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

25.000 Αντίτυπα

165 θέσεις εργασίας για Μηχανικούς και Τεχνίτες σελ. 16 - 17, 28, 30

Ενδιαφέροντα & Χρήσιμα
σελ. 3

Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς, Στελέχη  
Επιχειρήσεων

σελ. 4

Λογιστές
σελ. 6

Οικονομικά Στελέχη,  
Προγραμματιστές

σελ. 8

Γραφίστες,  
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Promotion-Merchandisers, 
Εμποροϋπάλληλοι,  
Στελέχη Πωλήσεων

σελ. 10, 12

Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Ιατροί, Εκπαίδευση,  
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Οδηγοί

σελ. 13

Αποθηκάριοι, Εστίαση 
σελ. 14

Τουρισμός, Αισθητικοί
σελ. 18

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

2.173
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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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 - e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

- Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής Σχολής 

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

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

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

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

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

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

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

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

Κοινωνικής Μέριμνας
• Ζωγράφου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

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

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση - Πεύκη, Δημαρχείο

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού - Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Δουκ. Πλακεντίας

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Νέα Ιωνία

• Η.Σ.Α.Π. - Πετράλωνα

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Η ημερίδα είναι μια εκδήλωση εκπαι-
δευτικού χαρακτήρα που διοργανώνεται 
από διάφορους φορείς. Στις ημερίδες ανα-
ζήτησης εργασίας, το κεντρικό θέμα είναι 
ο επαγγελματικός προσανατολισμός και 
διάφορα tips προς του υποψήφιους. Σε 
μια ημερίδα με θέμα την επαγγελματική 
πορεία θα ακούσετε:
1. Συμβουλές από ανθρώπους του χώρου
2. Διάφορα case studies 
3. Σύνταξη ενός σωστού βιογραφικού
4. Τρόπους αναζήτησης εργασίας
5. Συνοδευτική επιστολή
6. Συνέντευξη
7. Workshops

Ανάλογα με τον φορέα που διοργανώ-
νει μια ημερίδα, μπορεί να συναντήσετε 
σεμινάρια επιμορφωτικού χαρακτήρα που 
ωφελούν την μελλοντική σας καριέρα. 
Ακόμα, μπορείτε να ακούσετε ομιλίες 
από εκπροσώπους εταιριών σε διάφο-
ρους κλάδους. Τέλος, διοργανώνονται 
ημερίδες με σκοπό οι υποψήφιοι να δώ-
σουν το βιογραφικό τους σε εταιρίες που 
παρευρίσκονται εκεί και να βιώσουν την 
εμπειρία μιας συνέντευξη.

Πλεονεκτήματα:
• Αξιοποίηση ευκαιρίας για δικτύωση 
με ανθρώπους του χώρου (networking)
• Βελτίωση του βιογραφικού
• Σε ορισμένες περιπτώσεις δίνεται βεβαίωση 
παρακολούθησης κάποιου σεμιναρίου ή 
workshop.
• Άμεση επαφή με εταιρίες που σας εν-
διαφέρουν.
Tips:
• Προσεγμένη εμφάνιση
• Να έχετε το βιογραφικό μαζί σας καθώς 
και οποιεσδήποτε άλλες βεβαιώσεις έχετε. 
Καλό θα ήταν να τα έχετε τοποθετήσει σε 
ένα φάκελο, γιατί αυτό δείχνει ότι είστε 
οργανωτικοί.
• Η ευγένεια και η καλή συμπεριφορά 
παίζουν σημαντικό ρόλο.
• Να αναπτύσσετε σχετικά θέματα συζή-
τησης με άλλους ανθρώπους που παρευ-

ρίσκονται εκεί. Δεν είναι ανάγκη να είναι 
από εταιρίες αλλά κι από υποψηφίους 
που είναι εκεί για τον ίδιο λόγο με σας. 
Η ανταλλαγή απόψεων συνεπάγεται και 
τη διεύρυνση οριζόντων.
• Από διάφορα σεμινάρια ή workshop να 
κρατάτε σημειώσεις και να συμμετέχετε 
ενεργά. Μην διστάσετε να εκφράσετε την 
απορία σας.

Εν κατακλείδι, είναι καλό να ενημερω-
νόμαστε για καινούργιες ημερίδες και να 
δίνουμε το παρόν. Με αυτόν τον τρόπο 
αποκτούμε μια εμπειρία και μαθαίνουμε 
κάτι καινούργιο, συμπληρώνουμε ακόμα 
τις γνώσεις μας και εξελισσόμαστε. Είναι 
ένα λιθαράκι στα επαγγελματικά μας. Τέ-
λος, στην σύνταξη του βιογραφικού είναι 
πλεονέκτημα να αναγράφουμε ότι έχουμε 
παρευρεθεί σε ημερίδες, γιατί αυτό δεί-
χνει ότι το διάστημα που αναζητούσαμε 
εργασία δεν καθόμασταν με σταυρωμένα 
τα χέρια, αλλά προσπαθούσαμε συνεχώς 
να αδράξουμε ευκαιρίες.

Ελισάβετ Καλαρούτη- 
Στέλεχος Μάρκετινγκ, Skywalker.gr

➤  Δωρεάν εργαστήριο δημιουργικής 
ανάγνωσης από το Δήμο Πειραιά.  
«Ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει  
ως επαρκής και κριτικός αναγνώστης, 
οποιοδήποτε (λογοτεχνικό ή άλλο) 
κείμενο κι αν διαβάζει», ισχυρίζεται  
ο Δρ Γ. Μπίκος, κοινωνικός 
επιστήμων-συγγραφέας, του 
Εργαστηρίου Δημιουργικής Ανάγνωσης 
που θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη Πειραιά. Στο Εργαστήριο 
αυτό, αφού γίνει ανάλυση  
των παραμέτρων που επιτρέπουν  
στον καθένα να λειτουργεί ως επαρκής 
και κριτικός αναγνώστης, θα δοθούν 
ασκήσεις ανάγνωσης, στις οποίες θα 
συζητηθεί όχι μόνο το θέμα της 
κατανόησης των κειμένων, αλλά ακόμα 
και η φωνητική εκφραστική της πράξης 
της ανάγνωσης. Το Εργαστήριο θα 
λειτουργεί κάθε Δευτέρα: 17.30-19.30 
από 10 Νοεμβρίου 2014. Δωρεάν 
συμμετοχή με προεγγραφή.  
Τηλ. επικοινωνίας: 210 4126751-52

➤  Δήμος Θεσσαλονίκης: Ομάδα 
συμβουλευτικής «Διατροφή  
& Συναισθήματα». Ομάδα 
συμβουλευτικής υποστήριξης με θέμα: 
«Διατροφή και Συναισθήματα» 
πρόκειται να λειτουργήσει στο Δήμο 
Θεσσαλονίκης, από τη Δευτέρα 10 
Νοεμβρίου 2014. Στην ομάδα που  
θα συντονίζει ειδική ψυχολόγος,  
θα συζητηθούν θέματα σχετικά  
με τη σχέση των ανθρώπων με  
το φαγητό καθώς και τη στάση και  
τα συναισθήματα που σχετίζονται  
με τις διατροφικές συνήθειες.  
Θα πραγματοποιηθούν συνολικά έξι 
συναντήσεις στο Ειδικό Ψυχαγωγικό 
Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης  
(Γρ. Ξενοπούλου 8, περιοχή Ανάληψη) 
και στην Αίθουσα Νερού του 
Δημαρχείου (οδός Βασ. Γεωργίου Ά 1) 
κάθε Δευτέρα κατά τις ώρες 17:00 έως 
19:00. Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι του 
Δήμου Θεσσαλονίκης μπορούν να 
συμπληρώσουν αίτηση συμμετοχής, 
την οποία μπορούν θα παραλάβουν  
από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων (Μοναστηρίου 
53-55, 4ος όροφος) ή να  
την εκτυπώσουν από την ιστοσελίδα 
του Δήμου και να την αποστείλουν  
με fax στο 2310-509048 ή με e-mail 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση  
m.kalogeropoulou@thessaloniki.gr. 
Περισσότερες πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 2310 509040 και 2310 
509038 τις εργάσιμες ημέρες και  
κατά τις ώρες 09:00 έως 14:00.  
Η συμμετοχή δεν προϋποθέτει 
οικονομική επιβάρυνση.

➤  Δωρεάν θεραπείες για όσους 
πάσχουν από Πάρκινσον.  
Ο Δήμος Περιστερίου σε συνεργασία  
με ειδική διεπιστημονική ομάδα  
από την 1η Δεκεμβρίου 2014 θα 
προσφέρει δωρεάν φυσικοθεραπείες 
και εξειδικευμένη ψυχοσωματική 
υποστήριξη στους δημότες, που 
πάσχουν από τη νόσο Πάρκινσον. 
Εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων  
θα παρέχει εθελοντικά και 
αφιλοκερδώς τις ιατρικές  
της υπηρεσίες στους ασθενείς  
της νόσου Πάρκινσον, εφαρμόζοντας 
πρόγραμμα φυσικοθεραπείας  
και ειδικής υποστήριξης.  
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  
να δηλώσουν τη συμμετοχή  
στο τηλέφωνο 210 5701140,  
ώρες 08:30-15:30.

Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος 
για να βρεις τη δουλειά που 

σου ταιριάζει. Μάλιστα δεν θα τη 
βρεις εσύ, αλλά θα σε βρει εκείνη.

Για αρχή, αποφάσισε τι είναι 
αυτό που θέλεις να κάνεις επαγ-
γελματικά. Όχι τι «πρέπει», ούτε 
τι θα έκανες «αναγκαστικά επειδή 
δεν έχεις επιλογές». Αποφάσισε 
τι είναι εκείνο που σε ευχαριστεί 
πραγματικά και σε γεμίζει.

Δες τώρα πώς θα έρθει η δουλειά 
να σε βρει χωρίς να ψάξεις.
• Αν δεν είσαι ήδη ενεργός χρή-
στης του διαδικτύου και διαφόρων 
site δικτύωσης, ξεκίνα τώρα. Εκεί, 
επικεντρώσου στο να ακούς, να 
αναζητάς και να μαθαίνεις, και λι-
γότερο στο να μιλάς. Συνδέσου 
με αξιόλογους ανθρώπους του 
χώρου που σε ενδιαφέρει. Μάθε 
από αυτούς. Μίλα τους, ρώτα τους 
(«κοινωνική δικτύωση» λέγεται 
εξάλλου). Αναζήτησε κοινότητες, 
φόρουμ, μπλογκ και site όπου 
βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι, γίνε 
μέλος της κοινότητας. 
• Δείξε προς τα έξω αυτά που γνω-
ρίζεις και όσα μαθαίνεις από αυτή 
τη διαδικασία. Αναζήτησε ευκαιρίες 
για να συζητήσεις τα θέματα που σε 
ενδιαφέρουν με άλλους χρήστες. 
• Δείξε ποιός είσαι στο διαδίκτυο, 
μην κρύβεσαι. Μίλα όπως σου 

βγαίνει φυσικά και μην υποκρίνεσαι 
ότι είσαι κάτι άλλο. Η φωτογραφία 
του προφίλ σου στο Facebook ή 
στο Twitter δείχνει το πρόσωπό 
σου; Μιλάς ανοιχτά και άφοβα 
γι’ αυτά που πιστεύεις; 
• Επένδυσε χρόνο για να μάθεις με-
ρικά πολύ χρήσιμα εργαλεία. Έχεις 

σκεφτεί να φτιάξεις ένα πολύ απλό 
site ή blog για το αντικείμενό σου;
Για να βρει κάποιος σήμερα ένα 
συνεργάτη, υπάλληλο ή κάποιον 
επαγγελματία, πάντα θα κοιτάξει 
πρώτα στον κύκλο του, θα ρωτήσει 
γνωστούς, φίλους και εκείνους με 
τους οποίους συνδέεται διαδικτυ-

ακά. Τελικά θα του προτείνουν 
ανθρώπους, και μάντεψε ποιοί ξε-
χωρίζουν: Εκείνοι οι οποίοι με την 
παραπάνω διαδικασία δείχνουν την 
προσωπικότητά τους, τις γνώσεις 
τους και το πάθος τους γι’ αυτό που 
κάνουν. Εκείνοι οι οποίοι έχουν 
δουλέψει συστηματικά και εντατικά 
για να χτίσουν στο διαδίκτυο το 
πραγματικό τους προφίλ.

Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρεις 
δουλειά δεν είναι ο πιο γρήγορος. 
Όμως σκέψου: πόσος καιρός έχει 
περάσει από τότε που ξεκίνησες 
να ψάχνεις για δουλειά; 

Σκέψου τι θα μπορούσες να είχες 
πετύχει αν, παράλληλα με την ανα-
ζήτηση εργασίας μέσω αγγελιών 
και διαδικτύου, έχτιζες σχέσεις και 
έδειχνες το πάθος σου γι’ αυτό 
που αγαπάς. 

Το αποτέλεσμα θα είναι να δου-
λεύεις τελικά με ανθρώπους με 
τους οποίους έχεις τις ίδιες αξίες, 
που γνωρίζουν καλά ποιός είσαι 
και σε εκτιμούν. Γνωρίζω πάρα 
πολλούς που το έχουν πετύχει 
και μπορείς να είσαι ο επόμενος.

Προτείνω, λοιπόν, να σκεφτείς 
καλά αν θέλεις να κάνεις αυτό που 
σε ευχαριστεί και να πληρώνεσαι 
γι’ αυτό. Θέλεις;

Κύρος Βογιατζόγλου, Σύμβουλος 
Online Marketing, Realmedia.gr

Ο πιο εύκολος τρόπος για να βρεις δουλειά

YouRock.Jobs
-Από πού ήρθε τώρα αυτό; Τι είναι;
Το YouRock.Jobs (yourock.jobs/el)είναι ένα 

καινούργιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης που 
αφορά τον επαγγελματικό τομέα. Απευθύνεται 
σε νέους με σκοπό την δικτύωση τους.

-Πού με βοηθάει;
Στο να βρείτε εργασία! Βοηθάει στην ανάδειξη 

των επαγγελματικών δεξιοτήτων σας (διαμάντι) 
και μπορείτε να δημιουργήσετε online περιεχό-
μενο και σύνδεση με το προφίλ σας, προβάλ-
λοντας καταυτόν τον τρόπο αυτά που μπορείτε 
να κάνετε. Οι εταιρείες που επισκέπτονται την 
ιστοσελίδα μπορούν έτσι να εντοπίσουν τους 
κατάλληλους υποψηφίους.

-Τι είναι το διαμάντι;
Το YouRock.jobs εμφανίζει τις δεξιότητες σας 

με το σχήμα ενός διαμαντιού. Η μεγαλύτερη 
επιφάνεια είναι εκεί που έχετε περισσότερη έφεση.

