 
Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2797456.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γαζωτική μηχανή ή χωρίς 
για εργασία κατ’ οίκον. Περιοχή Παλαιά Κοκκινιά 
και γύρω. Τηλ: 210 4917640, 6977 598530.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος-Μηχανικός - Σχεδιαστής 
Παραγωγής, με εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις-εμπειρία σε μελέτες εγκαταστάσεων 
θέρμανσης-ύδρευσης-γνώση ξένων γλωσσών 
για τη στελέχωση τμήματος έρευνας-ανάπτυξης 
βιομηχανικής μονάδας στη Μάνδρα Αττικής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: iso@brass-form.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ γυναικείων τσαντών ζητά Συνεργείο Φα-
σόν, για κοπή - ραφή τσαντών. Τηλ: 210 9680257.

Στελέχη & Μηχανικοί ναυτιλίας 
-ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυπηγός για εταιρία που διαχειρίζε-
ται chemical tankers, ως Project Manager για 
παρακολούθηση ναυπήγησης πλοίων στην Κίνα. 
Περίοδος απασχόλησης 2-3 μήνες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πλοίαρχος ή Υποπλοίαρχος για εταιρία 
που διαχειρίζεται chemical tankers, με εμπειρία 
σε chemical tankers και σε vetting. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

LOOKING for experienced Cabin Crew to join our 
new age airline based in Cyprus. A minimum of 
3 months experience is must. CVs: cabincrew@
newageairlines.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Ναυπηγός ως Project 
Manager για έργο διάρκειας 2 μηνών σε Ναυπηγείο 
στην Κίνα. Άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@eurotank.gr, τηλ: 210 9681777.

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-logistics  
-Μεταφορές-Αεροπορία
ΕΤΑΙΡΙΑ αντιπροσωπειών στον Άλιμο, ζητά Υπάλ-
ληλο Γραφείου για το τμήμα ανταλλακτικών / 
αποθήκης. Απαραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, 
επιθυμητή γνώση Γερμανικών - Γαλλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: accounting@ariexpo.gr, 
fax: 210 9886258.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στην Παλλήνη ζητά νέο ως 
Εργάτη Αποθήκης, με απαραίτητα δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας και προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: logistics@kapelis.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στον Άγιο Στέφανο ζητά 
Υπάλληλο Αποθήκης. Προϋπηρεσία σε μηχα-
νογραφημένη αποθήκη θα εκτιμηθεί. Ωράριο: 
10:00-18:00. Βιογραφικά στο e-mail: hr_matdpt@
yahoo.com, κωδ: ΥΑ-10/15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι από διαφημιστική εται-
ρία. Άμεση πρόσληψη, γνώσεις Η/Υ, Αγγλικών. 
Περιοχή Συγγρού-Φιξ δίπλα στο μετρό. Τηλ: 211 
4802078.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από βιομηχανική και εμπο-
ρική εταιρία στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@hydrospiral.gr, fax: 210 5593804.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι από εταιρία ειδών 
αυτοκινήτου στη Θεσσαλονίκη. Παρέχεται μι-
σθός βασικός. Βιογραφικά στο e-mail: mariag@
autogs.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία αναζητά υποψήφιους για 
να καλύψουν θέση εργασίας για τη λειτουργία 
αποθήκης λιπαντικών στη Ν. Αγχίαλο Θεσσαλονί-
κης. Προσόντα: δίπλωμα χειριστή ΚΛΑΡΚ(diesel)-
προϋπηρεσία ως Αποθηκάριος, άριστη χρήση 
Η/Υ-επαγγελματισμός-ομαδικότητα–οργανωτι-
κότητα. E-mail: ergasialub@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτριες για συσκευασία σε 
εταιρίες logistics. Περιοχές: Ασπρόπυργος, 
Μάνδρα, Μαγούλα, Μέγαρα. Βιογραφικά στο 
e-mail: startup.specgroup@gmail.com, τηλ: 
6972 361366.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες και 
αποθήκη, με δίπλωμα Ι.Χ. και μοτοσυκλέτας. 
Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών θα εκτιμηθούν. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Beda ABEE αναζητά να στελεχώ-
σει στο κατάστημα Θεσσαλονίκης τη θέση του 
Υπευθύνου Αποθήκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@beda.gr, υπόψιν κας Βασιλικής Αρβανίτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας - Courier στην περιοχή του 
Μαρκόπουλου Μεσογαίας. Απαραίτητη η άδεια 
οδήγησης αυτοκινήτου και δικύκλου. Γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ και προηγούμενη εμπειρία θα 
εκτιμηθούν. Τηλ: 6932 226607.

ΕΤΑΙΡΙΑ με δύο υποκαταστήματα ηλεκτρικών 
συσκευών άεργης ενέργειας, ζητά να προσλά-
βει 4 άτομα για να καλύψουν τα τμήματα της 
γραμματείας, αποθήκης, ρεσεψιόν. Ευέλικτα 
ωράρια πρωινά ή απογευματινά. Μισθός-ΙΚΑ. 
Τηλ: 211 4802088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αποθήκης νέος, συνεργάσιμος 
με όρεξη για εργασία, δίπλωμα οδήγησης και 
βασικές γνώσεις Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.douridasmedical@gmail.com, τηλ: 6934 006672, 
ώρες επικοινωνίας: 13:00-15:00.

Η ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων Mongo ζητά νέους 
για μεταφορές προϊόντων - λοιπές εργασίες, 
κάτοχους διπλώματος αυτοκινήτου και μηχανής, 
για την κάλυψη θέσης μεταφοράς προϊόντων, 
διεκπεραίωση διάφορων εργασιών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@mongo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για μεταφορική εταιρία στον 
Πειραιά, με γνώσεις Η/Υ (excel - word), Aγγλι-
κών και να κατέχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Τηλ: 
6974 424178.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Taxi στη Θεσσαλονίκη, με 
καινούριο αυτοκίνητο και εργασία σε βάρδιες. 
Απαραίτητα: εγγύηση και ένσημα. Τηλ: 6932 
223568, κος Νίκος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα 30 Αποθηκάριοι για εργασία 
σε εργοστάσια στην Αγγλία, με καλή γνώση Αγ-
γλικών και εμπειρία προαιρετική. Βιογραφικά 
στα Αγγλικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων στο Κορωπί 
ζητά Υπεύθυνο Αποθήκης, με προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση, χρήση προγραμμάτων αποθήκης-
απόφοιτος ΑΕΙ. Καθήκοντα: οργάνωσης-προετοι-
μασίας παραγγελιών-απογραφή-έλεγχος ποιό-
τητας αποστολών-έλεγχος επιστροφών. Μισθός 
ανάλογος προσόντων. Ε-mail: info@kayak.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ logistic στον Ασπρόπυργο ζητά νέα για 
τμήμα διεκπεραίωσης. Απαραίτητη η γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ καθώς και η εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: garyfalakis@ath.
forthnet.gr, τηλ: 210 5596595.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός κτιρίων έμπειρος, από συνερ-
γείο καθαρισμού. Τηλ: 6947 056336.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός για αποθήκη και εξωτε-
ρικές εργασίες, με δίπλωμα ΙΧ και μοτοσυκλέ-
τας. Γνώσεις Η/Υ και Αγγλικών θα εκτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί για ταξί Skoda Octavia και 
Toyota Avensis. Παρέχονται: ΙΚΑ και εγγύηση. 
Περιοχή Παγκράτι. Τηλ: 210 7251171.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Ταξί, για ολόκληρο ταξί στην 
Αθήνα. Παρέχονται: service, ασφάλιση αυτοκινή-
του, πληρωμένα από ιδιοκτήτη. Τηλ: 210 5155205.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός βυτιοφόρου καυσίμων, κατά 
προτίμηση υγραερίου. Απαραίτητες συστάσεις. 
Περιοχή Παλλήνη. Τηλ: 210 6038954, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-20:30.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Ήφαιστος ΑΕΒΕΕ Υπάλληλος 
Εξωτερικών Εργασιών, για αποθήκη και εξωτερι-
κές εργασίες. (να οδηγεί μηχανάκι - αυτοκίνητο). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@ifestos-com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας, 
από βιομηχανία τροφίμων στο Κορωπί. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, τηλ: 
6944 850749.

Τουρισμός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες - Καμαριέρες για 
10μηνη απασχόληση στη Ρόδο, για καθαρισμό 
ξενοδοχείων. Παρέχονται: νόμιμος μισθός, δια-
μονή και φαγητό. Βιογραφικά στο e-mail: info@
elegant-fs.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα ζητά 
για τη σεζόν 2016 Υπάλληλους Υποδοχής, 
με γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Γερμανικών, 
Πολωνικών. Παρέχονται: δωρεάν στέγαση και 
σίτιση. Βιογραφικά στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 ζητά Ναυαγοσώστη Θαλάσ-
σης. Παρέχονται: δωρεάν στέγαση και σίτιση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 ζητά Καμαριέρες. Παρέχο-
νται: δωρεάν στέγαση και σίτιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από ξενοδοχειακό 
όμιλο, με πτυχίο ΑΕΙ. Ύπαρξη μεταπτυχιακού θα 
θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Κηφισιά ζητά Διευθυντή 
με πτυχίο ΑΕΙ, πολύ καλή εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: planetholidays@
outlook.com.gr.

ΤΟ HOTEL KOUROS επιθυμεί Υπάλληλο Υποδοχής. 
Απαραίτητα: τουριστική εκπαίδευση, προϋπη-
ρεσία, γνώσεις Η/Υ, ξένης γλώσσας (Αγγλικά). 
Προσφέρονται: μόνιμη εργασία, μισθός βάσει 
προσόντων. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: info@hotelkourosdrama.
gr, fax: 2521 025800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζευγάρι σοβαρό χωρίς οικογενειακές 
υποχρεώσεις, για μόνιμη εργασία σε ενοικιαζόμενα 
σπίτια στα Λουκίσια Χαλκίδας. Παρέχονται: διαμονή 
και μισθός. Τηλ: 22210 96307, 6977 294568.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχοβα ζητά Καμαριέρα 
και Καθαρίστρια, με αρμοδιότητα δωμάτια, κοι-
νόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στη 
Σαντορίνη ζητά για τη σεζόν 2016 Υπεύθυνους 
Υποδοχής, με προϋπηρεσία άνω των 6 ετών, από-
φοιτους σχολής και με άριστη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά να στελε-
χώσει το τμήμα πωλήσεων και δημοσίων σχέσεων 
με απόφοιτους σχολής, με γνώσεις Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για ξενοδοχείο. Τηλ: 210 
3212301.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα για μικρό ξενώνα στην 
Ύδρα. Παρέχεται διαμονή, απαραίτητη καλή 
γνώση Αγγλικών, εργασία για 6 μήνες. Τηλ: 
6996 531695, ώρες επικοινωνίας: 12:00-24:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διευθυντής ξενοδοχειακής μονάδας 
με μεγάλη εμπειρία στις κρατήσεις και στις πω-
λήσεις, με όρεξη για εργασία για τη σεζόν 2016. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@aquasuites.gr.

ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 500 κλινών στη 
Ζάκυνθο αναζήτα για το 2016: Chef, Housekeeper, 
Captains, Bartenders. Παρέχονται: διαμονή, μισθός 
ανάλογος προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager4blue@gmail.com, απόλυτη εχεμύθεια.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 4* στο Καστέλι Κισσάμου 
στα Χανιά, ζητά άτομα για την Υποδοχή σε εστιατόριο, 
κουζίνα και ορόφους με προϋπηρεσία. Παρέχονται: 
σίτιση-στέγαση-ασφάλιση-μισθός. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: yiankriv@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* ζητεί Sales and Reservations 
Manager για τη σεζόν 2016 στη Μύκονο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: cvhotelsmykonos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, 
φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

Ο ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων Διβάνη ζητά Υποδιευθυντή 
– Duty Manager με εμπειρία, προϋπηρεσία και 
γνώση τουλάχιστον της Αγγλικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: gm@divanicaravel.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ Resorts ξενοδοχείων στην Ελλάδα ζητά 
για την περίοδο 2016, Στελέχη των παρακάτω 
ειδικοτήτων: Διευθυντές, F&B, Maitres, Chefs. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.hotelresources@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων 
(managerial and middle level) για το ξενοδοχείο 
Cavo Olympo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Βιογρα-
φικά στο e-mail: gm@cavoolympo.gr, τηλ: 2352 
022222.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Καμαριέρα για 8ωρη απασχόληση 
σε ξενοδοχείο στο Καμάρι Σαντορίνης. Παρέχο-
νται: στέγη και φαγητό εντός του ξενοδοχείου. 
Τηλ: 22860 32660.

BOUTIQUE ξενοδοχείο στο Πήλιο ζητά άτομο για 
τον τομέα καθαριότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
sroomartic@hotmail.com, τηλ: 24230 33720.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ εταιρία με έδρα την Κρήτη ζητά 
άτομο με εμπειρία σε SEO και Web Design / 
Marketing, για μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων 
για καινούριο ξενοδοχείο στον Πλαταμώνα, για 
12μηνη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση Ρώ-
σικης και Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: info@royalpalace.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για μόνιμη εργασία σε 
κατάστημα ξενοδοχείου 4* στα Χάνια Πηλίου, 
με γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, 
επικοινωνιακή. Προσφέρονται: διαμονή και δι-
ατροφή. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@anamarpilion.gr.

ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο Hellenic Island Services 
Santorini, αναζητά Στελέχη για το Τμήμα Κρα-
τήσεων. Απαραίτητη η προϋπηρεσία, καθώς και 
η γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Άμεση πρόσληψη-
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. E-mail: cv@
santorini.his.gr.

TO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ O&B Athens Boutique Hotel 
ζητεί Υπάλληλο Υποδοχής, με προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@oandbhotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Oscar στην Κω ζητεί Νυχτερινό 
Receptionist για τη χειμερινή περίοδο. Ανάλογη 
προϋπηρεσία και πολύ καλά Αγγλικά απαραί-
τητα. Βιογραφικά στο e-mail: oscarhotelkos.
hr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων για ξενοδοχείο 
4* στην Παραλιακή, με προϋπηρεσία απαραίτητη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: idhotelmanager@gmail.com.

Εστίαση-Μάγειρες - 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα και άτομο υποδοχής σε 
ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: 
διαμονή, φαγητό, μισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@villa-oneiro.gr, τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία απόγευμα σε καφέ 
cafe - bar, με γνώση από κουζίνα. Ωράριο: 5:00-
01:30 Πέμπτη έως Κυριακή. Τηλ: 210 3478874, 
ώρες επικοινωνίας μετά τις 11:00 το πρωί.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Ζαχαροπλαστικής με πτυ-
χίο ανάλογης σχολής και 1 χρόνο προϋπηρε-
σία, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εργασία 
πλήρης με βάρδιες. Βιογραφικά στο e-mail: 
pastrydecoration@gmail.com.

SPORTS CAFE στους Αμπελόκηπους Θεσσαλο-
νίκης ζητά νέα με γνώσεις κουζίνας, για πρωινή 
εργασία. Τηλ: 6977 740097.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 Υπεύθυνο Bar. Παρέχονται: 
δωρεάν στέγαση και σίτιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 άτομο για την κουζίνα. Παρέ-
χονται: δωρεάν στέγαση και σίτιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: nisi@otenet.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στην Κέρκυρα, ζητά 
για τη σεζόν 2016 Σερβιτόρους. Παρέχονται: 
δωρεάν στέγαση και σίτιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: nisi@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με σχετική γνώση του καφέ και 
service στο Μεταξουργείο, διεύθυνση Κολωνού 
20. Τηλ: 6999 852750.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εργασία σε sports cafe, 
εμφανίσιμες, με εμπειρία στο σερβίρισμα και 
στην προετοιμασία του καφέ. Περιοχή: Πεύκα 
- Ρετζίκι. Τηλ: 6980 422022, κος Σάκης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επαγγελματίας, σοβαρή Σερβιτόρα, 
για εστιατόριο. Αυστηρά με όλες τις γνώσεις 
που απαιτεί το επάγγελμα σαν κωδικός. Περι-
οχή Κηφισιά. (Αυστηρή επαγγελματική γραμμή). 
Βιογραφικά στο e-mail: markos.potamianos@
gmail.com. ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α με εμπειρία από ξε-
νοδοχείο 4* στην περιοχή της Καλαμάτας. Τηλ: 
6939 598813, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00 
και 18:00-21:00.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Ελληνικής δημιουργικής κουζίνας 
στο Παλαιό Φάληρο, ζητάει Βοηθό Μάγειρα. Θα 
προτιμηθούν όσοι έχουν εμπειρία στο ψήσιμο 
κρεάτων στη σχάρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@magikeskatsaroles.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Barista για καφέ σε κεντρικό 
κατάστημα της Πάτρας. (Κάτοικος Πατρών). Τηλ: 
6989 715481.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας A’ παραδοσιακής κουζίνας, 
για κεντρικό μαγειρείο στην Πάτρα, με προϋ-
πηρεσία απαραίτητη (κάτοικος Πατρών). Τηλ: 
6989 715481.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης για το κατάστημα Χαλ-
κιαδάκης Γεύσεις Κρήτης στο Περιστέρι. Τηλ: 
210 5722491.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης για εργαστήριο ζα-
χαροπλαστικής, με πτυχίο ανάλογης σχολής και 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, σε ανάλογη 
θέση. Εργασία σε βάρδιες. Πλήρης βιογραφικά 
στο e-mail: max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης /τρια ζαχαροπλαστικής για 
εργαστήριο στην Αθήνα, με εκπαίδευση σε ανάλογη 
σχολή, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώ-
σεις, προϋπηρεσία 1 έτος για εργασία πλήρης 
σε βάρδιες. Πλήρης βιογραφικά στο e-mail: 
max931@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής για βραδινή εργασία 
στο Γκύζη. Τηλ: 210 6400735.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυλιχτής για βραδινή απασχόληση. 
Ωράριο: 20:00-14:00, περιοχή Νέο Ηράκλειο. 
Τηλ: 210 2719281.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης με γνώση ψιλικών, έμπειρος 
για το Νέο Ψυχικό. Τηλ: 210 6714451.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτεργάτης με εμπειρία για μόνιμη 
απασχόληση σε αρτοζαχαροπλαστείο στην Κέα. 
Παρέχονται: μισθός και ασφάλεια. Τηλ: 6979 
470689.

GOURMET εστιατόριο στη Σαντορίνη ζητά για τη 
σεζόν 2016, Chef με προϋπηρεσία σε εστιατόρια 
5*. Bιογραφικά στο e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων στη Σαντορίνη ζητά 
για τη σεζόν 2016 Υπεύθυνους Maître για τα 
εστιατόρια της, απόφοιτους τουριστικής σχολής 
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και γνώ-
ση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: ktacc@
kamaritours.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών στον ξενοδοχειακό κλάδο ζητά 
Υπεύθυνο F/B, απόφοιτο τουριστικής σχολής με 
προϋπηρεσία άνω των 5 ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: ktacc@kamaritours.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων πίτσας ζητά νέα για τη 
θέση του μπουφέ, με προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Τηλ: 210 9922266.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα /ος με εμπειρία, από bar - 
restaurant στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 210 2840002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για εργασία σε κουζίνα εστιατορίου 
- πιτσαρίας, για μεσημεριανό ωράριο και 4ωρο 
στην περιοχή της Καλλιθέας. Τηλ: 210 9533600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για bar και Σερβιτόρες /
οι για καινούριο ξενοδοχείο στον Πλαταμώνα, 
για 12μηνη απασχόληση. Επιθυμητή η γνώση 
Ρώσικης και Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: info@royalpalace.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Sushi Chef και Βοηθοί Sushi με 
εμπειρία, για μαγαζί στον Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sushimono.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Αρτεργάτη με ή χωρίς προϋ-
πηρεσία και όρεξη για δουλειά από φούρνο στη 
Δάφνη. Τηλ: 6980 491868.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαγείρισσα για μεζεδοπωλείο, στην 
περιοχή του Μαρτίου Μακεδονίας. Τηλ: 6980 
321221.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για service και bar στη Δημη-
τσάνα, για μόνιμη εργασία ή Παρασκευή, Σάββατο 
και Κυριακή. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία: agge_an@hotmail.com, 
τηλ: 6932 808064.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - Ζαχαροπλαστείο στην Έγκωμη, 
ζητά να προσλάβει: Καθαρίστρια, Zαχαροπλάστη 
και Αρτοποιό για full time με απαραίτητα δύο 
χρόνια το λιγότερο πείρα. Τηλ: 00357 22356357.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ-Ζαχαροπλαστείο στην Έγκωμη, 
ζητά να προσλάβει: Βοηθό Ζαχαροπλάστη με 
πείρα, Βοηθό Αρτοποιού (night) και Mάγειρα για 
full time, με πολύ καλή γνώση της Ελληνικής-
Κυπριακής κουζίνας. Tηλ: 00357 2235 6357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό με σχετική εμπειρία για 
εστιατόριο - καφέ - μπαρ, για Σαββατοκύριακα 
ή συνεχόμενα. Παρέχεται διαμονή. Bιογραφικά 
στο e-mail: agge_an@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά πτυχιούχο και έμπειρο Ζαχαροπλά-
στη, για εργασία σε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής. 
Bιογραφικά στο e-mail: cv2015center@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α΄ για οικογενειακή τα-
βέρνα στη ΒΔ Κέρκυρα. Άμεση πρόσληψη για 
1-15 Οκτωβρίου, με προοπτική απασχόλησης 
την καλοκαιρινή σεζόν 2016. Προσφέρονται: 
μισθός, διαμονή και ασφάλιση. Bιογραφικά στο 
e-mail: aikant0209@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό εστιατόριο στη Γλυφά-
δα άτομο πεπειραμένο για κουζίνα και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@salas.gr.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ καφενείο ζητά έμπειρα άτομα 
για άμεση συνεργασία, με αμοιβή επί ποσοστών 
στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 6984 232228.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις Αγγλικών για ημιαπα-
σχόληση σε ξενοδοχείο, στο χώρο του πρωινού. 
Ωράριο: 07:00-11:00, τηλ: 210 5234622.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα από εστιατόριο στα Βρι-
λήσσια. Τηλ: 210 8100080.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ζαχαροπλάστης με εμπειρία, από 
ζαχαροπλαστείο στον Κορυδαλλό. Τηλ: 210 
5693331, 6932 656578.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής από σουβλατζίδικο 
στην Αγία Βαρβάρα. Τηλ: 210 5612040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για σπορ cafe στην περιοχή της 
Χαριλάου Καρακάση 67-69, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλ: 
6947 316991.

ΝΕΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα 500 κλινών στη 
Ζάκυνθο αναζήτα για το 2016: Chef, Housekeeper, 
Captains, Bartenders. Παρέχονται: διαμονή, μισθός 
ανάλογος προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager4blue@gmail.com, απόλυτη εχεμύθεια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Μάγειρας για μεζεδοπωλείο 
- εστιατόριο στο Γουδί - Βύρωνα. Τηλ: 6940 
839587, ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Παρασκευαστές/τριες από εταιρία 
τροφίμων, για παραγωγή-τυποποίηση σάντουιτς, 
για μόνιμη βραδινή απασχόληση, με απαραίτη-
τη προϋπηρεσία. Προφίλ υποψηφίων: ομαδικό 
πνεύμα-οργανωτικές ικανότητες-ευχάριστη 
προσωπικότητα-όρεξη για δουλειά. Παροχές: 
ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ-προοπτικές εξέλιξης. 
E-mail: hr@gotsishouse.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για καφέ - ουζερί στις εργατικές 
κατοικίες Άρτας. Τηλ: 698 6838830, ώρες επι-
κοινωνίας από 09:00-23:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για προετοιμασία κουζίνας και 
εξυπηρέτηση πελατών, σε εστιατόριο στον Άγιο 
Δημήτριο. Βιογραφικά στο e-mail: metromall@
mongo.gr.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες 
-Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΦΥΤΩΡΙΟ στο Κορωπί Αττικής ζητά άτομα κα-
τοίκους Μεσογείων, για εργασία στα θερμοκή-
πια παραγωγής φυτών. Βιογραφικά στο e-mail: 
daskalaki_m@hotmail.com, έως 15/10/2015.

Αισθητική-Μόδα-Ομορφιά  
-Γυμναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για πρακτική άσκηση σε κομμωτήριο 
στο Αιγάλεω. Τηλ: 6940 705778.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Μανικιουρίστ με ικανοποιητικό 
μισθό. Τηλ: 6946 687571.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις manicure - 
pedicure και γνώσεις κομμωτικής, για κατάστημα 
δερματοκαλλυντικών στην Αθήνα. (Αμπελόκηποι). 
Τηλ: 6970 526853, 6970 713817.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με εμπειρία σε α) απλό 
και ημιμόνιμο manicure - pedicure - τζελ και 
β) αποτρίχωση - μακιγιάζ, salon, citron. Tηλ: 
2310 211809, 6947 303580.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Θεραπευτές /τριες από σοβαρή εταιρία 
επαγγελματικού μασάζ. Άριστες αποδοχές και 
ασφάλεια. Τηλ: 6934 201201.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί με άριστες αποδοχές, 
ασφάλεια. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6934 201201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με γνώσεις manicure - pedicure 
και μακιγιάζ, με εμπειρία για συνεργασία, από 
κομμωτήριο στην Αγία Παρασκευή. Ημέρες: Παρα-
σκευή, Σάββατο. Τηλ: 210 6390385, 6977621425.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά πολύ πε-
πειραμένη Κομμώτρια για πιστολάκι. Υψηλές 
αποδοχές. Τηλ: 6937 204028.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Ηράκλειο ζητά ανειδί-
κευτες Βοηθούς. Τηλ: 210 2825852.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητά Βοηθό Κομ-
μώτριας, για Παρασκευή και Σάββατο. Τηλ: 210 
8065330.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Άνω Ιλίσια ζητά Κομμωτή 
/τρια για σαλόνι και βαφείο, καθώς και άτομο 
για manicure - pedicure, αποτρίχωση. Τηλ: 210 
7716168, 6970 689680, κα Βάνα.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στα Άνω Πατήσια, 
ζητά Κομμώτρια για το χώρο του βαφείου, με 
προϋπηρεσία. Tηλ: 210 2013253, 6998 050800.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στα Άνω Πατήσια ζητά 
Κομμώτρια για πιστολάκι, με προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 2013253, 6998 050800.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά για τη στελέχωση του Τεχνικό 
Βαφείου για πλήρη απασχόληση, με γνώσεις και 
ιδέες σε extreme τάσεις. Περιοχή Χολαργός. 
Τηλ: 210 6518047.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Κομμωτές /τριες ειδικευμένοι 
ή ανειδίκευτοι για μόνιμη εργασία. Παρέχεται: 
εκπαίδευση και απαραίτητες γνώσεις manicure 
- pedicure. Τηλ: 210 4111638, 6984 995940.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθός και Τεχνίτης σε κομμωτή-
ριο στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 210 6522840.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο έμπειρο για χτένισμα και με 
διάθεση για εκπαίδευση, εξέλιξη στην τέχνη του 
κουρέματος, από γνωστό κομμωτήριο στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ: 210 3241020.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες - Φυσικοθεραπεύτριες 
για πλήρη απασχόληση σε αλυσίδα γυναικείων 

γυμναστηρίων σε Νότια Προάστια και Πειραιά. 
Βασικός μισθός, πλήρη ασφάλιση, δυνατότητα πριμ, 
προοπτική σύντομης εξέλιξης. Τηλ: 6977 000010.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες από γνωστά γυμνα-
στήρια, με επικοινωνιακές δεξιότητες για πλήρη 
απασχόληση και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimoscurves500@gmail.com, τηλ: 6977 000010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια pilates σε όργανα (reformer, 
candilak, chair, barel), απόφοιτος ΤΕΦΑΑ από 
studio pilates στη Νέα Ερυθραία. Τηλ: 210 
6256670, 6936 548940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια από ιδιωτικό νηπιαγωγείο 
στον Καρέα - Βύρωνα. Συνέντευξη κατόπιν ρα-
ντεβού. Τηλ: 210 7651179, ώρες επικοινωνίας: 
15:00-18:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμναστές /τριες, με άριστες απο-
δοχές, ασφάλεια και σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 
6934 201201.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας Κομμωτηρίου από αλυσίδα 
κομμωτηρίων, με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστα από αλυσίδα κομ-
μωτηρίων, με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κομμωτή από αλυσίδα κομ-
μωτηρίων, με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια από αλυσίδα κομ-
μωτηρίων, με προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Πλήρες ωράριο εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexiavasiliou3@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες, για καλλιτεχνικές 
φωτογραφήσεις εσωρούχων-ρούχων, για συμ-
βόλαιο πολύ γνωστής εταιρίας, πρακτορείου του 
Εξωτερικού από επαγγελματία Φωτογράφο με 
πολύ καλή αμοιβή. E-mail και φωτογραφίες: 
sgm.photographer@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμώτρια /της με πείρα από κομ-
μωτήριο. Περιοχή Αιφνίδες, Καπανδρίτι. Τηλ: 
6932 180290.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στη Γλυφάδα ζητά πεπειραμένο 
Κομμωτή /τρια με απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
κούρεμα, χτένισμα, βραδινό. Τηλ: 6972 280859, 
210 8982680.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Μελίσσια ζητά Βοηθό Κομ-
μωτή, με γνώσεις manicure - pedicure για μερική 
απασχόληση. Τηλ: 210 80301257.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός πεπειραμένη για εργασία από 
κομμωτήριο στο Νέο Ψυχικό, πλησίον μετρό για 
άμεση πρόσληψη. Παρέχονται: μισθός και ένσημα. 
Τηλ: 210 6713852.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Βύρωνα ζητά πεπειραμένο 
/η Κομμώτρια /τη, για σαλόνι και βαφείο. Μερική 
ή πλήρης απασχόληση, μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 210 9837782, 6973 390341.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυμνάστριες για εργασία σε νέο 
γυμναστήριο. Τηλ: 6979 108687.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής απόφοιτος ή τελειόφοιτος 
ΤΕΦΑΑ, από γνωστή αλυσίδα γυμναστηρίων στη 
Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 210 2750015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μανικιουρίστ - Πεντικιουρίστ με 
εμπειρία στα τεχνητά νύχια. Τηλ: 210 3389296.

ΑΝΔΡΙΚΟ κομμωτήριο στους Αμπελόκηπους 
ζητά Τεχνίτη /τρια για κούρεμα - ξύρισμα. Τηλ: 
210 6911147.

ΑΛΥΣΙΔΑ κομμωτηρίων στο Γαλάτσι, ζητά Τε-
χνίτη με προϋπηρεσία και ειδικότητα σε βαφείο, 
χτένισμα ή βαφείο κούρεμα. Τηλ: 210 6522813.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Χαλάνδρι ζητά Κομμώτρια με 
προϋπηρεσία, για μερική ή πλήρη απασχόληση. 
Τηλ: 210 6829356, 6948 208214.

καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-διανομή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για σουβλατζίδικο, Ψήστες, 
Delivery κτλ. Tηλ: 6974 724576.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες - Καμαριέρες για 
10μηνη απασχόληση στη Ρόδο, για καθαρισμό 
ξενοδοχείων. Παρέχονται: νόμιμος μισθός, δι-
αμονή και φαγητό. E-mail: info@elegant-fs.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Delivery με δικό της μηχανάκι. 
Ωράριο: 8:00-16:00. Tηλ: 6939 086801.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στην Αγία Παρασκευή, ζητά 
άτομο για την καθαριότητα. Τηλ: 210 6002750.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Καθαρίστρια για τα γραφεία 
της. Απαραίτητα να γνωρίζει από μπουφέ. Παρέ-
χονται: μισθός & ασφάλιση. Τηλ: 210 8840167.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αράχοβα ζητά Καμαριέρα 
και Καθαρίστρια, με αρμοδιότητα δωμάτια, κοι-
νόχρηστους χώρους, πλυντήριο και λάντζα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 
22670 32532.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λαντζιέρηδες, για μαγαζί στον Πει-
ραιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@sushimono.gr.

ΑΛΥΣΙΔΑ καταστημάτων (πιτσαρία) ζητά Διανο-
μείς με δικό τους μηχανάκι, για το κατάστημα 
Ηλιούπολης. Τηλ: 210 9922266.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς από κεμπαμπτζίδικο στη 
Δάφνη. Τηλ: 210 9753498.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά άτομα για καθαρισμό 
γραφείων, για πρωινή - απογευματινή απασχόληση. 
Παρέχονται: μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 210 2757035, 
6992 757035.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά άτομα με ανάλογη 
εμπειρία. Τηλ: 210 9880958.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητά Καθαρίστριες, με δικό 
τους μεταφορικό μέσο για εργασίες σε περιοχές 
της Αττικής. Τηλ: 210 9880956.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Οικιακή Βοηθός, εμφανίσιμη από 
οικογένεια στα Βόρεια Προάστια για εσωτερικές 
και εξωτερικές εργασίες, 10 ώρες την εβδομάδα 
κάτοχος δικύκλου. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: helperforfamily@gmail.com, τηλ: 
6947 217198.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Baby Sitter μη καπνίστρια ως Εσωτερι-
κή, με εμπειρία στα παιδιά και για λίγες οικιακές 
εργασίες. Άριστες συνθήκες. Τηλ: 6979 672424.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Ασφαλείας ζητείται, κάτοχοι άδειας 
security. Τηλ: 210 3476127, 210 6728890.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Φύλακες - Προσωπικό Ασφαλείας 
για να εργαστούν στην περιοχή του Ξυλόκαστρου. 
Απαραίτητη προϋπόθεση άδεια security από την 
αστυνομία και δίπλωμα ΙΧ. Τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α για διανομή εντύπων παι-
δικού δημιουργικού εργαστηρίου σε περιοχές 
Χαλάνδρι, Αγία Παρασκευή, Χολαργός, για 2-3 
ώρες τη μέρα. Τηλ: 6984 700927.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για εξωτερική εργασία 
στην περιοχή του Ελληνικού. Τηλ: 6906 865557.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για να εργαστεί ως Εσωτερική 
Οικιακή Βοηθός, για 5μελή οικογένεια στα Βόρεια 
Προάστια, με ένα ρεπό την εβδομάδα. Τηλ: 211 
4113610, ώρες επικοινωνίας: 11:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Delivery στο Ψυχικό. Ωράριο: 
07:00-14:00. Tηλ: 6975 060035.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Delivery για πενθήμερο με ένσημα. 
Ωράριο: 07:00-14:00. Tηλ: 6975 060035.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φύλακες Security με άδεια από 
εταιρία security. Τηλ: 210 6915118, ώρες επι-
κοινωνίας: Δευτέρα - Παρασκευή 08:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα - Καθαρίστρια σε ξενοδοχείο 
στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαμονή, φαγητό, 
μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια με προϋπηρεσία για 
διαγνωστικό κέντρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@magnitiki.gr, τηλ: 210 6796141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός Εσωτερική για ηλι-
κιωμένη κυρία (χωρίς πρόβλημα) στο Περιστέρι. 
Τηλ: 210 7712666, ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα 
- Παρασκευή 17:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για οικιακές εργασίες, από σοβαρό 
ηλικιωμένο κύριο ως Εξωτερική στην Αργυρού-
πολη. Πρωινές ώρες, ωράριο: 09:00-13:00 εκτός 
Κυριακής. Τηλ: 210 9957633. 6974 230103.

ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ζαχαροπλαστείο στην Έγκωμη, 
ζητά να προσλάβει: Καθαρίστρια, Zαχαροπλάστη 
και Αρτοποιό για full time με απαραίτητα δύο 
χρόνια το λιγότερο πείρα. Τηλ: 00357 22356357.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική μη καπνίστρια, γνώστρια 
παιδαγωγικών για φύλαξη και δημιουργική απα-
σχόληση αγοριού 6 μηνών και αγοριού 6 ετών 
(μετά την επιστροφή του από το σχολείο) Ωράριο 
εργασίας: 08:30-18:30. Tηλ: 210 6722409, ώρες 
επικοινωνίας: 08:00-11:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό εστιατόριο στη Γλυφά-
δα άτομο πεπειραμένο για κουζίνα και λάντζα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@salas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία από βιβλιοπωλείο, 
με δικό του μηχανάκι για εξωτερικές εργασίες 
στο Χολαργό. Τηλ: 210 6547990, ώρες επικοι-
νωνίας καταστημάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό Ασφαλείας για στατικές 
φυλάξεις εντός Αττικής. Απαραίτητα: δικαιολο-
γητικά, άδεια εργασίας security, άμεση πρόσλη-
ψη, μισθός, ασφάλεια. Τηλ: 210 3455403, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με δικό τους μηχανάκι, από 
γνωστή αλυσίδα για delivery. Περιοχή Αργυρού-
πολη. Τηλ: 210 9939997, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια από γνωστό πολυχώρο 
των Νοτίων Προαστίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@salas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλύσιμο αυτοκινήτων με 
σχετική προϋπηρεσία και γνώσεις βιολογικού 
καθαρισμού, από πλυντήριο αυτοκινήτων στη 
Μεταμόρφωση. Τηλ: 6980 543343.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για φύλαξη 2 παιδιών αποκλείονται 
ξένες (4 και 1 έτους), κυρίως για το μωρό, ο 
μεγάλος πάει παιδικό σταθμό. Παρέχεται αμοιβή 
με την ώρα. Περιοχή Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 6909 
062499.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δωρεάν σεμινάρια στο δήμο Περιστερίου
Ο δήμος Περιστερίου και το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμ-
ματείας Διά Βίου Μάθησης και του ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν 
επιτυχώς τη λειτουργία του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Κ.Δ.Β.Μ του δήμου Περιστερίου στο 
οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων με εκπαι-
δευτικές δράσεις εθνικής εμβέλειας & τοπικής εμβέλειας. Στο Κ.Δ.Β.Μ του δήμου Περιστερίου 
μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:
• Οικονομία-Eπιχειρηματικότητα
• Ποιότητα ζωής-Περιβάλλον
• Νέες τεχνολογίες
• Γλώσσα και επικοινωνία
• Κοινωνικές δεξιότητες και δράσεις
• Πολιτισμός και τέχνη
Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προ-
έλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται 
η συμπλήρωση σχετικής αίτησης, φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας και η υποβολή 
τους στο γραφείο πρωτοκόλλου του δήμου Περιστερίου. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο 
επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων με τίτλο πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – προγράμματα εθνικής εμβέ-
λειας & προγράμματα τοπικής εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα 
Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Για πληρο-
φορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: α) Στο τμήμα παιδείας 
του δήμου Περιστερίου τηλ. 2105701163 – 2105701164, email: tppng@peristeri.gr β)Στην 
ιστοσελίδα του δήμου Περιστερίου www.peristeri.gr γ) Στους υπεύθυνους του προγράμματος 
ΚΔΒΜ Περιστερίου τηλ. 2105704260 δ) Στο γραφείο Αντ/ρχου παιδείας τηλ. 2105704117
Δηλώσεις συμμετοχής έως 15/10/2015. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Με Τη "Μέθοδο BUTEYKO, ασκήσεις 
αναπνοής" στις δημοτικές βιβλιοθήκες Θεσσαλονίκης
Η μέθοδος «Buteyko» βασίζεται στη φυσιολογία και περιλαμβάνει ασκήσεις αναπνοής. Η 
εφαρμογή της μεθόδου στοχεύει στη βελτίωση της υγείας και την ενίσχυση της άμυνας του 
οργανισμού. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Μέθοδος Buteyko, ασκήσεις αναπνοής» 
διοργανώνει o δήμος Θεσσαλονίκης στις δημοτικές βιβλιοθήκες Άνω Πόλης, Χαριλάου, 40 
Εκκλησιών, Ορέστου, Σιδηροδρομικού Σταθμού, Πρότυπης Σχολικής και Κωνσταντινουπόλε-
ως, με την εξειδικευμένη σύμβουλο στη μέθοδο αναπνοής «Buteyko», Έλενα Παπαϊωάννου, 
η οποία συμμετέχει εθελοντικά.
Η μέθοδος «Buteyko» βασίζεται στη φυσιολογία και περιλαμβάνει ασκήσεις αναπνοής. Η 
εφαρμογή της μεθόδου στοχεύει στη βελτίωση της υγείας και την ενίσχυση της άμυνας του 
οργανισμού.
Η θεματολογία του προγράμματος είναι η εξής:
• Η σημασία της αναπνοής στην ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού
• Ασκήσεις αναπνοής για stress και αναπνευστικά προβλήματα
• Αναπνοή - διατροφή - ασκηση
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο απαιτείται προεγγραφή. 
Δηλώσεις γίνονται δεκτές στις παραπάνω βιβλιοθήκες. Μπορούν να συμμετάσχουν μέχρι 
20 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Σαράντα Εκκλησιών, Βιζυηνού 57, Τηλέφωνο: 2310203443 
Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015, ώρες: 18.30

DAAD: Υποτροφία θερινών τμημάτων  
ανωτάτων σχολών στη Γερμανία
Απευθύνεται σε:
– Προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
– Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν επίσης τελειόφοιτοι ή και απόφοιτοι φοιτητές, οι οποίοι, 
κατά την έναρξη της υποτροφίας θα πρέπει να αποδείξουν ότι θα είναι φοιτητές εν ενεργεία 
σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
– Δεν μπορούν να συμμετάσχουν κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών καθώς και διδά-
κτορες ή υποψήφιοι διδάκτορες.
Σκοπός, χρονική διάρκεια, χρηματικό ποσό, παροχές
– Συμμετοχή σε θερινά τμήματα γλώσσας και σεμινάρια γνωριμίας με την χώρα και τον πολι-
τισμό (Landeskunde), όπως επίσης μαθήματα επιστημονικής ορολογίας σε ανώτατα ιδρύματα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία. Tη λίστα με τα προσφερόμενα τμήματα θα βρείτε 
εδώ www.daad.de/hsk-kursliste
– Τα τμήματα διαρκούν περ. 3-4 εβδομάδες, κατά τους θερινούς μήνες Ιούνιο έως Οκτώβριο 
2016, με τουλάχιστον 25 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.
– Το συνολικό ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 850€. Πρόκειται για μερική υποτροφία 
και οι αιτούντες καλούνται να καλύψουν τα δίδακτρα του τμήματος, τη διαμονή και διατροφή 
τους καθώς και τα ταξιδιωτικά έξοδα.
– Η υποτροφία παρέχει ιδιωτική ασφάλιση ασθενείας κατά τη διαμονή σας στη Γερμανία
Απαιτούμενες προϋποθέσεις:
– Kατά την έναρξη της υποτροφίας οι αιτούντες δεν θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη 
συνολική διάρκεια των προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών τους στην Ελλάδα.
– Για τους προπτυχιακούς φοιτητές ισχύει ότι θα πρέπει, κατά την έναρξη της υποτροφίας, 
να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 έτη σπουδών. Η αίτηση θα γίνει επομένως στο τρίτο 
εξάμηνο των σπουδών σας.
– Πιστοποιητικό γλωσσικής επάρκειας: τουλάχιστον επιπέδου Β1ή TestDaf3. Τα πιστοποιητικά 
γλωσσικής επάρκειας επιπέδου Β1 ή TestDaf3 δεν επιτρέπεται να είναι παλιότερα από 1 έτος. 
Ο περιορισμός αυτός δεν αφορά τα πιστοποιητικά γλωσσικής επάρκειας ανωτέρου επιπέδου, 
δηλ. B2, C1, C2 ή TestDaF 4
– Σε περίπτωση που έχετε γνώσεις της γερμανικής και δεν μπορείτε να τις πιστοποιήσετε ή 
δεν έχετε πρόσφατο πιστοποιητικό έχετε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε δωρεάν στο τεστ 
γλωσσικής κατάταξης ondaf, το οποίο διεξάγεται στην Αθήνα από το ενημερωτικό κέντρο 
της DAAD, το Goethe Institut Thessaloniki, το Goethe-Zentrum Chania και το Πολυτεχνείο 
Κρήτης. Στην Αθήνα θα διεξαχθεί στο χώρο του Goethe-Institut Athen στις εξής ημερομηνίες:
Πα, 6/11/2015, 1 μ.μ. - 2 μ.μ.
Τε, 11/11/2015, 11 π.μ. - 12 μ.μ.
Πα, 20/11/2015, 1 μ.μ. - 2 μ.μ.
Τε, 25/11/2015, 11 π.μ. - 12 μ.μ
Υποβολή Αιτήσεων
Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015.
Περισσότερες πληροφορίες: http://www.daad.gr/.