-Κι από πού καταλαβαίνει το διαμάντι πού 
έχω έφεση και ποιες είναι οι δεξιότητες μου;

Σύμφωνα με το βιογραφικό που θα συμπλη-
ρώσετε, καθώς και διάφορα πεδία που θα σας 
ζητήσει να γράψετε, σχηματίζεται το διαμάντι σας!

-Αξίζει τον κόπο ή είναι χάσιμο χρόνου;
Στο πλαίσιο αναζήτησης εργασίας είναι καλό 

να εκμεταλλευόμαστε όλα τα μέσα που παρου-
σιάζονται. Καθώς οι εποχές εξελίσσονται, εμείς 
δεν πρέπει να μείνουμε πίσω. Μέσα στον χρόνο 
είναι λογικό να έχει εξελιχθεί και ο τομέας ανα-
ζήτησης εργασίας. Πλέον, οι υπεύθυνοι εταιριών 
που αναζητούν προσωπικό, χρησιμοποιούν 
εξελιγμένους τρόπους εύρεσης προσωπικού. 
Αφού έχουν την δυνατότητα να βλέπουν από 
πριν κάποια στοιχεία του υποψηφίου, το κά-
νουν κι αυτά είναι τα προσωπικά μας προφίλ 
στα κοινωνικά δίκτυα. Το YouRock.Jobs είναι 
ένα πρωτότυπο μέσο κοινωνικής δικτύωσης 
που αφορά αποκλειστικά τον επαγγελματικό 
μας τομέα. Οπότε δεν είναι χάσιμο χρόνου και 
αξίζει! Δεν θα σας πάρει πάνω από μία ώρα για 
να δημιουργήσετε το προφίλ σας και να μάθετε 
το πώς δουλεύει. Όταν θα το ολοκληρώσετε, 
αυτομάτως θα έχουν αυξηθεί και οι πιθανότητες 
να βρείτε δουλειά. Είναι ένα λιθαράκι στην 
επαγγελματική σας πορεία.

Ελισάβετ Καλαρούτη- 
Executive Marketing, Skywalker.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΑΝΑζΗΤΗΣΗΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ

Τι είναι οι ημερίδες και ποια τα πλεονεκτήματα  
για υποψήφιους που αναζητούν εργασία;
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συνέχεια στη σελ. 06

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος Γραφείου (SSC10)

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

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

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

Εταιρία παροχής λύσεων πληροφορικής, ενδιαφέ-
ρεται για:

Σύμβουλο - Τεχνικό Παραμετροποίησης 
Υποστήριξης Εφαρμογής ERP - SoftOne 

στην Περιοχή της Θεσσαλονίκης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνολογικής - οικονομικής κατεύθυνσης 
•Προϋπηρεσία/εμπειρία σε παραμετροποίηση/ 
υποστήριξη προγράμματος ERP 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hrthes@gmail.com

Υπάλληλοι Γραφείου

Zητούνται για στελέχωση εταιρίας στην Καλλιθέα, με 
ευχέρεια λόγου γιαπροώθηση κάρτας υγείας, στα-
θερής τηλεφωνίας, ηλεκτρικής ενέργειας, 5ήμερη 
απασχόληση, πρωί ή απόγευμα.

•Βασικός μισθός, ΙΚΑ, bonus παραγωγής.

Τηλ. επικοινωνίας: 211 1095600, υπόψη κας Βλάχου. 
E-mail:alpha_netox@hotmail.com

Η Winners Education είναι ένας γοργά αναπτυσσόμενος 
εκπαιδευτικός οργανισμός με εικοσαετή παρουσία στην 
ελληνική αγορά. Το διεθνές πρόγραμμα σπουδών σε 
συνδυασμό με τις πρωτοποριακές μας υπηρεσίες κάνουν 
την Winners Education μια επιχείρηση που ξεχωρίζει 
στον τομέα της. H Winners Education αναζητά:

Υπεύθυνο Γραφείου
Περιγραφή θέσης 
•Διαχείριση καθημερινού προγράμματος  
και συναντήσεων του διευθυντή 
•Προετοιμασία παρουσιάσεων της διεύθυνσης 
•Προγραμματισμός της ροής εργασιών  
και δραστηριοτήτων του οργανισμού 
•Υποστήριξη διδακτικού προσωπικού  
(φωτοτύπηση, Η/Υ, κλπ) 
•Διαχείριση ερωτήσεων και αιτημάτων πελατών  
με διακριτικότητα 
•Διαχείριση των προφίλ social media  
του οργανισμού 
•Χρήση ποικιλίας λογισμικού γραφείου  
και εφαρμογών 
•Διαχείριση των οικονομικών εισροών  
σε συνεργασία με τον οικονομικό διευθυντή  
Απαραίτητα προσόντα 
•1-2 έτη εμπειρίας σε θέση με ταχύ ρυθμό εργασίας, 
κατά προτίμηση στον τομέα της εκπαίδευσης 
•Εξαιρετικό επίπεδο αγγλικής, τόσο προφορικά 
όσο και γραπτά 
•Σπουδές διοίκησης ή διευθυντικής υποστήριξης 
θα υπολογιστούν ως πρόσθετο προσόν 
•Επιθυμητή εμπειρία υποστήριξης ακαδημαϊκών 
δραστηριοτήτων 
•Άριστη ικανότητα χρήσης Η/Υ, πακέτου Microsoft 
office και social media 
•Διαθεσιμότητα για απογευματινή εργασία  
(15:30 -21:30 μ.μ.) 
•Εξαιρετικές δεξιότητες γραμματειακής υποστήριξης 
•Υψηλού επιπέδου διαπροσωπικές  
και επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου,  
προτεραιοποίηση και multi-tasking 
•Αποδεδειγμένη ικανότητα για ελαστικότητα  
και ανάληψη πρωτοβουλίας 
•Γρήγορη αντίδραση και διαχείριση προβλημάτων, 
θετική στάση 
•Υπευθυνότητα, προσοχή στην λεπτομέρεια 
•Ικανότητα επικοινωνίας με διακριτικότητα  

με ανθρώπους οποιουδήποτε υπόβαθρου 
•Οξυδέρκεια και ομαδοκεντρική σκέψη 
•Διάθεση για μάθηση, προσωπική ανάπτυξη  
και ανάληψη οποιασδήποτε εργασίας και ευθύνης 
•Δίπλωμα οδήγησης  
Παρακαλώ επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. 
Βιογραφικά στο e-mail: winners@winners.edu.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η Modern Line (http://www.modernline.gr) είναι 
μια εισαγωγική εταιρία εσωρούχων και μαγιώ που 
δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1990. 
Αντιπροσωπεύει κατ’ αποκλειστικότητα, σημαντικές 
μάρκες (Byblos, Gianfranco Ferre, Moschino κ.α.) τις 
οποίες διανέμει, μέσα από ένα οργανωμένο δίκτυο 
πωλήσεων, σε καταστήματα εσωρούχων και ρούχων, 
σε ολόκληρη την Ελλάδα.

H Modern Line ενδιαφέρεται για μακροχρόνιες συ-
νεργασίες, σέβεται τους συνεργάτες, τους πελάτες 
και τους προμηθευτές της και αναπτύσσεται δυναμικά. 
Προκειμένου να υποστηρίξουμε το εμπορικό μας, ζητάμε:

Υπάλληλο για Γραμματειακή  
Υποστήριξη των Πωλήσεων

Κύρια καθήκοντα: 
•Οργάνωση και έλεγχος των πωλήσεων 
•Συνεργασία με την ομάδα των πωλητών χονδρικής 
•Τηλεφωνική επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών 
(λήψη και διαχείριση τηλεφωνικών παραγγελιών, 
παραπόνων, αιτημάτων κ.τ.λ.) 
•Προετοιμασία και έλεγχος δειγμάτων 
•Επικοινωνία με προμηθευτές του εξωτερικού  
Ο/Η υποψήφιος/υποψήφια πρέπει  
να έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 
•Να είναι εξαιρετικά οργανωτικός/η και να διακα-
τέχεται από πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Να έχει επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, ευγένεια και γρήγορη αντίληψη 
•Να έχει ευχάριστη προσωπικότητα και άνεση  
στις δημοσιές σχέσεις 
•Να έχει πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
•Να έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Να είναι απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή κολεγίου 
•Να έχει ηλικία έως 30 ετών 
•Να μένει σε κοντινό προάστιο με την έδρα  
της εταιρίας  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη θα 
περάσουν από τεστ γνώσεων. Αποστολή βιογρα-
φικών στο e-mail:hr@modernline.gr. Η έδρα της 
εταιρίας είναι στη Μεταμόρφωση Αττικής.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.- Η εταιρεία μας, μια από τις μεγαλύ-
τερες στο χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, αναζητεί 
Σ.Δ.Ε. για την κάλυψη θέσεως εργασίας στα γραφεία 
της στην Αθήνα:

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

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

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

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

Η εταιρία BEAT ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ-εστίασης.

Από την ίδρυση του πρώτου καταστήματος της η σχέση 
της, με το φαγητό και τον καφέ είναι μια συνεχή προ-
σπάθεια ώστε, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες ικανοποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις 
των πελατών της.

Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 
προϊόντα, να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής 
ποιότητας όλο το 24ωρο.

Η BEAT, στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάπτυξης 
αναζητά εσένα -που σου αρέσει ο χώρος της εστί-
ασης, η ομαδική εργασία και θέλεις να συμμετέχεις 
δημιουργικά-

Marketing Manager

Οι ευθύνες σου: 
•Στρατηγική επικοινωνίας 
•Διαφήμιση 
•Προωθητικά προγράμματα 
•Εποχική εισαγωγή νέων προϊόντων 
•Παρακολούθηση επικοινωνίας 
•Διαχείριση site 
•Συντονισμός & διαχείριση social media 
•Διαχείριση προϋπολογισμού  
Τα προσόντα σου: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας  
στον τομέα της λιανικής με εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση marketing, σε δομημένο ελληνικό  
ή πολυεθνικό περιβάλλον έχοντας υπό την ευθύνη 
σου την επίτευξη εμπορικών στόχων καθώς  
και τη διοίκηση ομάδας 
•Πτυχίο τεχνολογικής κατεύθυνσης/αντίστοιχης 
σχολής 
•Ικανότητα παρουσίασης στοχεύοντας στην προβολή 
και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων 
•Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας μέσω παροχής 
εποικοδομητικών σχολίων, αξιολόγησης  
και εκπαίδευσης αυτής 
•Καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας  
οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες 
και στόχους βάσει των αναγκών του τμήματος  
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες  
των πελατών και των καταστημάτων 
•Εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών 
και τη συστηματική παρακολούθηση  
των αποτελεσμάτων 
•Επιτυχής χειρισμός πολλαπλών εργασιών μέσα 
σε ένα περιβάλλον γρήγορων ρυθμών 
•Άριστη γνώση MS Office 
•Διακριτή ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας 
•Πάθος για διάκριση  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus βασισμένο σε στόχους 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυνατότητα ανάπτυξης

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

Just, a healthcare communications agency is seeking 
a high potential individual to join our team, for the 
position of:

Associate Creative Director 
code: ACD)

The Associate Creative Director is responsible for 
developing original creative design concepts and 
approaches, overseeing multiple projects though 
execution and managing a team of designers. The 
ACD will also contribute to the development of digital 
and marketing strategies, drive the collaborative 
efforts of the project’s creative, user experience 
and technology teams, and inspire teammates on 
all levels to exceed expectations. The ACD is also 
responsible for managing the client relationship for 
all things related to creative.

The right candidate should possess: 
•BA degree (advertising, communications,  
fine arts or related field preferred) 
•Experience in a creative leadership role 
•A proven track record of creative ability  
and judgment 
•Successful client contact experience 
•Excellent presentation skills 
•Comprehensive awareness and interest in new 
platforms and technologies for digital channel 
•Successful experience in managing creative 
teams and multiple accounts  
The company offers excellent career 
opportunities and a competitive remuneration 
package.

Please apply with a full CV (quoting code ACD) to: 
just, 60 Alkiviadou str., 18532, Piraeus by e-mail to 
the address: info@justadv.gr

Η εταιρία BEAT ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ-εστίασης.

Από την ίδρυση του πρώτου καταστήματος της η σχέση 
της, με το φαγητό και τον καφέ είναι μια συνεχή προ-
σπάθεια ώστε, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες ικανοποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις 
των πελατών της.

Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 

προϊόντα, να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής 
ποιότητας όλο το 24ωρο.

Η BEAT, στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάπτυξης 
αναζητά εσένα -που σου αρέσει ο χώρος της εστί-
ασης, η ομαδική εργασία και θέλεις να συμμετέχεις 
δημιουργικά-

Διευθυντές-Διευθύντριες Καταστημάτων 
 Store Manager

Οι ευθύνες σου: 
•Καθοδήγηση άριστης εξυπηρέτησης πελατών 
•Εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων 
•Έλεγχος απόδοσης των εργαζομένων 
•Καθορισμένες λειτουργικές επιθεωρήσεις 
•Συνεχής παρακολούθηση του ανταγωνισμού 
•Ανάπτυξη υποδιευθυντών / υπευθύνων βάρδιας 
•Συντονισμός και υλοποίηση προγραμμάτων 
•Προγράμματα και έλεγχος εργατικού κόστους 
•Παρακολούθηση Cost  
Τα προσόντα σου: 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα 
της λιανικής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
διευθυντή καταστήματος | store manager,  
σε δομημένο ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον 
έχοντας υπό την ευθύνη σου την επίτευξη στόχων 
•Προηγούμενη εμπειρία σε καταστήματα  
καφέ-εστίασης είναι επιθυμητή 
•Αποδεδειγμένη διοίκηση ομάδας 
•Δυνατότητα στρατηγικής σκέψης και εστίαση  
στη λεπτομέρεια 
•Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας, αξιολόγησης  
και εκπαίδευσης αυτής 
•Καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας 
οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες 
και στόχους βάσει των αναγκών του καταστήματος 
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες των 
πελατών 
•Εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών 
και τη συστηματική παρακολούθηση  
των αποτελεσμάτων 
•Καλή γνώση MS Office 
•Διακριτή ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας 
•Πάθος για διάκριση  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus βασισμένο σε στόχους 
•Δυνατότητα ανάπτυξης

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

Μεγάλη εμπορική εταιρία με έδρα την Πάτρα ζητεί:

Στέλεχος Marketing 
Product Management

Βασικά καθήκοντα / αρμοδιότητες product 
management 
•Στρατηγική ανάλυση προϊοντικού mix  
και δημιουργία νέων προϊοντικών concept 
•Benchmarking - τάσεις, ανταγωνισμός, τιμολόγηση 
•Μελέτη merchandise ανά προϊόν/εξοπλισμό 
•Επικοινωνία εντός καταστήματος - 360 επικοινωνία 
•Εκπαίδευση και υποστήριξη συνεργατών για 
merchandise καταστημάτων 
•Τιμολογιακή πολιτική σε συνεργασία με εμπορικό 
τμήμα και τμήμα προμηθειών 
•Εποπτεία & συγγραφή οδηγιών, συνοδευτικού 
υλικού και newsletter για λανσάρισμα  
και προώθηση προϊόντων. 
•Συντονισμός ενεργειών λανσαρίσματος προϊόντων 
στα καταστήματα 
Προσόντα: 
•Πτυχίο marketing 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της διαφήμισης σε 
account service, strategic planning, media shop, 
event planning 
•Επικοινωνιακές ικανότητες, οργανωτικότητα, 
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών, δυνατότητα 
διαχείρισης πολλαπλών project και ομάδων, πνεύμα 
συνεργασίας 
•Προσήλωση στο αποτέλεσμα αλλά και στη τήρηση 
διατμηματικών διαδικασιών 
•Κριτική ικανότητα, στοχευμένος, δομημένος 
τρόπος σκέψης με κατανόηση της επιχειρηματικής 
λειτουργίας 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα ορθής συγγραφής κειμένων

Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: hr.recruitment.mv@gmail.com. Η υποβολή 
βιογραφικών να έχει ολοκληρωθεί μέχρι και τις 
15/11/2014.

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ζητά να προσλάβει:

Σύμβουλους Διαφήμισης  
Με έδρα τα Τρίκαλα

Αντικείμενο εργασίας: 
•Διαχείριση και ανανέωση υπάρχοντος πελατολογίου 
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•Aνεύρεση νέων πελατών 
•Ενημέρωση πελατών για τις νέες υπηρεσίες  
της εταιρείας 
•Προσωπικές πωλήσεις 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•After-sales service  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα/θέση 
πωλήσεων 
•Επαγγελματική εμφάνιση 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Windows, Excel, 
Word, PowerPoint, Internet) 
•Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας 
•Κατοχή άδειας οδήγησης Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου 
•Εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων  
για του άντρες υποψήφιους  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Ικανότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας  
και διαπραγμάτευσης 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Γνώση της αγοράς  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Ελκυστικό σύστημα απόδοσης κινήτρων 
•Αυτοκίνητο, κινητό τηλέφωνο, φορητό υπολογιστή 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγρα-
φές παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση: ΧΡΥΣΟΣ ΟΔΗΓΟΣ 
Α.Ε. διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού, Γ. Αβέρωφ 26-28, 
142 32, Νέα Ιωνία-Περισσός. Fax: 210 9204172. E-mail: 
hr@yellowpages.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη 
διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων.

Export Account Manager

Περιγραφή θέσης: O κατάλληλος υποψήφιος  
θα υποστηρίξει αποτελεσματικά την εξαγωγική 
δραστηριότητα της εταιρίας και την ανάπτυξη νέων 
αγορών για τα προϊόντα της εταιρίας. Θα αναφέρετε 
στο διευθύνων σύμβουλο.

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
•H δημιουργία και εφαρμογή της στρατηγικής 
εμπορικής ανάπτυξης της εταιρείας, 
•Η ανάπτυξης δράσεων που συνεισφέρουν άμεσα 
στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας σε επίπεδο 
αύξησης κύκλου εργασιών & κερδοφορίας, 
•Η δημιουργία νέου πελατολογίου στις υπάρχουσες 
αγορές που δραστηριοποιείται η εταιρία, 
•Τη διερεύνηση νέων πελατών και την ανάπτυξη 
του χαρτοφυλακίου μέσα από την έρευνα αγοράς, 
τη δικτύωση, εμπορικές εκθέσεις, κ.λπ. 
•Δημιουργία και εφαρμογή στρατηγικών διείσδυσης 
για νέες συνεργασίες πελατών, 
•Συμμετοχή στο χτίσιμο του brand awareness  
της εταιρίας, 
•Συμμετοχή στον ετήσιο σχεδιασμό  
του επιχειρησιακού σχεδιασμού ανάπτυξης  
της εταιρίας στις πωλήσεις, 
•Την ενεργή συμμετοχή σε εκθέσεις σε όλο τον κόσμο 
•Παρακολουθεί, αναλύει και αξιολογεί τις τάσεις 
και τις αλλαγές στην αγορά.  
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ 
ή σχετικό αντικείμενο, αποδεδειγμένη εμπειρία & 
επιδόσεις τουλάχιστον 5 ετών σε ομοειδή καθήκοντα, 
στο χώρο των εξαγωγών και του εμπορίου  
με το εξωτερικό, 
•Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
διαπραγματεύσεων, και αντίληψης οικονομικών 
μεγεθών, 
•Εξοικείωση με την υλοποίηση ποσοτικών  
και ποιοτικών στόχων, όπως απαιτείται  
από το τμήμα πωλήσεων, 
•Ανάληψη πρωτοβουλιών & προσανατολισμός 
στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση άριστων αγγλικών 
και Microsoft Office 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, 
πελατοκεντρική αντίληψη. 
•Γνώση τουρκικής γλώσσας (προαιρετικά)

Αποκλειστική προϋπόθεση η εμπειρία και ουσιαστική 
γνώση της αγοράς των δομικών υλικών. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
vrokos@roka-refractory.com

Korres, set up in 1996, is a Greek skincare brand with 
roots in Athens’ first ever homeopathic pharmacy.

Based on its pharmacy experience in over 3,000 
homeopathic remedies of herbal origin, Korres is 

focusing on primary and applied research regarding 
natural ingredients and formulae.
The company today offers a natural and certified 
organic skin & hair care range, a make-up line as 
well as sun care products and herbal preparations 
available in over 30 countries around the world.
Korres is seeking to cover the following position:

Junior Brand Manager- 
New Product Development

Key responsibilities: 
•Actively participates in the strategic planning of 
new products in the categories of responsibility 
•Works to identify new product development 
opportunities to support marketing and business 
strategy 
•Actively collaborates with R&D, technical 
departments and commercial/marketing and 
acts as the interface with internal and external 
partners to provide product solutions that meet 
marketing & technical requirements 
•Responsible for the project management 
and execution of all stages of the new product 
development process  
Candidate profile: 
•University degree in chemical engineering 
•Postgraduate studies in business administration 
or marketing field would be considered an asset 
•Strong written & verbal communication skills 
•Strong analytical & organizational skills,  
team player 
•Fluency in English (oral and written) 
•PC literacy (MS Office) 
•Project management skills  
We offer: 
•A challenging and pleasant working environment 
•Excellent career prospects 
•Attractive remuneration package

Send your CV to the following e-mail: hr@korres.com

Sales & Client  
Service Executive

Η BEST OF MARKETING & COMMUNICATION, ένα 
από τα ισχυρότερα marketing agencies, αναζητά νέους/
νέες για την άμεση στελέχωση του τμήματος πωλήσεων 
και client service.
Βασικά καθήκοντα θέσης εργασίας: 
•Ανάπτυξη πωλήσεων Β2Β 
•Προώθηση - πώληση υπηρεσιών marketing  
και επικοινωνίας 
•Εύρεση & διεύρυνση πελατολογίου 
•Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος  
και νέου πελατολογίου 
•Παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
και των εξελίξεων της αγοράς. 
•Ενημέρωση της διοίκησης μέσω αντίστοιχων 
reports.  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη & διαχείριση πελατολογίου B2B 
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε πωλήσεις,  
διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Εμπειρία στο χώρο της διαφήμισης  
και του marketing θα εκτιμηθεί 
•Άριστη επικοινωνιακή, διοικητική και οργανωτική 
ικανότητα 
•Ομαδικότητα και προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
•Στρατηγική σκέψη, ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων, ακόμα και κάτω από πίεση 
•Άριστη γνώση MS Office & Internet 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση το marketing 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικών (γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Μηνιαίος μισθός 
•Πλήρης ασφάλιση 
•Μηνιαίο bonus 
•Έξοδα κίνησης 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής και μισθολογικής 
εξέλιξης 
•Προσωπικό πλάνο ανάπτυξης και mentoring  
από τα εξειδικευμένα μας στελέχη
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@bestofmarketing.gr

Η LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε. (www.
lever.gr) ανήκει σε ένα γρήγορα αναπτυσσόμενο όμιλο 
εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο παροχής 
συμβουλευτικών υπηρεσιών και εκπαίδευσης. Στα 
πλαίσια της συνεχούς δυναμικής της ανάπτυξης ζητά 

ικανό στέλεχος που θα καλύψει τη θέση του:
Συμβούλου Επενδυτικών Προγραμμάτων 

(ΣΕΠ-1014)
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναφέρεται  
στον υπεύθυνο του τμήματος επενδυτικών  
προγραμμάτων και θα αναλάβει: 
•Τη σύνταξη και υποβολή επενδυτικών  
προγραμμάτων (αναπτυξιακό νόμο, ΕΣΠΑ κ.λ.π.) 
•Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη 
επενδυτικών προγραμμάτων (αναπτυξιακό νόμο, 
ΕΣΠΑ κλπ). 
•Την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων 
(business plans), μελετών σκοπιμότητας  
και βιωσιμότητας  
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί  
τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 
Προσόντα 
•Πτυχίο οικονομικών ΑΕΙ 
•Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια στον τομέα 
των επενδυτικών προγραμμάτων 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (office) 
•Άριστη γνώση αγγλικών
Δεξιότητες: 
•Αναλυτική σκέψη και ικανότητα σύνθεσης 
•Εμπειρία στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση 
πληροφοριών και στοιχείων 
•Εξαιρετικές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές 
δεξιότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων σε συνθήκες 
πίεσης και με βάση χρονοδιαγράμματα.
Αποστολή βιογραφικών: Παρακαλούμε αποστείλετε 
ηλεκτρονικά το βιογραφικό σας σημείωμα στην  ηλε-
κτρονική διεύθυνση: hr@lever.gr αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης (ΣΕΠ-1014).

Από τη διεύθυνση HR του μεγαλύτερου τραπεζοπιστω-
τικού ομίλου και στα πλαίσια στελέχωσης της νέας 
του επιχειρησιακής μονάδας ανάπτυξης ζητούνται:

Στελέχη Διοίκησης

Που θα στελεχώσουν τις παρακάτω θέσεις εργασίας: 
•financial planners 
•συντονιστής ομάδας 
•στέλεχος παραγωγικής υποστήριξης 
•υπεύθυνος πωλήσεων και εκπαίδευσης  
Σημείωση: Για την κάθε θέση εργασίας  
θα επιλεγούν 2 άτομα.  
Απαραίτητες εργασιακές προϋποθέσεις: 
•Πτυχίο ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης 
•Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε έναν  
από τους παρακάτω τομείς: management, 
marketing - πωλήσεων - επικοινωνίας,  
εκπαίδευση,  
•Χρηματοοικονομικών, διοικητικής υποστήριξης. 
•Ηλικία 25-45 ετών  
Ιδιαίτερες δεξιότητες: 
•Προφίλ προσωπικότητας με δυναμισμό,  
ακεραιότητα και ενέργεια 
•Συνθετική και αντιληπτική ικανότητα 
•Εμπειρία σε θέματα διαχείρισης, κρίσεων  
και σύνθετων επιχειρησιακών θεμάτων 
•Προσήλωση στην επίτευξη μετρήσιμων  
και υψηλών στόχων 
•Άριστες διαπραγματευτικές ικανότητες  
και επαγγελματική επικοινωνία 
•Ανθρωποκεντρική προσέγγιση για όλες  
τις ομάδες κοινού

Οι απολαβές μας: 
•Σταθερές απολαβές βάση θέσης εργασίας καθώς 
και επαγγελματικών ικανοτήτων 
•Υψηλές προμήθειες συν bonus αποδοτικότητας 
•Δυνατότητες γρήγορης εξέλιξης στο ανώτατο 
χρημ/κο management 
•Ανταγωνιστικό πλαίσιο ομαδικής ασφάλισης
Αποστολή βιογραφικών με τον αντίστοιχο κωδικό 
θέσης. Υπ’όψιν κας Κωνσταντοπούλου στο e-mail: 
sofia21dim@gmail.com

To ξενοδοχείο ‘’Πέτρα & Φως’’ στο Οίτυλο Λακωνίας 
ζητά να προσλάβει:

Υπεύθυνο Λειτουργίας

Καθήκοντα θέσης 
•Παρακολούθηση και συντονισμός της λειτουργίας 
όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου 
•Τήρηση διαδικασιών και αποστολή αναφορών 
προς τη διοίκηση  
Απαραίτητα προσόντα 
•Δυνατότητα μόνιμης κατοικίας στο τόπο  
δραστηριότητας 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

•Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση  
δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα

Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παρα-
καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με 
πρόσφατη φωτογραφία αναφέροντας τη θέση στο 
e-mail: hotel@schellas.gr

Our client is a leading Non Governmental Organisation 
(NGO), headquartered in Greece and is currently looking 
for a dynamic professional with great leadership potential 
and good communication skills for the position of:

Educational Programs Manager 
 (PM/1014)

This job position entails recruiting, training, placement, 
support and reporting responsibilities. The ideal 
candidate should have high competitive spirit with 
a winning mentality. He/she should possess strong 
communication skills and should take initiatives. 
Seeking for a candidate who likes challenge and 
who can work under pressure.

In more detail the candidate would have to facilitate 
activities of consultants and teachers, uphold quality 
standards for the organization, assure adherence to 
program models and program expansion, develop and 
maintain good educator relationships at all levels 
and finally monitor all programs for adherence to 
models and quality maintenance. He/ she will report 
to the general manager.

In this framework, the suitable educational 
programs manager should have: 
•Bachelors degree or equivalent experience 
•Strong oral/written communication and 
organizational/planning skills 
•Computer literacy 
•Bachelors degree or higher in business  
or education 
•10 years classroom and/or 10 years business 
experience  
The prospective candidate would have to: 
•Manage program quantity and quality.  
•Recruit and renew consultant commitment 
through individual renewals and company liaisons.  
•Develop and implement training programs and 
training evaluation.  
•Coordinate the placement and schedule of trained 
consultants, volunteers & trainers.  
•Assure adherence to program models and file  
all needed program variances.  
•Develop and implement plans for teacher 
and consultant contacts including class visits, 
newsletters, phone contacts, teacher visits  
and call-back sessions.  
•Solicit feedback through evaluation instruments. 
•Develop and deliver all sales presentations to 
support strategic plan to new districts, schools, 
prospective teachers and volunteers.  
•Renew commitments of schools/teachers.  
•Submit forecasts and interim reports to the 
educational programs director & general 
manager. 
•Handle general records and correspondence with 
volunteers and prospects.  
•Supervise procurement and delivery of all 
program materials. 
•Assist all program related board committees  
in caring out their specific functions and prepare 
materials for board and committee meetings 
•Maintain general records and correspondence 
with volunteers and prospects.