Περιοδικά εκπαιδευτικά προγράμματα  
από το ίδρυμα της Βουλής 2015-2016
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2015-2016 το τμήμα εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
του ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία συ-
νεχίζει την παρουσίαση των δύο προγραμμάτων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης σχολικής χρονιάς: 
1. «Ερευνάμε και συζητάμε για τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967», εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα για μαθητές Γ´ Γυμνασίου & Α´, Β´, Γ´ Λυκείου, στον εκθεσιακό χώρο του ιδρύματος 
της Βουλής των Ελλήνων (Αμαλίας 14, Σύνταγμα).
2. «1974: η αποκατάσταση της δημοκρατίας», εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές Γ´ γυ-
μνασίου & Α´, Β´, Γ´ λυκείου, στην αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος» του Μεγάρου της Βουλής 
(Βασ. Σοφίας 2, Σύνταγμα).
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσκεψη στην αίθουσα της ολομέλειας.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο των αντίστοιχων 
εκθέσεων που παρουσιάζονται στους εκθεσιακούς χώρους της Βουλής και του Ιδρύματος, με 
αφορμή την επέτειο των 40 χρόνων από την πτώση της δικτατορίας και την αποκατάσταση 
της δημοκρατίας. Τα προγράμματα αυτά, αποσκοπώντας στην καλλιέργεια της ιστορικής 
και πολιτικής παιδείας των μαθητών, αξιοποιούν το υλικό των εκθέσεων ενώ παράλληλα 
χρησιμοποιούν βιωματικές και ενεργητικές παιδαγωγικές μεθόδους.
Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου σχολικού έτους περισσότεροι από 4.200 μαθητές, από 
περίπου 175 σχολικά τμήματα, παρακολούθησαν τα προγράμματα. Η απόφαση για τη συνέχιση 
της παρουσίασής τους οφείλεται στη μεγάλη αυτή ανταπόκριση της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Επίσης, κατά το τρέχον σχολικό έτος το Ίδρυμα της Βουλής συνεχίζει την παρουσίαση και των 
μόνιμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων του, που απευθύνονται στους μαθητές της πρωτο-
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης:
• Σχολικές επισκέψεις στη Βουλή των Ελλήνων
• Εργαστήρι δημοκρατίας
• Φιλοξενία απομακρυσμένων γυμνασίων
• «Βουλή των εφήβων»
• «Δημοκρατία και εκπαίδευση»
Εκθεσιακός χώρος του Ιδρύματος της Βουλής, Λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας 14, 
τηλέφωνο: 2103735109, e-mail: foundation@parliament.gr. Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:30, 
Δευτέρα έως Παρασκευή: 11:30, Δευτέρα έως Παρασκευή: 12:00

ΟΤΕ - COSMOTE: 50 Υποτροφίες 2015 σε πρωτοετείς φοιτητές
Το Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ–Cosmote αποτελεί σημαντικό θεσμό που, αδιάλειπτα τα 
τελευταία 14 χρόνια, στηρίζει τους νέους ανθρώπους στην προσπάθειά τους να ξεπεράσουν 
τις δυσκολίες και να πραγματοποιήσουν τις σπουδές τους.
Επιβεβαιώνοντας την πίστη τους στη νέα γενιά, φέτος οι δύο εταιρείες ενισχύουν σημαντικά το 
πρόγραμμα, αυξάνοντας τις υποτροφίες από είκοσι σε πενήντα, και τη συνολική οικονομική 
προσφορά προς τους νέους φοιτητές σε 750.000 ευρώ.
Σε ποιους απευθύνεται:
Βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή υποψηφίων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών είναι η εισαγωγή 
μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με γενικό 
βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον δεκαέξι (16) και άνω.
«Ο θεσμός των Υποτροφιών ΟΤΕ-Cosmote στηρίζει την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων 
και εντάσσεται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας των δύο εταιρειών. Μέχρι σήμερα 
έχουν απονεμηθεί συνολικά 166 υποτροφίες και 313 τιμητικές διακρίσεις, η αξία των οποίων 
υπερβαίνει τα 2,9 εκατ. ευρώ», καταλήγει η ανακοίνωση.
Υποβολή Αιτήσεων: Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας www.
ote-cosmote-scholarships.gr, έως και τις 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 17:00.

Δωρεαν μαθήματα ρωσικών
Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων (ΣΕΕ) είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι 
τον Οκτώβριο 2015 θα οργανώσει για τους/τις φίλους/ες του νέα τμήματα δωρεάν εκμάθη-
σης της ρωσικής γλώσσας. Τα μαθήματα θα γίνονται ένα δίωρο την εβδομάδα, πρωινές και 
απογευματινές ώρες, στα γραφεία μας (Βουλής 44Α, 1ος όροφος, πλατεία Συντάγματος) και 
θα διαρκέσουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2016. Όσοι/ες φίλοι/ες ενδιαφέρονται να τα 
παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να αποστείλουν σχετικό e-mail στο see1924@otenet.
gr για να λάβουν γραπτώς αναλυτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς 
και την σχετική αίτηση. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Παρασκευή 16 Oκτωβρίου 
2015 και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητος. 

Υποτροφίες 2015: 57 θέσεις στο εξωτερικό (25/9)
57 θέσεις για υποτροφίες 2015 στο εξωτερικό, δημοσίευσε το γραφείο διασύνδεσης του 
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στις 25 Σεπτέμβρη και κατηγοριοποιούνται σε ομάδες 
ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στο: www.career.duth.gr
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06 Οκτωβρίου 
Πρόκειται για έκθεση 22 προτάσεων από τελειόφοιτους φοιτητές 
της σχολής Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ για τα οικοδομικά τετράγωνα 
της πόλης που περιβάλλουν το ΚΠΙΣΝ. Αντικείμενο της μελέτης 
αποτελεί η διερεύνηση των επιπτώσεων του έργου του Renzo 
Piano που θα λειτουργήσει ως καταλύτης στην περιοχή του 
Φαλήρου. Οι σπουδαστές ερευνούν στρατηγικές διαμόρφωσης 
των εξελίξεων αυτών, ονειρεύονται τις νέες δυνατότητες της 
πόλης και προτείνουν την μετεξέλιξή της στον 21ο αιώνα. 
Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
Καλλιθέα - Μοσχάτο, Πεζογέφυρα Εσπλανάδας, Εργοτάξιο 
ΚΠΙΣΝ. Ώρα: 10.00 με 21.00

07 Οκτωβρίου
O Σύλλογος Ηπειρωτών Χαϊδαρίου και το καφέ "Γραμματό-
σημο", διοργανώνουν από κοινού τη μεγάλη μουσική συ-
ναυλία με τους Παντελή Θαλασσινό, Δημήτρη Υφαντή, Σοφία 
Παπάζογλου και τους Τακίμ, στις 7 Οκτωβρίου.
Τοποθεσία: Πλατεία Δάσους Χαϊδαρίου, Πλατεία Λαού. Ώρα: 
19.30

08 Οκτωβρίου
Υψηλή τεχνολογία και κιτς, φορητός 
υπολογιστής και βαυαρικό δερμάτινο 
παντελόνι: Η Γερμανία είναι πολύπλευ-
ρη. Μπορεί τότε κάποιος να κλείσει τη Γερμανία και τη γερ-
μανική γλώσσα σε δύο βαλίτσες; Ναι μπορεί! Η διαδραστική 
έκθεση «Η Γερμανία σε βαλίτσα», η οποία περιλαμβάνει δύο 
βαλίτσες, η καθεμιά αποτελούμενη από δύο μέρη, καλεί επι-
σκέπτες όλων των ηλικιών να ανακαλύψουν τη Γερμανία και 
τη γερμανική γλώσσα με έναν διαφορετικό τρόπο. Το θέμα 
της πρώτης βαλίτσας είναι «Η Γερμανία και οι Γερμανοί», της 
δεύτερης «Η γερμανική γλώσσα». Με την έκθεση αυτή επιδι-
ώκουμε ο επισκέπτης, πάντα με χιουμοριστικό τρόπο και μέσα 
από το παιχνίδι, να κάνει τη δική του γνωριμία με τη Γερμανία, 
καθώς και να ενθουσιαστεί από τη γερμανική γλώσσα τόσο, 
ώστε να θέλει να τη μάθει.
Τοποθεσία: Ινστιτούτο Γκαίτε, Κέντρο Αθήνας, Ομήρου 14-16
Ώρα: 09.00 με 21.00

09 Οκτωβρίου
Μέσα από αυτό το βιωματικό εργαστήριο οπτικού γραμματι-
σμού, παιδιά 8-12 ετών καλλιεργούν τις δικές τους δυνατότητες 
οπτικής αντίληψης και κατανόησης των εικόνων. Βλέποντας μία 

σειρά εικόνων, μαθαίνουν να βασίζουν τις δυνατότητες αυτές 
στα προσωπικά τους κριτήρια, να οργανώνουν την οπτική 
τους σκέψη και να ορίζουν την συναισθηματική τους ευφυία.γ
Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 
Καλλιθέα - Μοσχάτο, Πεζογέφυρα Εσπλανάδας, Εργοτάξιο 
ΚΠΙΣΝ. Ώρα: 17.00

10 Οκτωβρίου
Αφορμή ένας γιος, πρώην τοξικομανής που "καθάρισε" και 
μετά αυτοκτόνησε. Μια οικογένεια με άτομα που δεν επικοι-
νωνούν μεταξύ τους. Περιχαρακωμένοι στο πρόβλημά τους. 
Για τον καθένα διαφορετικό. Άλλοι θέλουν να μιλήσουν κι 
άλλοι όχι. Κάποιους η σιωπή τους βαραίνει, αισθάνονται την 
ενοχή τους αλλά την κρύβουν. Μάνα, πατέρας, αδερφή, γα-
μπρός, μια άλλη οικογένεια που έχει μπλεχτεί στο πρόβλημα, 
αυτόπτες μάρτυρες της αυτοκτονίας καθώς και αφήγηση του 
ίδιου του γιου. Όλα αυτά τα πρόσωπα συνδέονται μεταξύ τους 
αφήνοντας να φανεί η ψυχοσύνθεσή τους και το ψυχολογικό 
πρόβλημα του καθενός.
Ο κάθε ήρωας δίνει με το δικό του τρόπο μία λογική απάντηση 
στο γεγονός που εξυπηρετεί τη μη αποδοχή της ενοχής του και 
ταυτόχρονα την προβολή και παραδοχή του προβλήματος του.
Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Ιλίου - Θέατρο "Μελίνα Μερ-
κούρη, Αγίου Φανουρίου 99. Ώρα: 20.30

11 Οκτωβρίου
Το «Όλοι μαζί μπορούμε» διοργανώνει τον 2ο αγώνα δρόμου 
για καλό σκοπό στον Υμηττό την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. 