If you are interested in having such a promising career, you 
can take the chance and apply to the following link: http://
pfb.applymycv.gr/form.asp, stating the code PM/1014, 
so as your personal data to be immediately processed. 
All applications will be treated as highly confidential. 
Follow us to Linkedin, Twitter, Facebook, so as to be 
immediately informed about our latest news and ads!

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Μεγάλη εισαγωγική εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον κλάδο της εμπορίας ειδών υγιεινής και επίπλων 
μπάνιου ζητά να προσλάβει άμεσα:

Βοηθό Λογιστή
Κύρια καθήκοντα: 
•Καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής 
•Συμφωνίες πελατών - προμηθευτών 
•Σύνταξη των μηνιαίων ισοζυγίων των τηρούμενων 
λογαριασμών 
•Ενημέρωση των τηρούμενων λογιστικών βιβλίων 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 3-5 ετών  
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συνέχεια στη σελ. 10

σε λογιστήρια εμπορικών εταιρειών εισαγωγών-
εξαγωγών, με δίκτυο πωλητών και πελατών 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΙΕΚ λογιστικής 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε άριστα οργανω-
μένο περιβάλλον ERP - CRM κατά προτίμηση 
ENTERSOFT 
•Προϋπηρεσία σε ΑΕ (θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν) 
•Γνώση και εμπειρία σε θέματα ΚΒΣ, ΦΠΑ, αποθηκών 
και Ε.Γ.Λ.Σ. φορολογία εισοδήματος, εργατική  
νομοθεσία και μισθοδοσία, γνώση νόμου 2190 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών  
και εντατικού reporting 
•Ικανότητα τηρήσεως προθεσμιών και απόδοσης 
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
•Άριστη γνώση MS-Excel 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Όρεξη για σκληρή δουλειά και ευχέρεια εργασίας 
σε απαιτητικό περιβάλλον

Η θέση απαιτεί: μεθοδικότητα και οργανωτικές ικανό-
τητες σε εργασία περιβάλλοντος γραφείου με σύγχρονη 
μηχανογράφηση και διαδικασίες. Εκπληρωμένες στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψηφίους)

Τα βιογραφικά σημειώματα θα πρέπει να αποσταλούν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: x.roumeliotis@gloria.gr

Θέση Λογιστηρίου
Περιγραφή θέσης εργασίας 
•Καταχώρηση εγγραφών γενικής λογιστικής 
•Σύνταξη των μηνιαίων ισοζυγίων των τηρούμενων 
λογαριασμών 
•Επίβλεψη και διεκπεραίωση καθημερινών εργασιών 
λογιστηρίου 
•Συμμετοχή στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 
•Έλεγχος καρτέλας πελάτη - συμφωνία υπολοίπων 
•Διαχείριση μισθοδοσίας 
•Συμμετοχή στον έλεγχο και υποβολή μηνιαίων 
δηλώσεων για φορολογικές υποχρεώσεις  
(ΦΠΑ, ΦΜΥ, κ.α.)  
Απαραίτητα προσόντα / προφίλ υποψηφίου 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία 5-8 ετών.  
Η προϋπηρεσία σε θέση προϊσταμένου λογιστηρίου 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικής ή λογιστικής  
κατεύθυνσης 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού των εφαρμογών  
Ms Office 
•Γνώση κατάρτισης προϋπολογισμών και reporting 
•Γνώση ασφαλιστικής & εργατικής νομοθεσίας 
•Η θέση απαιτεί: μεθοδικότητα και οργανωτικές 
ικανότητες σε εργασία περιβάλλοντος. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες υποψηφίους) 
•Η γνώση και εμπειρία σε φορολογικά θα θεωρηθεί 
επιπλέον προσόν.  
Παροχές εταιρείας 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Περιβάλλον που προάγει την επαγγελματική  
ανάπτυξη.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
haris.koukourikos@decoceramica.gr

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ 
Αθήνα, 22-10-2014  
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6743/28-02-2014

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Το Ινστιτούτο Βιώσιμης 
Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ) του 
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), στα πλαίσια υλοποίησης του παρακάτω ερευ-
νητικού προγράμματος: “Prosperity4All («Ecosystem 
infrastructure for smart and personalized inclusion 
and prosperity for all stakeholders»)”, προσκαλεί 
τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα 
προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά, για μία (1) θέση συνεργάτη, 
ο οποίος θα απασχοληθεί με σύμβαση έργου στην Αθήνα 
με διάρκεια 6 μήνες:

Ειδικότητα: Διοικητικός - Οικονομικός 
Κωδικός θέσης: 47/2014

Αντικείμενο: «Επιλογή των κατάλληλων επιχειρη-
ματικών σεναρίων χρήσης και στάθμιση αντίστοιχων 
δεικτών στα πλαίσια ανάπτυξης του πειραματικού πρω-
τοκόλλου της αρχικής φάσης των πιλοτικών δοκιμών 
του Ύπο-Έργου 4».
Αριθμός θέσεων: 1 
Διάρκεια: 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης  
έως το τέλος του έργου.  
Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει 
να διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ διοίκησης επιχειρήσεων  
ή οικονομικών επιστημών ή λογιστικής ημεδαπής  
ή ισότιμο αντίστοιχων σχολών της αλλοδαπής 

•Η άριστη δεξιότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητη  
Συνεκτιμώμενα προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφή κλάδο  
(διοίκησης επιχειρήσεων ή οικονομικών επιστημών 
ή λογιστικής) 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό και διαχείριση  
των προϋπολογισμών των έργων, στη οικονομική 
ανάλυση, την υποβολή εκθέσεων  
για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα  
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό με την ειδικότητα  
της πρόσκλησης αντικείμενο 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό ή εφαρμογή επιστημονικών 
και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων 
•Άριστη γνώση των οικονομικών και λογιστικών 
κανόνων και κανονισμών για συγχρηματοδοτούμενα 
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
•Η γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί 
προσόν  
Απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει  
να υποβληθούν: 
•Αίτηση (να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης  
και η ειδικότητα) 
•Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα 
•Κάθε άλλο στοιχείο που κατά την κρίση  
του υποψηφίου θα βοηθήσει στη διαμόρφωση  
γνώμης για την καταλληλότητά του

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα η επαγγελματική εμπειρία σε 
θέματα σχετικά με την διοίκηση/διαχείριση δραστη-
ριοτήτων που άπτονται στον τομέα των μεταφορών 
καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα (συμμετοχή 
σε συνέδρια, ημερίδες, επιστημονικά άρθρα).

Οι ενδιαφερόμενοι, που θα κριθούν κατάλληλοι για τη 
θέση είναι δυνατόν να κληθούν σε συνέντευξη. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό 
τους-αίτηση έως 10/11/2014 14:00 στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pvitzilaiou@certh.gr (κ. Βιτζηλαίου Καλλιόπη) 
ή να απευθυνθούν για πληροφορίες στη γραμματεία του 
ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ στην κατωτέρω διεύθυνση: Αιγιαλείας 52, 
Τ.Κ 15125, Μαρούσι, Αθήνα, +30-211-1069599. Για 
να κατεβάσετε το έντυπο της αίτησης ακολουθήστε 
τον παρακάτω σύνδεσμο: http://files.skywalker.gr/
imet-certh-aithsh.doc. Η ημερομηνία λήξης παραλαβής 
των αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 10/11/2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η εταιρία πληροφορικής ComSys, αναζητεί στελέχη 
για την παρακάτω θέση:

Software Engineer / Web Developer  
(Κωδικός Θέσεως SEWD14K)

Καθήκοντα: Τα βασικά καθήκοντα είναι η συμμετοχή 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης λογισμικού σύμφωνα 
με τα πρότυπα της τεχνολογίας λογισμικού. 
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πανεπιστημιακό πτυχίο πληροφορικής 
•Προϋπηρεσία 4 ετών 
•Εμπειρία σε υλοποίση WebPortals με 
MicrosoftSharePoint 
•C#.NET,ASPX, HTML5/CSS3, JavaScript, AJAX, 
jQuery 
•Restful/SOAP Web Services 
•Microsoft SQL Server (Reporting services, 
Analysis Services, Integration Services, Transact 
SQL) 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παροχές: 
•Ανταγωνιστική αμοιβή και bonus επίτευξης στόχων 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας και δυνατότητες  
βελτίωσης των δεξιοτήτων με ενδοεταιρική  
εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους  με αναφορά στη θέση, υπόψη του τμήματος 
προσωπικού: ComSysAE, Λ. Κηφισίας 227, ΤΚ 145 61 
Κηφισιά. Fax: 210.92.21.219, e-mail: jobs@comsys.gr

Η εταιρεία πληροφορικής ComSys, αναζητεί στελέχη 
για την παρακάτω θέση:

Software Engineer  
(Κωδικός Θέσεως SED14K)

Ζητείται για άμεση πρόσληψη μηχανικός λογισμικού 
με εμπειρία σε προγραμματισμό εφαρμογών  
σε περιβάλλον Delphi.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία 4 ετών 
•Προγραμματισμός σε περιβάλλον Delphi. 
•Microsoft SQL Server 2008/2012  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστική αμοιβή και bonus επίτευξης  
στόχων 
•Ιδανικές συνθήκες εργασίας και δυνατότητες  
βελτίωσης των δεξιοτήτων με ενδοεταιρική  
εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους με αναφορά στην θέση, υπόψη του τμήματος 
προσωπικού: ComSysAE, Λ. Κηφισίας 227, ΤΚ 145 61 
Κηφισιά. Fax: 210.92.21.219, e-mail: jobs@comsys.gr

TELESMA business technologies S.A. is seeking a:

Java EE Developer

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

We are looking, for a Java EE Developer to staff 
our project development activities.

Job description: The successful candidate will be 
involved in the design, implementation, extension 
and maintenance of a Java based portal. This is an 
excellent opportunity to apply and further develop 
your software design & development skills.

Required qualifications: 
•University degree in computer science  
or information technology. 
•3 to 5 years proven experience of development  
in J2EE (programming and administering  
a Liferay portal would be considered  
an advantage) 
•Very good knowledge in data base management 
systems (e.g. MySQL) 
•Proven good experience in s/w development 
associated with an application server  
(e.g. Tomcat, JBoss etc.) 
•Proficient in client - side τεχνολογιών  
(HTML5, CSS3, Javascript / jQuery, Ajax) 
•Good knowledge of operating systems 
(specifically Linux/Unix OS but additional Windows 
OS knowledge will be an advantage). 
•Very sharp analytical skills and communication 
abilities, 
•Excellent command of the English language  
in both written and oral form. 
•Flexibility, self-motivation and focus  
on high level, qualitative performance  
and the achievement of results. 
•EU work permi 
•Only candidates deemed to fulfill the 
aforementioned qualifications will be invited  
to an interview.  
We offer a competitive compensation package, 
continuous learning and training.

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

Developer

Με έτος ίδρυσης το 1989 η On Line Data συνεχίζει την 
πολύχρονη δραστηριότητα της στον ευαίσθητο χώρο 
της πληροφορικής. Σήμερα οι πρωτοποριακές και 
σύγχρονες τεχνολογικά λύσεις που η On Line Data 
γνωρίζει να προσφέρει, την τοποθετούν όχι μόνο στην 
κορυφή της πυραμίδας αλλά και στην πρώτη γραμμή 
ανάπτυξης της ελληνικής ανταγωνιστικότητας στην 
ευρωπαϊκή αγορά. Επιπρόσθετα με την πρωτοπορία 
που την διακρίνει, έχει πλέον καθιερωθεί σαν η λύση 
σε θέματα που άπτονται της επιστήμης των Logistics. 
Έτσι σήμερα σε αγορές όπως αυτή των διεθνών μετα-
φορών, αποθηκεύσεων και διανομών η On Line Data 
κατέχει μερίδιο μεγαλύτερο του 95%.

Σε αυτό το πλαίσιο αναζητούμε συνεργάτες που θα 
συνεισφέρουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας 
με το ταλέντο, την εμπειρία και τις ικανότητές τους.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν 
υποχρεωτικά εμπειρία άνω των 4 ετών και πολύ 
καλές γνώσεις στις ακόλουθες τεχνολογίες:  
Υποχρεωτικά: 
•VB.NET ή C# (.Net Framework 4 και άνω  
και Visual Studio 2010 και άνω) 
•SQL SERVER (2008 R2 - 2012) 
•ASP.NET, HTML - HTML5, JavaScript, CSS  
Επιθυμητά: 
•WPF - WCF - Windows services 
•iOS & Android Apps  
Άλλες απαιτήσεις θέσης:  
Υποχρεωτικά: 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Επιθυμητά: 
•Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης εκπαίδευσης

Η εταιρία προσφέρει άριστο εργασιακό περιβάλλον 
ενώ στον κατάλληλο υποψήφιο/ια θα δοθεί ανταγωνι-
στικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων καθώς 
και εξαιρετικές ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης.

Παρακαλούμε υποβάλλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
μέσω e-mail, στα ελληνικά ή αγγλικά στο e-mail: 
info@onlinedata.gr. (Υπόψη: R&D Department, Ref: 
CCD 011014), website: http://www.onlinedata.gr

Software Developer

ICAP Employment Solutions, on behalf of its client, 
a well-established organization, is seeking  
to recruit a Software Developer.  
Role description: 
•Programming for web applications  
Qualifications 
•Bachelor’s degree in information technology 
•1- 2 years of working experience in programming 
with Java & .net technologies 
•Fluency in english  
The company offers 
•Attractive remuneration package

Those interested please forward your CV to the 
following e-mail: es@icap.gr mentioning the title 
“Software Developer_SOD4914” In the subject line 
of your email. All information received will be treated 
with strict confidentiality.

Web Applications Software Developer Business 
Process Optimization and Automation in a Document 
Centric World www.docuclass.com & www.cima-
software.com

CIMA Software EMEA represents the “DocuClass” & 
“Invoices365” software suites in Europe.  DocuClass™ 
and Invoice365™ are ones of the most robust, flexible 
and scalable ECM software solutions in the market 
today. Both are designed to organize, distribute, 
standardize, and control how documents and financial 
records are managed within a company’s business 
environment, thereby effectively streamlining business 
processes.

We are looking to hire under contract a WEB Applications 
Software Developer, meeting the following qualifications 
and experience…

Qualifications & experience: 
•University or technical university degree  
in computer science or information technology 
•Minimum 2 years experience in software 
development 
•Proven experience in PHP, JAVASCRIPT & AJAX 
technology 
•Ability to work with different tasks and 
contribute if needed to all stages of software  
life cycle (design, implementation, testing, 
support, etc) 
•Development experience with different 
RDBMS (MS SQL, ORACLE, MY SQL) and mobile 
applications development frameworks will be 
considered a plus, but it is not required 
•Self motivated with the ability to work 
independently and to set the correct priorities  
at any given time to meet the deadlines 
•Strong communication skills in Greek & English,   
Company offers: A competitive starting package 
and a flexible working environment.

Please forward your English CV to the following e-mail: 
sales.europe@docuclass.com quoting the reference 
code SC-101. All applications will be treated in 
strict confidence.

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

Software Engineers  
(κωδ. Θέσης SWEA 1402)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ σχετικής κατεύθυνσης 
•Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών 
σε C# και winforms (.NET 4.0) 
•Εμπειρία σε XML, DCVS ή SVN, Continuous 
integration 
•Γνώσεις αρχιτεκτονικής λογισμικού  
(UML, OOP Design Patterns, SOLID) 
•Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων  
(εμπειρία στην ORACLE θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

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

Η DYNAMΑRINE (www.dynamarine.com) εταιρεία 
συμβούλων ναυπηγών ενδιαφέρεται να απασχολήσει:

Προγραμματιστή
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συνέχεια στη σελ. 12

Σε web εφαρμογές για εταιρικούς πελάτες  
καθώς και για ενδοεταιρικές εφαρμογές.  
Αντικείμενο εργασίας: 
•PHP, HTML/CSS, Javascript, MySQL, Joomla, MVC.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@dynamarine.
com υπόψη κ. Περισσάκη».

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
H διαφημιστική εταιρία Grafima αναζητά:

Γραφίστα-τρια για 
Εξωτερική Συνεργασία

Με αντικείμενο τη δημιουργία λογοτύπων και εταιρικής 
ταυτότητας, καταχωρήσεις σε περιοδικά, φυλλάδια, 
επεξεργασία φωτογραφίας, καταλόγους, πολυσέλιδα 
έντυπα και κάθε είδους διαφημιστικών ενεργειών κα-
θώς και την επιμέλεια αυτών.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις Photoshop, Illustrator, Indesign 
& τυπογραφικών εργασιών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) ετών  
στη διαφήμιση με ευχέρεια στη δημιουργία concept 
•Ομαδικό πνεύμα και Ικανότητα καταμερισμού  
χρόνου και παράδοσης μέσα στα όρια (deadlines)  
Απαραίτητη η παρουσίαση portfolio  
με ολοκληρωμένες εργασίες.

Επικοινωνία:
Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: grafima@otenet.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7251600.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Τηλεφωνητές -Τηλεφωνήτριες  
Ζητούνται για Call Center

Περιοχή απασχόλησης: 
•Πλατεία Κάνιγγος, πλησίον ηλεκτρικού σταθμού

Αντικείμενο απασχόλησης: H εταιρεία εκπροσωπεί τα 
μεγαλύτερα ιδιωτικά νοσοκομεία και πολυιατρεία της 
Αθήνας και της Ελλάδας και οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα εργασθούν σε εξερχόμενες κλήσεις και μέσω ραντε-
βού για την προώθηση του προγράμματος υγείας τους.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επικοινωνιακά προσόντα -ευελιξία στο λόγο 
•Δυναμικό και αυτοσχέδιο χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας  
για την εκπλήρωση στόχων 
•Εμπειρία και προϋπηρεσία στις πωλήσεις  
και σε προγράμματα ασφαλιστικά και υγείας  
θα θεωρηθεί προσόν.  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής και επαναλαμβανόμενη εκπαίδευση 
•Ευέλικτο ωράριο , πρωινό - απογευματινό,  
τετράωρο ή εξάωρο  
Για αποστολή βιογραφικών κωδικός αγγελίας: 
CC-YGEIA-T 
•Στο e-mail: cv.atoa@hotmail.com 
•Στο fax: 210 8829413 
•Τηλέφωνο επικοινωνίας 215 5158845

Μεγάλη εταιρία εμπορίας υφασμάτων επιθυμεί 
να προσλάβει:

Υπάλληλο Εξυπηρέτησης  
Πελατών (Customer Service)

Αρμοδιότητες: 
•Επικοινωνία με πελάτες για θέματα που αφορούν 
την καθημερινή εξυπηρέτηση τους 
•Επικοινωνία με τους πωλητές 
•Λήψη τηλεφωνικών παραγγελιών και καταχώρηση 
τους στο σύστημα 
•Παρακολούθηση της ομαλής ολοκλήρωσης  
των παραγγελιών 
•Συνεργασία με τα τμήματα sales & marketing 
καθώς και με την αποθήκη  
Προσόντα: 
•Επιθυμητή ηλικία 25-35 ετών 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών ΜS Office 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων υπό πιεστικές  
συνθήκες 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει εξωστρέφεια, 
ευγένεια και διαπραγματευτική ικανότητα  
Η θέση αναφέρεται στο διευθυντή πωλήσεων  
της εταιρίας.

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικές αποδοχές ανα-
λόγων προσόντων, πρόσθετη ιδιωτική ασφάλεια 
υγείας και άριστο περιβάλλον εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με πλήρη στοιχεία 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sales456@gmail.com

PROMOTION - 
MERCHANDISERS

H WEST A.E. ζητά να προσλάβει άμεσα έμπειρους:

Merchandisers

Η θέση αναφέρεται σε έμπειρους merchandisers 25-35 
ετών οι οποίοι θα δραστηριοποιούνται στο χώρο των 
περιπτέρων, ψιλικών και mini market για λογαριασμό 
μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας για 4μηνη απασχόληση.

Περιοχές: 
•Αθήνα 
•Καλαμάτα  
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ επιθυμητό 
•Γνώση αγγλικής γλώσσας 
•Γνώσεις χειρισμού Η/Υ & MS Office 
•Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας  
& διαπραγματεύσεων 
•Ομαδικότητα 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις ή στο merchandising 
σε super market 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψηφίους  
Παρέχονται: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Σύγχρονο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 
εργασίας 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: info@westsa.
gr αναγράφοντας τον κωδικό Mercfmcg ή με fax: 
210-9735005.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Πωλήτρια για 

 Πλήρη Απασχόληση

•Ζητείται από τη μεγαλύτερη Γαλλική αλυσίδα  
παιδικών ενδυμάτων ORCHESTRA, για το κατάστημά 
της στα Βριλήσσια.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@orchestrahellas.gr, fax: 210-9887829

Πωλητής-τρια / Γραφίστας-τρια

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ευγένεια, ευχάριστη διάθεση, αυτοπεποίθηση 
•Άριστη ανάπτυξη λόγου 
•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Λειτουργία σε πιεστικές συνθήκες 
•Υπευθυνότητα 
•Άριστη γνώση προγραμμάτων Abode Photoshop, 
Illustrator ή CorelDRAW® Graphics Suite X6 
•Άριστη γνώση χειρισμού εκτυπωτικών καταλλήλων 
για θερμομεταφορά σε υφάσματα 
•Άριστη γνώση χειρισμού επαγγελματικών κοπτικών 
βινυλίου 
•Άριστη γνώση χειρισμού πρέσας  
θερμομεταφοράς 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών 
•Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν  
Αρμοδιότητες: 
•Δημιουργία και εκτύπωση σχεδίων σε t-shirt 
•Εξυπηρέτηση πελατών 
•Πώληση  
H εταιρία προσφέρει: 
•Πλήρη απασχόληση 8ωρο/5ήμερο 
•Ικανοποιητική αμοιβή αναλόγως προσόντων 
•Άριστο εργασιακό κλίμα, υποστηρικτικό περιβάλλον 
και συνεργάτες  
Καταστήματα που αφορά: McArthur Glen Σπάτα 
Αττικής & Athens Metro Mall Λεωφόρος  
Βουλιαγμένης Άγιος Δημήτριος Αττικής.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
georgioskalfopoulos@gmail.com

Η εταιρία DEXIM ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητές / Πωλήτριες για Πλήρη Απασχόληση,  
για το Κατάστημα στo Ηράκλειο Κρήτης 

Απαραίτητα προσόντα / ικανότητες: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα στο χώρο  
των πωλήσεων 
•Γνώση αγγλικών 

•Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άνδρες  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης 
•Γνώση της αγοράς υπόδησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις  
της αγοράς 
•Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
•Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης.

Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E.: 22ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας Άγι-
ος Στέφανος Αττικής, 145 10. Τηλ. 210 6217691, 
fax: 210 8140802, e-mail: cv@dexim.gr. Κωδικός 
αγγελίας: 2014051.

Η εταιρία SAM 0-13 με 36 χρόνια εμπειρίας στο παι-
δικό ρούχο, ζητά:

Πωλητή Χονδρικής

Απαραίτητα προσόντα: 
•5ετής επαγγελματική εμπειρία στο χώρο  
της παιδικής ένδυσης 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Δυνατότητα επισκέψεων στην επαρχία 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες)  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
Περιγραφή θέσης: 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Επισκέψεις σε πελάτες 
•Συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη  
του πελατολογίου 
•Σύνταξη και αποστολή reports 
•Παρακολούθηση και διασφάλιση της επίτευξης 
στόχων 
•Παρακολούθηση στατιστικών 
•Διασφάλιση και τήρηση της εμπορικής πολιτικής  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών (μισθός & bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Χρήση εταιρικού τηλεφώνου 
•Δυνατότητα εξέλιξης και αξιοποίησης  
των ικανοτήτων απασχόλησης σε μια συνεχώς 
αναπτυσσόμενη εταιρία του κλάδου, με σύγχρονη 
δομή και οργάνωση

Αποστείλατε cv στο e-mail: sam013.sam013@gmail.
com. Θα τηρηθεί εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικός Πωλήσεων  

Κωδικός Θέσης: SE0114

Προφίλ εταιρίας: H ΗΛΕΚΤΡΟΝ ΑΒΕΕ ιδρύθηκε το 
1978 και έκτοτε αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες 
κατασκευαστικές και εμπορικές εταιρίες στα συστή-
ματα αρχιτεκτονικού και επαγγελματικού φωτισμού. 
Η εταιρία δραστηριοποιείται την τελευταία εικοσαετία 
στο εξωτερικό και σήμερα σημειώνει εξαγωγές σε 
πάνω από 65 χώρες παγκοσμίως, σφραγίζοντας την 
δυναμική της παρουσία στο εξωτερικό με μακροχρόνιες 
συμμετοχές σε διεθνείς εκθέσεις φωτισμού.

Η εταιρία μας διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά συ-
στημάτων διαχείρισης φωτισμού καθώς και αρχιτε-
κτονικών και επαγγελματικών φωτιστικών σωμάτων, 
με ιδιαίτερη εξειδίκευση στην τεχνολογία LED.

Προφίλ υποψηφίου: Αναζητούμε μηχανικό 
πωλήσεων με κύριο αντικείμενο τη διαχείριση 
πελατολογίου, σύνταξη προσφορών και εκπόνηση 
μελετών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης  
(κατά προτίμηση Ηλεκτρολογίας) 
•Εργασιακή εμπειρία 
•Βασικές γνώσεις στον κλάδο του φωτισμού 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης Η/Υ  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Γνώση πρωτοκόλλων διαχείρισης φωτισμού 
•Γνώση προγραμμάτων Dialux/Relux θα εκτιμηθεί 
αναλόγως 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Δυνατότητα ταξιδιών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι νααποστείλουν τα 
βιογραφικά τους στο e-mail: hr@electron.gr  με θέμα: 

«SE0114 Ονοματεπώνυμο». Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Ο πελάτης μας, ασφαλιστικό πρακτορείο της Αθή-
νας επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με έναν/μία:

Διευθυντή Πωλήσεων Ασφαλίσεων

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες επιθυ-
μητά θα πρέπει να είναι απόφοιτοι ανωτάτης σχολής 
και να διαθέτουν επιτυχή προϋπηρεσία τουλάχιστον 8 
ετών σε καθήκοντα πωλήσεων ασφαλιστικής εταιρίας 
ή ασφαλιστικού πρακτορείου, στην Ελλάδα ή άλλες 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

•Η προϋπηρεσία θα πρέπει να έχει διανυθεί σε θέσεις 
ευθύνης κατά τα τελευταία 3 τουλάχιστον έτη.

Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει εκτός από την ελ-
ληνική να μιλούν άριστα και την αγγλική καθώς επίσης 
να χειρίζονται με ευχέρεια προσωπικούς υπολογιστές.

Παρακαλείσθε να στέλνετε βιογραφικά σημειώμα-
τα σε μορφή Microsoft Word μέσω του link:http://
www.cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/insur-sales

Πωλητής - Πωλήτρια Καταστήματος  
(Πλήρης Απασχόληση)

Client name: Εταιρία υλικών και αξεσουάρ μόδας 
(Κέντρο Αθήνας) 
 Location: Αθήνα κέντρο 
 Salary: 800 - 900 μικτά 
 Industry sector: Retail trade  
Advert ID: GRC/7670 
 Position type: Μόνιμη

Job description: Η ManpowerGroup, για λογαριασμό 
πελάτη της, μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται στο 
χώρο της παραγωγής και πώλησης αξεσουάρ μόδας, 
αναζητά Ταμία Καταστήματος για πλήρη απασχόληση 
και πενθήμερη εργασία, με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

•Εξυπηρέτηση ταμείου 
•Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών 
•Εκτέλεση καθηκόντων reception 
•Έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής 
•Καθαριότητα του χώρου ευθύνης 
•Cross selling 
•Ενημέρωση πελατών για σχήματα bonus  
και εκπτώσεις του καταστήματος 
•Ενασχόληση με πελάτες λιανικής και χονδρικής  
Candidate profile: 
•Απαραίτητη σχετική εμπειρία στη διαχείριση  
ταμείου σε κατάστημα λιανικής πώλησης 
•Γνώση έκδοσης τιμολογίων και δελτίων  
αποστολής 
•Εμπειρία στο Ergosoft θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως 
•Ιδανικά, πτυχίο λογιστικής (IEK / TEI)  
Candidate skills: 
•Ευγένεια και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εξαιρετικές αριθμητικές ικανότητες 
•Προσεγμένη εμφάνιση 
•Πάθος για την ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Εργατικότητα  
Recruiter info:  Πάνος Κοψαύτης

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να δείτε την αγγελία: www.
manpowergroup.gr. Εγγραφείτε δημιουργώντας το 
δικό σας λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθεί-
τε για όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε 
αίτηση για όλες όσες σας ενδιαφέρουν, στείλτε το 
βιογραφικό σας.