Συμμετέχουμε ενεργά σε μια γιορτή ανθρώπινης θέλησης και 
αλληλεγγύης. Τρέχουμε την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015 
για το «Όλοι μαζί μπορούμε» με μοναδικό αντίτιμο για τη 
συμμετοχή μας, την προσφορά μας σε τρόφιμα. Την ημέρα 
και τη στιγμή, που θα παραλάβουν οι δρομείς το πακέτο της 
συμμετοχής τους (μπλουζάκι, νούμερο αγώνα, chip χρονομέ-
τρησης και πληροφοριακό υλικό της διαδρομής), θα πρέπει 
να παραδώσουν το πακέτο τους σε τρόφιμα μακράς διάρκειας. 
Ό,τι μπορεί ο καθένας. Οι θέσεις είναι 
περιορισμένες, γι’ αυτό μπείτε στο: 
agonasdromou.oloimaziboroume.gr 
εγκαίρως και δηλώστε τη συμμετο-
χή σας. Επίσης, στην ίδια ιστοσελίδα, 
όσοι από τους φίλους του «Όλοι μαζί 
μπορούμε» θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες 
τους στη διεξαγωγή του αγώνα, μπορούν να το δηλώσουν.
Ο 2ος Αγώνας Δρόμου «Όλοι μαζί μπορούμε» έχει δύο δι-
αδρομές:
• Α΄ Διαδρομή: 8,5 χιλιομέτρων με αριθμό συμμετεχόντων 
1000 και εκκίνηση στις 9:00 το πρωί.
• Β΄ Διαδρομή: 4,8 χιλιομέτρων με αριθμό συμμετεχόντων 
500 και εκκίνηση στις 9:05 το πρωί.
Η εκκίνηση του αγώνα καθώς και ο τερματισμός θα γίνουν 
στο χώρο ελέγχου πυρασφάλειας Καισαριανής, στο ύψος της 
Γέφυρας Κατεχάκη. Για να συμμετάσχει κάποιος στον αγώνα 
δρόμου, θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλι-
κίας του ή να υπάρχει γονική συναίνεση για τη συμμετοχή των 
παιδιών. Ο αγώνας θα διεξαχθεί με την υποστήριξη του ΣΠΑΥ 
(Σύνδεσμος για την Προστασία και Ανάπτυξη του Υμηττού).
Τοποθεσία: Ιλίσια – Καισαριανή, Αθήνα Κεντρικές Περιοχές.
Ώρα: 09.00

12 Οκτωβρίου
Την έκθεση προλογίζει η επιμελήτρια τέχνης, κα Άντζελα 
Δικαιούλια, όπου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η εικαστικός 
Ιωάννα Ευθυμίου, εστιάζει το καλλιτεχνικό της έργο εδώ και 
χρόνια σε μια θεματική, την οποία πραγματεύεται με αστεί-
ρευτη φαντασία, ευρύτητα και πολυποίκιλες εναλλαγές… Τα 
εικαστικά μέσα που χρησιμοποιεί η Ιωάννα Ευθυμίου είναι, 
εκτός άλλων, το Vintage, το Collage και η Ζωγραφική, που τα 
παντρεύει συνδυασμένα με ένα προσωπικό μείγμα χιούμορ 
και νοσταλγίας. Επιπλέον, η διάταξη των χρωμάτων, άλλοτε 
σε μονοχρωμία και άλλοτε σε έντονα κραυγαλέες αντιθέ-
σεις, με φωτεινά και σπινθηροβόλα εφέ και η επεξεργασία, 
όπως το τσαλάκωμα στην επιφάνεια της εικόνας, προσφέρουν 
αναπότρεπτα μια σαφή αναγνωρισιμότητα των έργων της.»
Τοποθεσία: Ίδρυμα Εικαστικών Τεχνών Τσιχριτζή, Κηφισιά - 
Ν. Ερυθραία, Κασσαβέτη 18 και Γρηγορίου Αυξεντίου. Ώρα: 
11.00 με 19.00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

06 Οκτωβρίου
Εργαστήρια, σεμινάρια, ενισχυτική διδασκαλία 
για μαθητές λυκείου και ποικίλες εκδηλώσεις, 
που απευθύνονται σε ενηλίκους και σε εφή-
βους, διοργανώνει μέσα στον Οκτώβριο του 
2015, ο δήμος Θεσσαλονίκης στην Περιφερει-
ακή Βιβλιοθήκη της Κωνσταντινουπόλεως. Η 
συμμετοχή για τις παραπάνω εκδηλώσεις δεν 
προϋποθέτει οικονομική επιβάρυνση, ωστόσο 
απαιτείται προεγγραφή, κατόπιν επικοινωνίας 
με τη βιβλιοθήκη (Κωνσταντινουπόλεως 45, 
τηλ.2310 315100).
Τοποθεσία: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Κων-
σταντινουπόλεως, Κωνσταντινουπόλεως 45. 
Ώρα: 18.30

07 Οκτωβρίου 
Οι Godsleep είναι μια heavy rock μπάντα που 
σχηματίστηκε το 2010 στην Αθήνα. Στα μέσα 
του ίδιου έτους κυκλοφόρησαν ένα promo με 
4 κομμάτια, κι από πολύ νωρίς έλαβε πολύ 
θετική ανταπόκριση, με αποτέλεσμα ένα από τα 
κομμάτια να συμπεριληφθεί στη ροκ συλλογή 
της 272 Records (California). Οι Εmbargo είναι 
ένα instrumental συγκρότημα με stoner και 
heavy rock ήχους και ιδρύθηκαν στις αρχές 
του 2014 στη Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία: Σαλαμίνος 7, Λαδάδικα. Ώρα: 22.00

08 Οκτωβρίου
Το Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνι-
κής Τραπέζης παρουσιάζει 
την έκθεση "Lydia Borzek. 
Μια ρωσίδα ζωγράφος. Από 
το Παρίσι στην Ελλάδα" στο 
βιβλιοπωλείο του ΜΙΕΤ πα-
ρουσιάζεται για πρώτη φορά 
και αποτελεί θεματολογική επέκταση και [κατά 
κάποιον τρόπο] αναπόσπαστο συμπλήρωμα 
της έκθεσης του Νίκου Δραγούμη, που παρου-
σιάζεται στο Πολιτιστικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
του ΜΙΕΤ, καθώς οι δυο τους υπήρξαν ζευγάρι 
στη ζωή και στην τέχνη.
Τοποθεσία: Βιβλιοπωλείο του Μορφωτικού 
Ιδρύματος Εθνικής Τραπ, Τσιμισκή 11. Ώρα: 
10.00-21.00

09 Οκτωβρίου
Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από 
τη γέννηση του Βασίλη Τσιτσάνη, ο ΙANOS 
φιλοξενεί την ομαδική εικαστική έκθεση «Όταν 
συμβεί στα πέριξ...». Πρόκειται για ένα εικα-
στικό αφιέρωμα στο μεγάλο λαϊκό συνθέτη 
Βασίλη Τσιτσάνη, καθώς και για μία εικαστική 
εγκατάσταση-αφιέρωμα στο μουσικοσυνθέτη 
με τίτλο «Το Τσακμάκι του Τσιτσάνη».
Στην ομαδική εικαστική έκθεση «Όταν συμβεί 
στα πέριξ...», τοπία της ζωής και της έμπνευσης 
του συνθέτη, οικογενειακές και οικείες φιγούρες 

που τον σημάδεψαν, μικροαντικείμενα που τον 
θυμίζουν, απόπειρες προσωπογραφίας-πορτρέ-
του του ιδίου, έμπνευση από ένα συγκεκριμένο 
τραγούδι ή εικονογράφηση συγκεκριμένων 
στίχων που επελέγησαν από τους καλλιτέχνες, 
προτείνουν ένα σύνθετο πλέγμα εικόνων που 
σκιαγραφούν τον Τσιτσάνη με επιθυμία μνη-
μόνευσης και αγάπη, ενίοτε ίσως με τρυφερό 
χιούμορ, αλλά πάντα με σεβασμό.
Τοποθεσία: Ιανός, Αριστοτέλους 7. Ώρα: 
09.00-21.00

10 Οκτωβρίου 
"SbaraQuack" είναι το επιφώνημα έκπληξης 
στην "παπιστική" διάλεκτο... "SbaraQuack" 
αποτελεί και το όνομα της νέας μουσικής 
πρότασης που περιλαμβάνει Funk μουσικές, 
Rock 'n' Roll διαθέσεις, Disco φιγούρες, Δε-
καθλητικές αντοχές και κωμικές αναταράξεις! 
Όλα μαζί, σε ένα αποτέλεσμα στη θέα του 
οποίου ο καθένας έκπληκτος θα αναφωνεί: 
"SbaraQuack!"
Τοποθεσία: Πίνδου 1, Λαδάδικα, Eightball 
Live Stage. Ώρα: 23.00

11 Οκτωβρίου
Οι «Διασπορές» αποτελούν ένα καλλιτεχνικό 
εγχείρημα αναπαράστασης και ανακατασκευής 
της διαχρονικής μεταναστευτικής και διασπορι-
κής ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για 
μια απόπειρα αποτύπωσης της ετερογένειας 

της σύγχρονης, κοινωνικής πραγματικότητας, 
έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται μέσω της εμπει-
ρίας της ανθρώπινης κινητικότητας και της 
συλλογικής ανάμνησής της.
Τοποθεσία: Πολιτιστικό Κέντρο Βαβυλωνία, 
Λόρδου Βύρωνος 3. Ώρα: 10:00

12 Οκτωβρίου
Το κτίριο που στα χρόνια 
της ευδαιμονίας στέγαζε το 
εστιατόριο Ιnterni και αρ-
γότερα το Maison Crystal, 
είναι πλέον ανεκμετάλ-
λευτο, μια μαύρη τρύπα στη διαδρομή του 
περιπατητή της νέας παραλίας. Πρόκειται για 
ένα δημοτικό κτίριο, και η αυτονόητη σκέψη 
της απόδοσής του στην πόλη της Θεσσαλο-
νίκης οδήγησε πριν ένα περίπου χρόνο στην 
απόφαση του δήμου να το χαρακτηρίσει ως 
χώρο πολιτισμού. Ο μετασχηματισμός αυτός 
του λόγου σε εικόνα, πέρα από το γεγονός 
ότι αποτελεί μια δεξαμενή γεμάτη ιδέες για 
το χώρο, αποτελεί αφορμή να αναλογιστεί 
κανείς πώς σκέφτονται οι αρχιτέκτονες. Οι 39 
προτάσεις για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει 
από δω και πέρα αυτό το κτίριο συγκεντρώ-
θηκαν σε μια έκδοση, η οποία παρουσιάζεται 
στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων 
των 50ών Δημητρίων.
Τοποθεσία: νέο δημαρχείο Θεσσαλονίκης, 
Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου 1. Ώρα: 20.00
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νομικΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή νομικής βοήθειας σε:
•Ποινικές Υποθέσεις
•Υποθέσεις Αστικού & Εμπορικού χαρακτήρα
•Εκκαθάριση & Είσπραξη των εξόδων 
Προϋποθέσεις: Xαμηλό ετήσιο εισόδημα

Προσοχή: Ανάλογα με το Πρωτοδικείο το ύψος  
του εισοδήματος ποικίλλει από 5.800-7.000 ευρώ.  
Σε περίπτωση ενδοοικογενειακής διαφοράς ή διένεξης,  
δεν λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα εκείνου  
με τον οποίο υπάρχει η διαφορά ή διένεξη.
Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα αναφέρονται: 
α) Τα στοιχεία του δικαιούχου 
β) Περιληπτικά το αντικείμενο της δίκης ή της δικαστικής 
ενέργειας για το οποίο ζητείται παροχή νομικής βοήθειας 

Θα επισυνάπτονται:
1. Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης (ή βεβαίωση του 
αρμόδιου Εφόρου ότι δεν υποχρεούται σε υποβολή 
δήλωσης, ή αντίγραφο δήλωσης περιουσιακής κατάστασης 
ή αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος ή βεβαιώσεις 
υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας ή ένορκες βεβαιώσεις) 
2. Α.Φ.Μ. 
3. Αποδεικτικό κατοικίας ή διαμονής (πχ λογαριασμός ΔΕΗ)
Προσοχή: Την αίτηση μπορείτε να τη συμπληρώσετε  
στο Πρωτοδικείο με τη βοήθεια της Γραμματείας.  
Οι προϋποθέσεις πολλές φορές διαφέρουν, ανάλογα με 
το κάθε Πρωτοδικείο και θα ήταν καλό να επικοινωνήσετε 
πρώτα τηλεφωνικά. Ενδεικτικά, επισυνάπτεται εδώ ένα 
υπόδειγμα αίτησης για το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.
Χρήσιμες διευθύνσεις και τηλέφωνα:

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Αθηνών 
Για ποινικές υποθέσεις (μηνύσεις, καταγγελίες κ.ο.κ.): 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 9, 1ος όροφος, γραφείο 
«Βουλεύματα» 
Ώρες λειτουργίας 9-13, Τηλ: 210 8827062
Για αστικές υποθέσεις (ασφαλιστικά μέτρα, περιοριστικοί 
όροι, διαζύγια κ.ο.κ.) 
Πρώην Ευελπίδων, Κτίριο 5, 1ος όροφος, γραφείο 1γ 
«Ασφαλιστικά μέτρα» 
Ώρες λειτουργίας 8.30-13.00 Τηλ: 210 8843014

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας  
Πρωτοδικείου Πειραιά 
Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514 
Ώρες λειτουργίας: από 8.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς) 
Τηλ.: 210 4582074, 210 4582156

•Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης 
Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 5, 
4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού Συλλόγου, γραφείο 405 
Ώρες λειτουργίας 8-2.30 
Τηλ.: 2310507405
Προσοχή: Για τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδος, 
μπορείτε να καλείτε στα κατά τόπο αρμόδια Πρωτοδικεία 
για να ρωτήσετε το αρμόδιο γραφείο. Σε κάθε περίπτωση,  
ο κατάλογος αυτός είναι υπό συμπλήρωση με τα στοιχεία 
των υπόλοιπων Πρωτοδικείων.

Δωρεάν νομική υποστήριξη
Σύμφωνα με το νόμο 3226/2004 οι πολίτες χαμηλού εισοδήματος δικαιούνται  
την παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε υποθέσεις α) ποινικές β) αστικού  
και εμπορικού χαρακτήρα. Τη νομική βοήθεια δικαιούνται τόσο οι Έλληνες πολίτες,  
οι πολίτες της ΕΕ, όσο και οι πολίτες τρίτου κράτους ή οι ανιθαγενείς,  
εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ελλάδα.

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης, στο πλαίσιο της 
ανάδειξης και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων, 

προσφέρει στους Δημότες τη δυνατότητα δωρεάν 
υπηρεσιών παροχής νομικών συμβουλών όπως και 
νομικής συμπαράστασης και συνδρομής από Δικηγόρο, 
κάτοικο της πόλης μας, που προσφέρθηκε εθελοντικά να 
προσφέρει τις υπηρεσίες της σε συμπολίτες μας.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να 
απευθύνονται για ραντεβού 
στα γραφεία της Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Πολιτικής, οδός 
Ζεφύρου 2 στη Βούλα και 
στα τηλέφωνα 213 20 19 
904-5.

Δήμος Μαραθώνος

Αν είσαι νέος έως 30 ετών και χρειάζεσαι νομική βοήθεια 
αλλά δεν έχεις τους αναγκαίους οικονομικούς πόρους, η 

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών (ΕΑΝΔΑ) 
μέσω του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους» 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς μπορεί να καλύψει 
δωρεάν την εκπροσώπησή σου τόσο εξωδικαστικά όσο 
και ενώπιον των δικαστηρίων. Εφόσον επιθυμείτε να σας 
εκπροσωπήσει Δωρεάν κάποιος Δικηγόρος της ΕΑΝΔΑ 
και πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις τότε μπορείτε 
να επικοινωνήσετε με τους υπεύθυνους διαχείρισης του 
προγράμματος εκ μέρους της ΕΑΝΔΑ. Πληροφορίες: 
Γεώργιος Σταυρίδης τηλ.6977795208, Γεώργιος Κότσιρας 
τηλ. 6942643559 και στην ιστοσελίδα http://www.eanda.
gr/programma-dorean-nomikis-boitheias-gia-neoys.

Δήμος Αμαρουσίου

Μ ία νέα υπηρεσία για τη Νομική Υποστήριξη των ευπαθών 
οικονομικά και κοινωνικά συμπολιτών μας (άποροι, 

άνεργοι). Σκοπός της υπηρεσίας Νομικής Υποστήριξης 
είναι να παρέχονται κατευθύνσεις και οδηγίες σε Δημότες 
που ήδη έχουν καταφύγει στην Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και αναλόγως την περίπτωση είτε τους αναπέμπει 
στα προγράμματα νομικής αρωγής του Κράτους, εφόσον οι 
ίδιοι πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στα προγράμματα 
αυτά, είτε τους συμβουλεύει για απλά νομικά ζητήματα.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα πρέπει να επικοινωνούν 
με την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου στα τηλ. 213 
2031920-1 και να προσκομίζουν στην Υπηρεσία τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (Παλαιολόγου 9, 2ος όροφος) από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 9:00 π.μ έως 15:00 μ.μ. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι ανε-
ξάρτητη αρχή. Συνεπικουρείται από 
έξι Βοηθούς Συνηγόρους οι οποίοι 

εποπτεύουν και συντονίζουν τη λειτουργία 
και τα στελέχη των αντίστοιχων θεματικών 
Κύκλων της Αρχής: α) Κύκλος Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου, β) Κύκλος Κοινωνικής 
Προστασίας, γ) Κύκλος Ποιότητας Ζωής, 
δ) Κύκλος Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, ε) 
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, στ) 
Kύκλος Ισότητας των Φύλων. 

Ύστερα από έγγραφη αναφορά ενδιαφε-
ρόμενου πολίτη, ένωσης πολιτών ή νομικού 
προσώπου, ανεξαρτήτως εθνικότητας, ή και 
αυτεπαγγέλτως, ο Συνήγορος του Πολίτη 
αναλαμβάνει να διερευνήσει μια υπόθεση, 
εφόσον υπάρχει διοικητική πράξη ή πα-
ράλειψη ή υλική ενέργεια που παραβιάζει 
δικαίωμα του πολίτη ή προσβάλλει νόμιμο 
συμφέρον του.

Ερευνά επίσης ενέργειες ή παραλείψεις 
της δημόσιας διοίκησης και ιδιωτών που 
παραβιάζουν τα δικαιώματα του παιδιού. 
Κάθε πολίτης, προτού καταφύγει στην Αρχή, 
θα πρέπει να έχει έλθει σε επαφή με τη 
δημόσια υπηρεσία με την οποία σχετίζεται 
η υπόθεσή του. 

Μόνον εφόσον η επαφή αυτή με τη δημό-
σια υπηρεσία δεν έχει οδηγήσει σε επίλυση 
του προβλήματος μπορεί να καταθέσει 
αναφορά στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Πολίτη 
είναι αρμόδιος για υποθέσεις που ανα-
φέρονται στις υπηρεσίες του δημοσίου, 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 
(κοινότητες, δήμοι, νομαρχίες), των λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, των 
επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας (ΕΥΔΑΠ, 
ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.λπ.), των κρατικών νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, των δημό-
σιων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων των 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
επιχειρήσεων των οποίων τη διοίκηση ορίζει 
άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική 
πράξη ή ως μέτοχος. 

Εξαιρούνται οι τράπεζες και το Χρηματι-
στήριο Αξιών Αθηνών. Για την προάσπιση 
των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος 
του Πολίτη είναι αρμόδιος και για θέματα 
που ανάγονται σε ιδιώτες, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, που προσβάλλουν τα δικαιώματα 
του παιδιού. 

Από την άλλη πλευρά ο Συνήγορος του 
Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα να επιληφθεί 
αν έχουν περάσει τουλάχιστον 6 μήνες από 
τότε που ο πολίτης πληροφορήθηκε την 
τελευταία, σχετική με την υπόθεσή του, πράξη 
ή παράλειψη της δημόσιας διοίκησης και 
δεν προέβη σε καμία άλλη ενέργεια προς 
αυτήν, σε διαφορές μεταξύ ιδιωτών, και σε 
περιπτώσεις κατά τις οποίες η διοικητική 
ενέργεια έχει γεννήσει ή δημιουργήσει 
δικαιώματα και ευνοϊκές καταστάσεις υπέρ 
τρίτων, που ανατρέπονται μόνο με δικαστική 

απόφαση, εκτός αν προφανώς συντρέχει 
παρανομία ή αν τα δικαιώματα αυτά έχουν 
σχέση κατά το κύριο αντικείμενό τους με 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επίσης, στην αρμοδιότητά του δεν υπάγο-
νται θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή 
κατάσταση του προσωπικού των δημόσι-
ων υπηρεσιών, ζητήματα που εκκρεμούν 
ενώπιον των δικαστηρίων, θέματα που 
ανήκουν στην αρμοδιότητα ορισμένων 
αρχών (π.χ. των δικαστικών αρχών, του 
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, της ΕΥΠ) 
ή άλλων ανεξάρτητων διοικητικών αρχών 
(π.χ. του ΑΣΕΠ), θέματα που αφορούν την 
εθνική άμυνα και ασφάλεια, υποθέσεις 
που αφορούν την κρατική ασφάλεια, τα 
θρησκευτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου, οι πράξεις υπουργών και υφυπουρ-
γών ως προς τη διαχείριση της πολιτικής 
λειτουργίας και οι υπηρεσίες του Υπουρ-
γείου Εξωτερικών για δραστηριότητες που 
ανάγονται στην εξωτερική πολιτική ή στις 
διεθνείς σχέσεις της χώρας. 