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

Συμβούλους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
 (Μερική Aπασχόληση-5ωρη)

Περιγραφή θέσης: 
•Τηλεφωνική προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση  
του προφορικού λόγου 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Γνώση Η/Υ 
•Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες  
Προσφέρεται: 
•2 εβδομάδες αρχική εκπαίδευση με κανονικές 
αποδοχές 
•Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
•Πρόγραμμα αξιολόγησης & επιβράβευσης υψηλής 
απόδοσης 
•Μηνιαίο bonus βάσει επίτευξης στόχου 
•Προοπτικές ανάπτυξης καριέρας & εξέλιξης  
σε πιο σύνθετους ρόλους 
•Ευέλικτο ωράριο εργασίας 
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•Ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα εργασίας με στόχους  
παραγωγικότητας 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες) 
•Κάτοχος Ι.Χ.  
Δίδονται: Μισθός αναλόγων προσόντων, bonus, 
εταιρικό κινητό.

Υπεύθυνη επικοινωνίας: Παπαδοπούλου Παναγιώτα, 
e-mail για αποστολή βιογραφικών: panmermiga@
gmail.com. Προθεσμία υποβολής βιογραφικών έως 
30-11-14.

Η DOMESTICA είναι μια οικογενειακή επιχείρηση τρίτης 
γενιάς, με δραστηριοποίηση 50 χρόνων και ηγετική 
θέση στο χώρο του εξοπλισμού μαζικής εστίασης, 
ζαχαροπλαστικής και παγωτού.

Τοπικός Σύμβουλος Πωλήσεων 
 Θεσσαλονίκη-Ρόδος-Κρήτη

Ζητείται υπεύθυνος/η για την προώθηση των προϊόντων 
της εταιρίας σε επισιτιστικές μονάδες της περιοχής 
του, καθώς και σε άτομα επιρροής που σχετίζονται 
με αυτές.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων. 
•Γνώση της αγοράς και των αναγκών εξοπλισμού 
μαζικής εστίασης επισιτιστικών μονάδων. 
•Εμπειρία στις πωλήσεις. 
•Ικανότητα επικοινωνίας, μεθοδικότητα, όρεξη  
για δουλειά και προσανατολισμό στην επίτευξη  
των στόχων τους 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γνώση Η/Υ (Ms Office, CRM)  
Παροχές: 
•Προμήθειες επί των πωλήσεων 
•Έξοδα κίνησης & επικοινωνίας 
•Συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
sales@domestica.gr

Meet the future. Η Manpower, για λογαριασμό εταιρίας 
πελάτη της, αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων  
(Χημικός Μηχανικός) 

 με έδρα τη Θεσσαλονίκη  
(Κωδ. Θέσης: GRC/7630)

Περιγραφή εργασίας: 
•Διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου μέσω  
καθημερινών επισκέψεων 
•Διεύρυνση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Υλοποίηση πλάνου πωλήσεων. 
•Παρουσίαση προϊόντων σε δυνητικούς  
και υπάρχοντες πελάτες. 
•After sales service 
•Reporting  
Προφίλ υποψηφίου: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να έχει τα κάτωθι: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε οργανωμένο τμήμα 
πωλήσεων 
•Πτυχίο ΑΕΙ χημικού/χημικού μηχανικού 
•Πελατοκεντρική αντίληψη 
•Διαπραγματευτικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Αποδοτικότητα στην εργασία υπό πίεση 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Δυνατότητα ταξιδίων εκτός έδρας

Μπείτε, σήμερα κιόλας για να κάνετε αίτηση: www.
manpowergroup.gr .Εγγραφείτε δημιουργώντας το δικό 
σας λογαριασμό MY MANPOWER, ενημερωθείτε για 
όλες τις ανοιχτές θέσεις εργασίας, και κάνετε αίτηση 
για όλες όσες σας ενδιαφέρουν,στείλτε το βιογραφικό 
σας. Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: mroussos@
manpowergroup.gr

Πωλήτρια Καταστήματος 
(Μερική Απασχόληση)

Η εταιρία ILIS HOME που δραστηριοποιείται στο χώρο 
της χονδρικής πώλησης λευκών ειδών και κεντημάτων 
σε όλη την Ελλάδα, αναζητά Πωλήτρια Χονδρικής έως 
40 ετών για το κεντρικό της κατάστημα στην Αθήνα, 
για 4ωρη πενθήμερη απασχόληση.

Οι αρμοδιότητες θα είναι: 
•Υποδοχή και εξυπηρέτηση πελατών 
•Τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες χονδρικής 
και προμηθευτές 
•Έκδοση τιμολογίων και δελτίων αποστολής 
•Εκτέλεση των παραγγελιών χονδρικής 
•Διαλογή και συσκευασία των εκτελούμενων  
παραγγελιών  
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες: 

•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις, ιδανικά στον κλάδο 
των λευκών ειδών 
•Δυνατότητα επικοινωνίας στα αγγλικά 
•Ευγένεια και ευχάριστη προσωπικότητα 
•Εργατικότητα  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
contact@ilishome.gr

Στελέχη  
Προώθησης Προϊόντων

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

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο ανωτέρας ή ανωτάτης σχολής 
•Ηλικία 25 έως 35 ετών και 
•Οργανωτική ικανότητα και μεθοδικότητα  
Το “Πακέτο” αμοιβών, bonus παραγωγικότητας, 
ασφαλιστικών καλύψεων και εξειδικευμένης  
εκπαίδευσης είναι δελεαστικό.

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

Coctail bar restaurant στα Βόρεια Προάστια ζητά:

Υπεύθυνη/ο Πωλήσεων

Περιγραφή εργασίας: 
•Πωλήσεις σε εταιρικούς πελάτες της περιοχής 
(εταιρικά γεύματα, εταιρικές εκδηλώσεις, ετήσιες 
πίτες κλπ) 
•Προώθηση και υποστήριξη εκδηλώσεων/parties 
•Σύνταξη προσφορών 
•Παρακολούθηση πελατολογίου  
Προσόντα: 
•Γνώση Ms Office 
•Καλή γνώση αγγλικών 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν  
Εταιρικές παροχές: 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών σταθερού μισθού 
και bonus 
•Προοπτικές εξέλιξης σε ένα μοντέρνο, φιλικό  
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
nkoykoynakis@gmail.com

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εταιρία ADVANCE PRODUCTS που δραστηριοποιείται 
στη διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλι-
σμού και επιθεμάτων ελκών και εγκαυμάτων αναζητά:

Ιατρικό Επισκέπτη

Για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων των επι-
θεμάτων με βασικές αρμοδιότητες την ανάπτυξη & 
συντήρηση πελατολογίου στα πλαίσια της εμπορικής 
πολιτικής της εταιρείας.

Υπευθυνότητες θέσης  
•Ανάπτυξη πελατολογίου 
•Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
•Εξασφάλιση της εφαρμογής διαδικασιών σύμφωνα 
με τις εταιρικές προδιαγραφές 
•Μελέτη και εκτίμηση της αγοράς  
και του ανταγωνισμού 
•Κατάθεση προτάσεων για την επίτευξη των στόχων  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου  
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
•Απαραίτητη εμπειρία πάνω από 3 έτη σε τμήμα 
πωλήσεων επιθεμάτων ελκών και εγκαυμάτων  
•Άριστη γνώση αγγλικής & άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Θετική, ευχάριστη, προσωπικότητα 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης  
Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας. 
•Επιπρόσθετο μπόνους βάσει στόχων. 
•Ευκαιρία για διάκριση και εξέλιξη σε μια δυναμική 
εταιρία στον ιατρικό χώρο.

Θα εξετάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το 
επιθυμητό προφίλ υποψηφίου Θα τηρηθεί πλήρης 
εχεμύθεια. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@
advanceproducts.gr

Εταιρία προϊόντων στοματικής υγιεινής, ζητεί:

Ιατρικό Επισκέπτη

•Πτυχιούχο ΑΕΙ - ΤΕΙ, έως 35 ετών, για ενημέρωση 
φαρμακοποιών, οδοντιάτρων, παιδιάτρων, με έδρα 
Αθήνα, μισθός ικανοποιητικός, μπόνους.  
Βιογραφικά στο e-mail: placpic@gmail.com

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατροί Χωρίς Ειδικότητα  

ή σε Αναμονή για Μεγάλη Βρετανία

Άμεσα ζητούνται από κρατικό νοσοκομείο NHS στην 
Αγγλία 30 Ιατροί χωρίς ειδικότητα ή σε αναμονή για 
στελέχωση των μονάδων accidents & emergency units.

Απαιτείται 
•Πανεπιστημιακή εκπαίδευση 
•Ολοκληρωμένο αγροτικό 
•Καλή γνώση αγγλικών (minimum B2)  
Παρέχεται 
•Συμβόλαιο αορίστου χρόνου 
•Ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον 
•Υψηλές οικονομικές απολαβές 
•Δυνατότητες συνεχούς εξέλιξης και μετεκπαίδευσης

Σε ένα ιδανικό περιβάλλον αγγλικού κρατικού νοσοκο-
μείου δίνεται η δυνατότητα επαφής με όλες τις κλινικές 
και παρέχεται η υποστήριξη για την σωστότερη επιλογή 
ειδικότητας αναλόγως προσόντων και επιθυμιών.

Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας 
είναι δωρεάν προς τους υποψηφίους. Τηλέφωνο: 2313 
032690.Υπόψιν Κου Ζώζη Βασίλη. Βιογραφικά στο 
e-mail: contact@jobsallover.eu

Ωτορινολαρυγγολόγος

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi@
sosiatroi.gr ή στο φαξ 210 8212611. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλ. 210 8211888 και στην ιστο-
σελίδα μας: www.sosiatroi.gr

Ψυχίατρος

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: sosiatroi.info@
gmail.com ή στην ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η εταιρεία ΒΕΑΤ ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ-εστίασης.

Από την ίδρυση του πρώτου καταστήματος της η σχέ-
ση της, με το φαγητό και τον καφέ είναι μια συνεχή 
προσπάθεια ώστε, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα 
και υπηρεσίες ικανοποιώντας τις γευστικές ανησυχίες 
των πελατών της.

Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 
προϊόντα, να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής 
ποιότητας όλο το 24ωρο.

Η BEAT, στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάπτυξης 
αναζητά εσένα -που σου αρέσει ο χώρος της εστίασης, η 
ομαδική εργασία και θέλεις να συμμετέχεις δημιουργικά-

Υπεύθυνο Εκπαίδευσης / Training Manager

Οι ευθύνες σου: 
•Υλοποίηση εκπαίδευσης 
•Δημιουργία εγχειριδίων 
•Δημιουργία και υλοποίηση εκπαιδευτικών  
προγραμμάτων 
•Εκπαιδευτική υποστήριξη/άνοιγμα καταστημάτων 
•Επίβλεψη και καθοδήγηση εργαζομένων 
•Παρακολούθηση πρακτικών 
•Βελτίωση εργασιακών συμπεριφορών 
•Ένταξη νέων προϊόντων 
•Εκτέλεση προωθητικών προγραμμάτων 
•Πλήρη υποστήριξη των καταστημάτων  
Τα προσόντα σου: 
•Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας στον τομέα 
της λιανικής με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
Υπεύθυνου Εκπαίδευσης / Training Manager,  
σε δομημένο ελληνικό ή πολυεθνικό περιβάλλον 
έχοντας υπό την ευθύνη σου τον σχεδιασμό και 
υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 
•Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με ειδίκευση στο management 
•Δυνατότητα στρατηγικής σκέψης και εστίαση  
στην λεπτομέρεια. 
•Ικανότητα παρουσίασης στοχεύοντας στην προβολή 
και τη μεγιστοποίηση των πωλήσεων. 
•Ικανότητα ανάπτυξης της ομάδας, αξιολόγησης  
και εκπαίδευσης αυτής. 
•Καθοδήγηση των πωλήσεων και της ομάδας  
οργανώνοντας και θεσπίζοντας προτεραιότητες  
και στόχους βάσει των αναγκών του τμήματος  
λαμβάνοντας υπόψη τις συνολικές ανάγκες  
των πελατών και των καταστημάτων. 
•Εμπειρία και ικανότητα στην ανάθεση εργασιών 

και τη συστηματική παρακολούθηση  
των αποτελεσμάτων. 
•Άριστη γνώση MS Office. 
•Διακριτή ικανότητα προφορικής και γραπτής  
επικοινωνίας. 
•Πάθος για διάκριση.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Bonus βασισμένο σε στόχους 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Δυνατότητα ανάπτυξης

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

Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on line 
εκπαίδευση ζητά Συνεργάτες - Καθηγητές για δημι-
ουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, διδασκαλία 
σε βίντεο και υποστήριξη εργασιών Α.Ε.Ι., Ε.Α.Π.

Φιλόλογοι - Δάσκαλοι  
(κωδ. Θέσης 4101) 

Με εξειδίκευση στην ιστορία, φιλοσοφία, έκθεση, 
κοινωνιολογία, ψυχολογία.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο  
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line ζωντανών 
μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο της on-line 
εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@arnos.co.gr

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

Μηχανικό Πωλήσεων  
Εξωτερικού (κωδ. 10814)

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ μηχανολογίας-ηλεκτρολογίας  
ή συναφούς ειδικότητας 
•Άπταιστη γνώση αγγλικής γλώσσας  
(επίπεδο Proficiency) 
•Επιθυμητή η πολύ καλή γνώση σέρβικων  
ή βουλγάρικων ή αλβανικών ή τσέχικων 
•Πολύ καλή χρήση H/Y (Ms Office, Autocad) 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
Αρμοδιότητες: 
•Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου 
•Οικονομοτεχνική μελέτη προς πελάτη - follow up 
προσφορών 
•Παρακολούθηση τζίρου πελατών 
•Επικοινωνία με πελάτη για διαχείριση  
και διευθέτηση προβλημάτων 
•Σύνταξη αναφορών (παραγωγικότητας - ταξιδιών)  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση & επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά 
μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο 
& playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με e-mail στο: cv@kleemann.gr μέχρι τις 
29/11/2014, υπόψη Ζ.Παναγιωτίδου αναγράφοντας 
τον κωδικό της αγγελίας. Ιστοσελίδα www.kleemann.gr

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγός με Eρασιτεχνικό Δίπλωμα,  

για τη Μεταφορά Πελατών

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Κάτοχος ερασιτεχνικού διπλώματος οδήγησης  
για τουλάχιστον 10 έτη 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Η γνώση της γερμανικής γλώσσας  
και η προηγούμενη προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή 
μονάδα θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα  
Προσφέρονται: 

•Ευχάριστος χώρος εργασίας, εύκολα προσβάσιμος 
στο κέντρο της Αθήνας με όλα τα μέσα μεταφοράς 
(πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ Βικτώρια). 
•Ευκαιρίες απασχόλησης ανεξαρτήτως ηλικίας  
& οικογενειακής κατάστασης  
Αποστολή βιογραφικών: 
•E-mail:nchatzi@telephonenet.gr 
•Τηλ. επικοινωνίας: 211 1030500

Η εταιρία LIFE SCIENCE CHEMILAB Α.Ε., ζητά για 
πρόσληψη:

Υπεύθυνο Πωλήσεων Βιομηχανικών 
 Ειδών Καθαρισμού και Απολύμανσης 

στην έδρα της Εταιρίας στην Αθήνα

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τεχνολόγος τροφίμων 
•Μεταπτυχιακές σπουδές-εργασίες θα αξιολογηθούν 
•Ηλικία 30-40 ετών 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνια σε πωλήσεις 
και εφαρμογές καθαρισμού και απολύμανσης  
σε βιομηχανικό επίπεδο (ιδίως σε βιομηχανίες  
τροφίμων & ποτών) 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Ικανότητα συνεργασίας, διαπραγμάτευσης  
& επικοινωνίας 
•Ομαδικό πνεύμα, φιλοδοξία, εργατικότητα 
•Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό  
και γραπτό επίπεδο 
•Πρόσθετη ξένη γλώσσα θα αξιολογηθεί 
•Πολύ καλή γνώση και χρήση Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
& δίπλωμα οδήγησης  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  
ndrossiadis@lsc.gr 

Sales & Reservations Executive

We are currently looking for our sales & reservation 
executive to join our team in Liostasi Ios hotel & 
spa, member of Small Luxury Hotels of the World.