Η αναφορά υποβάλλεται με απλή αίτηση 
στα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη 
(Χατζηγιάννη Μέξη 5, Τ.Κ. 115 28, Περιοχή 
Χίλτον, Αθήνα), κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες 8.30 π.μ. - 2 μ.μ. (τηλέφωνο εξυ-
πηρέτησης κοινού: 213-1306600). Από 
την αίτηση πρέπει να προκύπτουν σαφώς 

τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου πολίτη. 
Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως, 
ταχυδρομικώς ή με τηλεομοιοτυπία (fax: 
210-7292129). Η αναφορά πρέπει να πε-
ριλαμβάνει συνοπτική περιγραφή του 
προβλήματος, την εμπλεκόμενη δημόσια 
υπηρεσία, τις ενέργειες που έχουν προ-
ηγηθεί, το αποτέλεσμά τους, καθώς και 
κάθε αποδεικτικό στοιχείο ή πληροφορία 
που μπορεί να βοηθήσει στη διερεύνηση 
του θέματος.

Μετά το πέρας της έρευνας, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί, εφόσον το απαιτεί η 
φύση της υπόθεσης, να συντάξει πόρισμα το 
οποίο γνωστοποιεί στον καθ' ύλην αρμόδιο 
υπουργό και στις αρμόδιες υπηρεσίες, δια-
μεσολαβεί δε με κάθε πρόσφορο τρόπο για 
την επίλυση του προβλήματος του πολίτη. 

Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη 
συμπεριφορά λειτουργού, υπαλλήλου ή 
μέλους της διοίκησης, ο Συνήγορος του 
Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση στο αρμόδιο 
όργανο και μπορεί να προκαλέσει την πει-
θαρχική δίωξη του υπαιτίου ή να προτείνει 
τη λήψη άλλων μέτρων, αν ο υπαίτιος δεν 
υπόκειται σε πειθαρχικό έλεγχο. 

Αν προκύψουν αποχρώσες ενδείξεις για 
τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, 
υπάλληλο ή μέλος της διοίκησης, ο Συνή-
γορος του Πολίτη διαβιβάζει την έκθεση 
και στον αρμόδιο εισαγγελέα. 

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται 
στην επίσημη ιστοσελίδα του Συνηγόρου 
του Πολίτη: http://www.synigoros.gr/

Συνήγορος του Πολίτη
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Δωρεάν νομικές συμβουλές στο «Φλοράλ» των 
Εξαρχείων
Στο Καφέ «Φλοράλ» της πλατείας Εξαρχείων, κάθε 
Τετάρτη απόγευμα, μία συνεργατική ομάδα δικηγόρων, 
αποτελούμενη από 11 νομικούς, θα παρέχει δωρεάν 
νομική υποστήριξη σε οικονομικά αδύναμους πολίτες, 
οι οποίοι αυτή την εποχή δίνουν μάχη με τράπεζες 
και εφορίες για τη διάσωση των περιουσιακών τους 
στοιχείων. Οσοι ενδιαφέρονται λοιπόν για δωρεάν 
νομικές συμβουλές, μπορούν να προτρέξουν στην 
ομάδα, η οποία θα βρίσκεται στο «Φλοράλ» της 
πλατείας Εξαρχείων κάθε Τετάρτη από τις 18.00 μ.μ. 
έως τις 20.00 μ.μ. (πλατεία Εξαρχείων), ενώ μπορούν 
να επικοινωνήσουν μαζί στα εξής τηλέφωνα: 6932 
460 039 και 6977 208 875.

Δωρεάν νομική βοήθεια για παιδιά και νέους
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου  
(European Public Law Organization - EPLO), λειτουργεί 
Γραφείο Δωρεάν Νομικής Συμβουλευτικής για Παιδιά 
και Νέους με στόχο την ενίσχυση τους στη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων τους όπως: 
Πρόσβαση σε Κοινωνικά Επιδόματα, Εκπαιδευτικά Θέματα, 
Τακτοποίηση εγγράφων διαμονής, Παραβατικότητα, 
Οικογενειακές υποθέσεις. 
Το γραφείο λειτουργεί εντός της Νομικής Σχολής Αθηνών. 
Διεύθυνση: Σόλωνος 57 (ώρες λειτουργίας: Τρίτη 
15:00-18:00 και Παρασκευή 12:00-16:00), τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6949-737350.

Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους για νέους
Ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι της Αθήνας κοντά σε 
νέους κάτω των 30. 
Δωρεάν νομική υποστήριξη από νέους δικηγόρους, 
μέλη της Ένωσης Ασκούμενων και Νέων Δικηγόρων 
Αθηνών (ΕΑΝΔΑ), θα λαμβάνουν ανήλικοι και νέοι 
συμπολίτες μας κάτω των 30 ετών που ανήκουν σε 
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες μέσω του προγράμματος 
«Νομική Βοήθεια για Νέους» της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς. 
«Η ΕΑΝΔΑ αναλαμβάνει για πρώτη φορά αυτοτελώς 
την υλοποίηση αυτού του προγράμματος σε μια 
συνεργασία τόσο ουσιαστικής προσφοράς, όσο και 
συμβολικής αξίας, καθώς νέοι δικηγόροι θα βοηθούν 
νέους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη νομικής 
υποστήριξης. 
Μόλις λοιπόν κάποιος συμπολίτης μας απευθυνθεί στην 
ΕΑΝΔΑ για να ζητήσει νομική υποστήριξη στο πλαίσιο 
του προγράμματος ορίζεται η εξέταση των τυπικών 
προϋποθέσεων σε συνεργασία με τη ΓΓ Νέας Γενιάς, 
η οποία και έχει ορίσει τους απαιτούμενους όρους.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Σερρών
Διεύθυνση: Μεραρχίας 53, Γραφείο 9, Τμήμα Ασφαλιστικών 
Υποθέσεων, Τηλ.: 23210 90211

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Ξάνθης
Διεύθυνση: Μιχαήλ Βόγδου 1, Τηλ.: 25410 25319/26104

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πολυγύρου Χαλκιδικής
Διεύθυνση: Παπαγεωργάκη 1, Πολύγυρος, Τηλ.: 23710 
29256/29254

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κατερίνης
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 2, Τηλ.: 23510 59303
Υπεύθυνη: Κυριακή Παρουσιάδου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης, 26ης 
Οκτωβρίου 5, 4ος όροφος, γραφεία Δικηγορικού
Συλλόγου, γραφείο 405, Τηλ: 2310 507405

Γραφείο νομικής υποστήριξης μεταναστών - Πρόγραμμα 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης
Το γραφείο παρέχει υπηρεσίες δωρεάν νομικής 
υποστήριξης, διοικητικής ενημέρωσης και διαμεσολάβησης 
σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
απευθύνονται σε πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν 
νόμιμα στην Ελλάδα και αφορούν κυρίως: νομική 
συνδρομή για θέματα σχετικά με τις άδειες διαμονής, 
νομική συμβουλευτική και πληροφόρηση σε θέματα 
εργατικής νομοθεσίας, νομική συμβουλευτική και 
πληροφόρηση σε θέματα ασφαλιστικού, αστικού και 
οικογενειακού δικαίου και γενικότερης μεταναστευτικής 
πολιτικής. Διεύθυνση Γραφείου Υποστήριξης Ηρακλείου, 
ΚΕΚ Ευρωπαϊκή Προοπτική. Διεύθυνση, Θερίσσου 93, 
τηλ: 2810 318300

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κομοτηνής
Διεύθυνση: Χαρίλαου Τρικούπη 32, Γραφείο 332
Τηλ.: 25310 60477

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Έδεσσας
Διεύθυνση: Βεροίας 2, Γραφείο 8, Πολιτικό Τμήμα
Τηλ.: 23810 24790 

Ομάδα Νομικών για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων 
προσφύγων και μεταναστών
Η ομάδα νομικής υποστήριξης μεταναστών και προσφύγων 
λειτουργεί από το 2004 στο Στέκι Μεταναστών, στη 
Θεσσαλονίκη. Σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, οι 
μετανάστες/τριες και οι πρόσφυγες αποτελούν το πιο 
καταπιεσμένο κομμάτι της εργατικής τάξης, αφού ήδη 
και σε νομικό επίπεδο η θέση τους στον κοινωνικό 
ανταγωνισμό είναι εξ’ ορισμού δυσχερέστατη. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Βενιζέλου και Ερμού 23, Θεσσαλονίκη.

«Ενεργοί Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού» 
Δίκτυο Αλληλεγγύης
To Δίκτυο Αλληλεγγύης των Ενεργών Πολιτών συστάθηκε 
από μέλη και φίλους της Δημοτικής Παράταξης Ενεργοί 
Πολίτες Νέου Ψυχικού-Φιλοθέης-Ψυχικού. Στοιχεία 
επικοινωνίας: Νικολάου Πλαστήρα & Παρίτση, Νέο 
Ψυχικό, τηλ: 210 6778762-3.

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Βέροιας
Διεύθυνση: Πλατεία Ρακτιβάν, Τηλ.: 23310 60222
Υπεύθυνη: Μαριάννα Παπαθεοφίλου

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Κιλκίς
Διεύθυνση: Επτανήσου 1, 1ος Όροφος, Γραφείο 3, 
Πολιτικό Τμήμα,
Υπεύθυνη: Ξανθή Τριανταφυλλίδου, Αναστασία 
Καραστρατίδου, Τηλ. 23410 24776

Πρόγραμμα παροχής νομικής βοήθειας Πρωτοδικείου 
Πειραιά
Διεύθυνση: Σκουζέ 3, 5ος όροφος, γραφείο 514
Ώρες λειτουργίας: από 08.30 (ενδείκνυται να πάτε νωρίς),
Τηλ: 210 4582074, 210 4582156

Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών
Τηλ.: 210 3398100

Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210-23554, fax: 24210-28028

Δικηγορικός Σύλλογος 
Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 54451, 2310 507407

Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων
Tηλ.: 28210 42555, 28210 52171

Δικηγορικός Σύλλογος Πάτρας
Tηλ.: 2610 271846, 2610 320931

Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Τηλ.: 26510 37858, fax: 26510 37840

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας
Τηλ.: 27210 94849

Δικηγορικός Σύλλογος Σερρών
Τηλ.: 23210 51659, 23210 56313

Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκίδας
Τηλ. 22210 27537, 22210 20827

Δικηγορικός Σύλλογος Ηρακλείου
Τηλ.: 2810 286386, 2810 332760

Δικηγορικός Σύλλογος 
Θεσπρωτίας
Tηλ.: 26650 24450/25560/23651

Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου
Tηλ.: 22410 20413
Δικηγορικός Σύλλογος Κω
Τηλ.: 22430 50920, 22420 48915

Δικηγορικός Σύλλογος Τρικάλων
Τηλ.: 24310 27526
Δικηγορικός Σύλλογος Βόλου
Τηλ.: 24210 23554, fax: 24210 28028

Δικηγορικός Σύλλογος Γιαννιτσών 
Τηλ.: 23820 23780, 23820 22556, 
23820 29756 

Δικηγορικός Σύλλογος Ροδόπης 
Τηλ.: 25310 31163,  
fax: 25310 20589