Job description 
The right candidate will be responsible  
for the following: 
•Respond to availability requests. 
•Create, develop and manage effectively business 
relationships with travel agents, tour operators 
and corporate accounts. 
•Maximize yield for room reservations 
•Ensure the up-selling during high demand 
periods and maximize the revenue per available 
room during low demand periods. 
•Monitor and manage rates and inventory. 
•Maintain pricing in various distribution systems. 
•Conduct departmental meetings on a regular 
basis, and actively participate in any meeting as 
required. 
•Outline rate structures, discount policies, special 
promotional packages and activities.  
Skills 
•Creative thinker 
•Social 
•Good network of contacts in the travel industry 
•Self-driven, results-oriented revenue 
professional, with a positive outlook, an 
operational hand on mindset and a clear focus  
on high quality and hotel’s profit. 
•Strong analytical capabilities 
•Strong negotiation skills 
•Strong motivational skills 
•Team player  
Candidate requirements 
•3 years minimum work experience in 5 star 
properties in the same position. 
•Revenue management experience, preferably  
in five star properties. 
•Broad experience in IDSs and hotel operating 
systems. 
•Excellent knowledge of Fidelio 
•Solid communication and written and 
presentation skills 
•Strong computer skills 
•Excellent command of the English language 
•Excellent command of the Greek language  
•Excellent command of an additional foreign 
language (preferably French, Italian or German)  
Optional job requirements 
•Boutique hotel type experience 
•Additional languages will be considered an asset.  
What we offer 
•Attractive remuneration package 
•Challenging working environment 

•Opportunities for further development 
•Accommodation & half board

Send your CV with photo attachment 
•Ε-mail: personnel@liostasi.gr 
•Fax: 22860 92680 
•Recommendations indispensable

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

Υπεύθυνο Πωλήσεων & Κρατήσεων  
(Sales & Revenue Manager)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πολύ καλή γνώση της λειτουργίας του τμήματος 
των κρατήσεων & συμβολαίων. 
•Άριστη γνώση στη χρήση των ηλεκτρονικών  
καναλιών διανομής (e-channels). 
•Άριστη γνώση διαχείρισης extranets. 
•Εμπειρία στη διαχείριση channel manager. 
•Πολύ καλή εμπειρία τιμολογιακής πολιτικής 
(pricing & yielding). 
•Άριστη γνώση αγγλικών, γαλλικών ή γερμανικών. 
Επιθυμητή η γνώση τρίτης γλώσσας. 
•Ομαδικό πνεύμα, διοικητικές, οργανωτικές,  
και επικοινωνιακές δεξιότητες. 
•Δυναμική προσωπικότητα με προσήλωση  
στην επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  
Καθήκοντα: 
•Εφαρμογή της στρατηγικής πωλήσεων  
του ξενοδοχείου, καθώς και συνεχή  
παρακολούθηση της. 
•Επικοινωνία και διεκπεραίωση προσφορών. 
•Ευθύνη για την ορθή παρουσίαση και προβολή  
του ξενοδοχείου (offline, online, mobile),  
έλεγχος, επικοινωνία, διεκπεραίωση. 
•Διατήρηση και ανάπτυξη άριστων σχέσεων  
με πελάτες. 
•Ανάπτυξη νέων συνεργασιών, μεγιστοποίηση 
δικτύου. 
•Ενεργή συμβολή στην επίτευξη των ποιοτικών  
και ποσοτικών στόχων της εταιρείας. 
•Έγκαιρη εκπλήρωση αιτημάτων πελατών  
και στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα  
του ξενοδοχείου για διασφάλιση υψηλής ποιότητας 
παροχής υπηρεσιών.  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άμεση πρόσληψη 
•Πλήρη απασχόληση όλο το χρόνο (12μηνη εργασία) 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και εξέλιξης 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: lefteris@lato.gr

Το Grand Hotel Palace, ξενοδοχείο 5* στη Θεσσα-
λονίκη, ζητεί:

Άτομο για τη Στελέχωση 
του Τμήματος Πωλήσεων

Απαραίτητη τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση Η/Υ
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
gm@grandhotelpalace.gr, τηλ. επικοινωνίας: 
2310 549000.

Η εταιρεία ΠΗΓΑΣΟΣ Α.Ε. αντιπρόσωπος και απο-
κλειστικός διανομέας στην Ελλάδα για τις καραμέλες 
Haribo, τις αυτοκόλλητες συλλογές Panini και μία 
ευρεία ακόμη γκάμα προϊόντων ζητά:

Πωλητή επί Aυτοκινήτου  
με έδρα τη Χαλκίδα

Καθήκοντα: 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου περιοχής 
της Εύβοιας-Βοιωτίας 
•Υλοποίηση εμπορικής πολιτικής της εταιρείας  
Προφίλ ιδανικού υποψηφίου: 
•Απόφοιτος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
•Προϋπηρεσία σε εμπορική δραστηριότητα  
επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
•Ανεπτυγμένες δεξιότητες πειθούς  
και διαπραγμάτευσης 
•Άνεση στην επικοινωνία και τις ανθρώπινες  
σχέσεις 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης  
Προσφέρεται: 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Δυνατότητες εξέλιξης και ανάπτυξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
a.sacharidis@pegasos.com.gr

Η EUROGAT A.E. από τις πρώτες εξειδικευμένες 
επιχειρήσεις στις μηχανές καφέ και εξοπλισμό μπαρ, 
επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της:

Στελέχη Πωλήσεων με έδρα το  
Κατάστημα της Αθήνας (SALES Α-013)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Δυνατότητα επισκέψεων στην επαρχία 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•3ετή επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις 
•Ικανότητα πειθούς και διαπραγμάτευσης 
•Ικανότητα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων 
•Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση 
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ 
•Οργάνωση και συνέπεια 
•Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας 
•Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
•Ευχάριστη προσωπικότητα  
Αρμοδιότητες: 
•Ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
•Επισκέψεις σε πελάτες 
•Συστηματική παρακολούθηση και υποστήριξη 
του πελατολογίου 
•Σύνταξη και αποστολή τακτικών reports 
•Παρακολούθηση και διασφάλιση της επίτευξης 
στόχων 
•Παρακολούθηση στατιστικών 
•Διασφάλιση και τήρηση της εμπορικής πολιτικής 
•Συμμετοχή στην οργάνωση κλαδικών εκθέσεων 
•Έρευνα νέων προϊόντων  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός & bonus) 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Χρήση εταιρικού τηλεφώνου 
•Δυνατότητα εξέλιξης και αξιοποίησης  
των ικανοτήτων απασχόλησης σε μια συνεχώς  
αναπτυσσόμενη εταιρία του κλάδου, με σύγχρονη 
δομή και οργάνωση

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να προωθήσουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα στο οποίο θα συμπερι-
λαμβάνεται και φωτογραφία τους, με τον αντίστοιχο 
κωδικό (SALES Α-013), στο e-mail: hr@eurogat.eu 
ή στο fax: 210 9960415.

H διαφημιστική εταιρία Grafima αναζητά συνεργάτη:

Πωλητή /τρια

Για το τμήμα εκτυπώσεων (ψηφιακών και offset).  
Περιγραφή εργασίας: 
•Προώθηση και πώληση ειδικών project 
•Διαχείριση και ανάπτυξη πελατολογίου  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
•Πολύ καλή χρήση προφορικού και γραπτού λόγου 
•Άνεση στην επικοινωνία και ευχέρεια  
στις δημόσιες σχέσεις  
Προσφέρουμε: 
•Ποσοστά με βάση την υλοποίηση των στόχων 
πωλήσεων 
•Έξοδα μετακίνησης

Επικοινωνία:
•Οι ενδιαφερόμενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: grafima@otenet.gr. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 7251600.

Εταιρία: Η DOMESTICA είναι μια οικογενειακή επι-
χείρηση τρίτης γενιάς, με δραστηριοποίηση 50 χρόνων 
και ηγετική θέση στο χώρο του εξοπλισμού μαζικής 
εστίασης, ζαχαροπλαστικής και παγωτού.

Σύμβουλος Πωλήσεων  
Ξενοδοχειακού Τομέα

Ζητείται υπεύθυνος/η για την προώθηση των προϊόντων 
και υπηρεσιών της εταιρίας σε μεγάλες τουριστικές 
και επισιτιστικές μονάδες (ξενοδοχεία & catering), 
καθώς και σε άτομα επιρροής που σχετίζονται με αυτές.

Προσόντα: 
•Απόφοιτος ΑΕΙ ή σχολής τουριστικών  
επαγγελμάτων, κατά προτίμηση κατεύθυνσης  
μηχανολογικής, διοίκησης επιχειρήσεων  
ή marketing. 
•Γνώση της αγοράς και των αναγκών εξοπλισμού 
μεγάλων επισιτιστικών μονάδων, με εμπειρία είτε 
από αντίστοιχες θέσεις πωλήσεων βαρέως  
εξοπλισμού, είτε από διοικητικές θέσεις  
σε ξενοδοχειακές μονάδες. 
•Ικανότητα συντονισμού, συνεργασίας  
και παρακολούθησης όλων των εμπλεκόμενων 
μερών, για την πετυχημένη ολοκλήρωση  
σύνθετων έργων. 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 

ικανότητες. 
•Θετικός και δυναμικός χαρακτήρας. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γνώση Η/Υ (Ms Office, CRM) 
•Δυνατότητα ταξιδιών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός + προμήθειες) 
•Έξοδα κίνησης - κινητό τηλέφωνο 
•Συνεχής εκπαιδευτική υποστήριξη

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

Η P.WOL ΕΛΛΑΣΑΕ, αποκλειστκός αντιπρόσωπος 
επώνυμων, luxury brands γυναικείων εσωρούχων & 
ενδυμάτων (Wolford leg & bodywear, Pluto nightwear, 
Diva swimwear κ.α.) ζητά:

Πωλητή Χονδρικής

Υπεύθυνο για την ανάπτυξη πελατολογίου  
σε όλη την Ελλάδα.  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Άνδρας, εμφανίσιμος, 24-35 ετών,  
με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Δυναμικός, επικοινωνιακός, με άριστες  
διαπραγματευτικές ικανότητες. 
•Εστιασμένος και μεθοδικός στην επίτευξη  
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. 
•Συνεπής και σταθερός, με επιθυμία  
για μακροχρόνια συνεργασία. 
•Άριστη γνώση αγγλικών & ΗΥ (MS Office,  
περιβάλλον ERP, Social Media κοκ). 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου & δυνατότητα συχνών 
ταξιδιών. 
•Πιθανή προϋπηρεσία σε χονδρική πώληση  
εσωρούχων, ενδυμάτων, καλλυντικών ή/και  
σε πωλήσεις μέσω διαδικτύου θα συνεκτιμηθεί.  
Παροχές εταιρίας: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες, ευχάριστο περιβάλλον,  
προοπτική

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους απαραίτητα με πρόσφατη φω-
τογραφία τους και την ένδειξη «REP» στο e-mail: 
hr_mgtrade@yahoo.gr

Μεγάλη εταιρεία IT περιφερειακών και υπηρεσιών 
αναζητά για την περιοχή του νομού Αττικής:

Σύμβουλο Πωλήσεων 
 (κωδ. θέσης SAM100)

Για να αναλάβει την ανάπτυξη και διαχείριση  
των πωλήσεων (B2B sales) ιδιωτικού  
και δημόσιου τομέα.  
Απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά: 
•Πτυχίο ανώτατης σχολής 
•Προϋπηρεσία στον χώρο των εξωτερικών  
πωλήσεων IT προϊόντων επί τουλάχιστον 5 έτη 
•Ηλικία έως 42 ετών 
•Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας και του MS 
Office 
•Πολύ καλή αντίληψη των νέων τεχνολογιών 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου ή/και μηχανής 
•Ισχυρές επικοινωνιακές, διαπραγματευτικές  
και οργανωτικές ικανότητες 
•Διάθεση και δυνατότητα να εργαστεί  
και να αντεπεξέλθει σε ένα ανταγωνιστικό  
περιβάλλον 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη 
•Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση

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

Εταιρία στο χώρο των καλλυντικών κομμωτηρίου η 
οποία αντιπροσωπεύει μεγάλους οίκους του εξωτε-
ρικού αναζητά:

2 Σύμβουλους Πωλήσεων 

Έναν για την περιοχή Αττικής και έναν  
για την περιοχή της Θεσσαλίας.  
Υποψήφιοι με εμπειρία στο χώρο των κομμωτηρίων 
ή καλλυντικών θα προτιμηθούν. Απαραίτητη  
η αποστολή βιογραφικού.  
Προσόντα: 
•Τελειόφοιτος λυκείου 
•Προϋπηρεσία στις πωλήσεις τουλάχιστον 3 ετών 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
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•Μισθός 
•Διαμονή και διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ekies.gr

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Ανώνυμη εισαγωγική εταιρία με έδρα την Αθήνα 
αναζητά:

Διευθυντή Αποθηκης
Αρμοδιότητες 
•Υπεύθυνος για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία 
της αποθήκης 
•Συντονίζει και ελέγχει το προσωπικό της αποθήκης 
και τους οδηγούς 
•Παρακολουθεί και βελτιστοποιεί τις διαδικασίες 
λειτουργίας της αποθήκης, καθώς και τη διακίνηση 
των προϊόντων 
•Υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγιεινή  
των εργαζομένων σύμφωνα με τους κανόνες  
της εταιρίας 
•Συμπεριλαμβάνεται χειρωνακτική εργασία  
Απαραίτητα προσόντα 
•Προϋπηρεσία (άνω των 3 ετών) σε περιβάλλον 
μηχανογραφημένης αποθήκης σε θέση προϊσταμένου 
•Πτυχίο με ειδίκευση στα logistics ή σε supply 
chain management (θα εκτιμηθεί) 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ Κατηγορίας  
(θα εκτιμηθεί) 
•Άδεια χειριστή περονοφόρου οχήματος  
(θα εκτιμηθεί) 
•Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
•Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσωπικά χαρακτηριστικά 
•Δυναμική προσωπικότητα 
•Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
•Οργανωτικότητα και ικανότητα επίλυσης  
προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας  
Παρέχονται 
•Σύγχρονο & ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο email:  
hrfrecruit@gmail.com

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

Barista για το Κατάστημα της Περαίας

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

Τα Frank Ze Paul Bakeries, πολυτελή αρτοζαχαρο-
πλαστεία (patisseries-boulangeries), αναζητούν για 
το κατάστημα του Χαλανδρίου:

 Demi Chef de Partie

Αν έχετε προηγούμενη εμπειρία, σας αρέσει  
ο χώρος της εστίασης και να δουλεύετε ομαδικά, 
τότε θα χαρούμε να ακούσουμε από εσάς!  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στην παρούσα 
θέση 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ευελιξία εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και όρεξη για δουλειά  
Η εταιρεία προσφέρει: 

•Πλήρη απασχόληση 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
•Εκπαίδευση 
•Σταθερό και μακροπρόθεσμο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Πιστοποιητικό υγείας απαραίτητο.
Για αποστολή βιογραφικού (φωτογραφία απαραίτη-
τη) στείλτε μας e-mail στο: jobs@frankzepaul.com ή 
στο fax 210 68 36 298, αναγράφοντας στο θέμα τον 
κωδικό: FZP-DEMICHEFDEPARTIE.

Το εστιατόριο VEZENΕ στην Αθήνα ψάχνει για:

Captain / Service

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει να έχει: 
•Προϋπηρεσία 2-5 έτη 
•Γνώση αγγλικών 
•Ηλικία από 19-28 ετών 
•Εμφανίσιμη/ος - με νεανική μοντέρνα εμφάνιση 
και στυλ 
•Διαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική 
απασχόληση  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Άψογο, φιλικό, επαγγελματικό, και κυρίαρχα  
σταθερό περιβάλλον εργασίας

Αποστείλατε το βιογραφικό σας με επισύναψη απα-
ραίτητα και φωτογραφίας μόνο μέσω e-mail στο: 
ari.vezene@gmail.com. Επισκεφτείτε μας στο www.
vezene.gr

Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis hotel” & 
“Renaissance Hanioti Resort” στην Κασσάνδρα Χαλ-
κιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, ζητεί να 
προσλάβει:

Restaurant 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 3 έτη 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

Υπ’ όψιν human resources department of exclusive 
hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτο-
γραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. Όλα τα 
e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 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.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Hotels & Spa, 
αναζητά για τη μονάδα Amilia Mare στη Ρόδο, να κα-
λύψει τη θέση:

‘Food & Beverage Manager’  
Κωδικός Θέσης: “FBMR”

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος σχολής διοίκησης τουριστικών  
επιχειρήσεων Ελλάδος ή εξωτερικού 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση σε 5* 
•Άριστη γνώση αγγλικών. Η γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί ως επιπλέον προσόν 
•Άριστη χρήση Η/Υ (ειδικά φύλλα excel & 
budgeting) 
•Έλεγχος της λειτουργίας των επισιτιστικών  
τμημάτων 
•Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων  
με σκοπό την αύξηση του τζίρου 
•Να αναπτύσσει, παρακολουθεί και ελέγχει  
τη σωστή λειτουργία των τμημάτων  
•Να παίρνει πρωτοβουλίες και να αναπτύσσει 
στρατηγική 
•Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές  
προδιαγραφές της εταιρείας 
•Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες  
στους υφιστάμενους του σύμφωνα με τις ικανότητες 
και τις δεξιότητες τους 
•Ηλικία από 30 έως 35 ετών 

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία μας 
προσφέρει: 
•Πολύ καλές προοπτικές και ευκαιρίες  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή εντός του χώρου  
του ξενοδοχείου (για τους εκτός Ρόδου υποψηφίους)

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

Assistant Food & Beverage Manager 
(Ref.Code:AFNB.15)

Costa Navarino is the new prime destination in the 
Mediterranean, with a strong commitment to sustainable 
practices and environmental responsibility. Located in 
the Greek region of Messinia in southwest Peloponnese, 
Costa Navarino is set against a backdrop of unspoiled, 
breathtaking seaside scenery and 4,500 years of 
history. Costa Navarino currently comprises two luxury 
Starwood managed properties, The Westin Resort 
Costa Navarino and The Romanos, a luxury collection 
resort, offering a total of 766 guestrooms, suites & 
villas, a state-of-the-art 5000m2 House of Events 
conference center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy, 
two signature golf courses, exquisite gourmet dining 
venues, shops and boutiques, first class children’s 
facilities and multiple sports and activities.
Theaward-winning The Romanos, a Luxury Collection 
Resort and The Westin Resort Costa Navarino are 
seeking for an Assistant Food & Beverage Manager who 
will continue leading our collection of first class dining 
venues into the era of exceptional and personalised 
service. If you have a passion for excellence and consider 
F&B experience as one of the most unique experience 
hospitality offers to its guests, then Costa Navarino 
may be an ideal career opportunity for you.
Being part of our food & beverage team you will: 
•Create fascinating experiences for our guests 
throughout all our restaurants and bars. 
•Assist the team to achieve the highest standards 
of service via guidance, development,  
and on the job support training. 
•Be responsible for ensuring that guests receive 
a high quality, professional and well organized 
service. 
•Understand our guests and exceed their 
expectations by providing them with personalized 
services. 
•Achieve outstanding results in all the areas  
of the F&B operations.  
To be successful in this role you will have: 
•At least 3 years of experience within the 
hospitality industry in a management position  
in food & beverage (resort and 5 star experience 
will be considered an asset). 
•Excellent knowledge in both Greek and english. 
•Extensive knowledge of MICROS, Internet,  
and MS Office applications. 
•Ability to build rapport with team and guests. 
•Ability to work effectively as part of a team. 
•Ability to lead by example.  
Costa Navarino offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world. 
•Competitive compensation package. 
•Οn going training opportunities. 
•Accommodation in the vicinity of Costa Navarino 
(for non - Messinian residents). 
•Meals within the premise. 
•Private medical plan. 
•Use of Costa Navarino facilities, according  
to the relevant policies.
Please note: CVs with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration. Send your CV to the following 
e-mail: Career@costanavarino.com

Το ξενοδοχείο Kassandra Bay Resort & Spa στην 
Σκιάθο, επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Γ’ Μάγειρα Ζεστής & Κρύας Κουζίνας

Aπαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό) 
•Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχείο 
•Γνώση αγγλικών 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής & ασφάλειας  
στην κουζίνα 
•Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Επαγγελματική συμπεριφορά 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Απασχόληση από Μάιο έως και Σεπτέμβριο

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

Η εταιρία BEAT ιδρύθηκε το 2009, όπου ξεκινάει η 
δραστηριοποίηση της στο χώρο των καταστημάτων 
τροφίμων και καφέ-εστίασης.
Από την ίδρυση του πρώτου καταστήματος της η σχέση 
της, με το φαγητό και τον καφέ είναι μια συνεχή προ-
σπάθεια ώστε, να μπορεί να προσφέρει προϊόντα και 
υπηρεσίες ικανοποιώντας τις γευστικές απαιτήσεις 
των πελατών της.
Οι χώροι της σήμερα, είναι μια ζεστή φιλική γωνιά, 
όπου όλοι μπορούν να προμηθευτούν αγνά φρέσκα 
προϊόντα, να γευτούν ροφήματα και καφέ εξαιρετικής 
ποιότητας όλο το 24ωρο.
Η BEAT, στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάπτυξης 
αναζητά εσένα -που σου αρέσει ο χώρος της εστί-
ασης, η ομαδική εργασία και θέλεις να συμμετέχεις 
δημιουργικά-

Προσωπικό Καταστημάτων / Barista 

Οι ευθύνες σου: 
•Παρέχεις ποιοτικά προϊόντα- πιστή τήρηση  
συνταγών για ποιότητα προϊόντος 
•Διατηρείς καθαρό και άνετο το χώρο  
του καταστήματος 
•Ακολουθείς τις λειτουργικές διαδικασίες  
και κανονισμούς ασφαλείας, αναπλήρωσης  
και αποθήκευσης των προϊόντων 
•Συμβάλλεις στη δημιουργία θετικού εργασιακού 
περιβάλλοντος -Ευθύνη συνεργασίας μελών  
της ομάδας 
•Διατηρείς την ευθύνη εκπαίδευσης  
και εμπλουτισμού των γνώσεων 
•Ενεργείς με ήθος και ειλικρίνεια 
•Είσαι συνεπής στο πρόγραμμα εργασίας σου 
(ωράρια, διαλείμματα κλπ) 
•Επικοινωνία προς διοίκηση καταστήματος  
και μελών της ομάδας 
•Καταμέτρηση-διαχείριση και έλεγχος ταμείου 
•Επιβεβαίωση για τήρηση όλων των πολιτικών  
και διαδικασιών σε επίπεδο καταστημάτων 
•Ευθύνη για την τήρηση του ενδυματολογικού  
κώδικα και των προδιαγραφών υγιεινής  
Περιοχές και καταστήματα: 
•Χαλάνδρι, Ν. Ηράκλειο, Περιστέρι, Πειραιάς,  
Ταύρος, Π.Φάληρο, Σεπόλια, Άγιοι Ανάργυροι,  
Πέραμα, Πατήσια, Νίκαια, Καλλιθέα.  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα ανάπτυξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@totalretail.gr

To εστιατόριο ΜΑΓΑΖΕΣ στο λιμάνι της Κέας-Τζιας 
ζητεί για τις παρακάτω θέσεις εργασίας: 

A’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες 
Β’ Σερβιτόρους - Σερβιτόρες

Για τη σεζόν του 2015 Μάρτιο-Σεπτέμβριο.  
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση
Περιγραφή εργασίας: Γνώστες λειτουργίας μπου-
φέ και a la carte, σερβίρισμα-άνοιγμα ψαριού και 
αστακού. Υπεύθυνοι για την οργάνωση και καθαριό-
τητα του χώρου ευθύνης σύμφωνα με τις διαδικασίες 
που απαιτούνται. Διατηρούν υψηλό επίπεδο παροχής 
υπηρεσιών στους πελάτες, εξυπηρετούν με χαμόγελο, 
ευγένεια και ταχύτητα.
Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε ταβέρνα  
ή εστιατόριο 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Συστάσεις απαραίτητες 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί. 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ευέλικτος/η σε ωράρια 
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Εμπειρία σε προγράμματα POS 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά. 
•Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
stephanosalexandrou@yahoo.com,  
website: http://www.kearestaurant.gr/

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

•Assure a proper resolution for queries related 
to product replacement, on-site intervention, 
technical complaints and product quality returns 
•Identify new business opportunities, define and 
quote product and equipment from customers’ 
requests, coordinating with relevant quotation, 
Sales or marketing contact for special prices 
•Provide 1st level technical support pre-sales 
(product selection, application information) 
•Provide 1st level technical post-sales (product 
installation, technical characteristics, technical 
complaints) telephone and electronic to 
customers and partners 
•Assure a proper escalation to the 2nd level 
support team, when necessary 
•Responsible for answering incoming telephone 
calls, e-mails, web based tickets and prioritizing 
customer’s support needs 
•Escalate customer issues to service team  
to provide on-site support as required 
•Issue quotations in accordance with customer 
requests and required standards: cross 
references, configuration, mix of products  
in cooperation with countries representatives 
•Provide support to the customers for product 
replacement, troubleshooting and technical 
complaints 
•Complete documentation and follow up on all 
commitments and customer details 
•Collaborate with marketing on new product 
launches 
•Provide relevant product training to other team 
members 
•Ongoing proactive research and learning about 
new products, technologies and applications 
•Participate in the interaction center continuous 
improvement process 
•Liaise between customers, after-sales  
and marketing regarding product quality  
Προσόντα/requirements 
•Education: bachelor’s degree with 2-4 years  
of work experience 
•Fluency required in English and Greek  
•Up to 2 years in technical support and/ 
or customer service experience required 
•Previous call center experience desirable 
•Working electrical knowledge essential 
•Demonstrate a flair and understanding  
of customer support issues 
•Excellent problem solving abilities and aptitude 
to understand and explain technical information 
•Proven ability to work towards individual  
and team targets 
•Excellent interpersonal, communications  
and time management skills 
•Ability to develop and maintain customer 
rapport 
•Strong verbal and written communication skills 
are required

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

Send your CV to the following link: http://www.
randstad.gr/index.php?pageid=55&pubID=4092. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter, website: 
www.randstad.gr

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

Η εταιρεία ειδικεύεται στη σχεδίαση,  
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη: 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης εισιτηρίων 
για εταιρείες μέσων μαζικής μεταφοράς 
•Ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφόρησης 
επιβατών 
•Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης  
τεχνολογίας LED  
Η εταιρεία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει 
στέλεχος:

Technical Product Manager 
(TPM 10/14)

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

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

Συγκεκριμένα, οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν: 
•Προγραμματίζει, συντονίζει και ελέγχει  

τις δραστηριότητες των υφισταμένων του,  
προς επίτευξη των στόχων του τμήματος,  
επιδιώκοντας την υψηλότερη δυνατή απόδοση, 
από ποσοτικής και ποιοτικής πλευράς μέσα  
σε κλίμα συνεργασίας και αμοιβαιότητας. 
•Ενημερώνεται και εκπαιδεύεται επί των νέων 
προϊόντων και των τεχνικών εξελίξεων  
ή βελτιώσεων, με στόχο τη μετάδοσή τους  
στο τεχνικό τμήμα και στα συνεργαζόμενα τεχνικά 
συνεργεία, ώστε η κατάρτισή τους να εξασφαλίζει 
ικανοποίηση των πελατών και συγκριτικά  
πλεονεκτήματα για την εταιρεία. 
•Συμμετέχει στην κοστολόγηση νέων προϊόντων 
και υπηρεσιών, υποστηρίζοντας το τμήμα πωλήσεων 
της εταιρείας. 
•Συντηρεί και παρακολουθεί το αρχείο  
των συνεργατών, τεχνικών βελτιώσεων,  
εγγυήσεων, προγραμμάτων επισκέψεων  
και ανταγωνισμού.

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει απαραίτητα να χα-
ρακτηρίζεται από επικοινωνιακές και διαπραγματευ-
τικές ικανότητες, ικανότητα αντίληψης στη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και στην επίλυση προβλημάτων καθώς 
και ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών, με σκοπό να 
εξελιχθεί σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

O κατάλληλος υποψήφιος για να ανταποκριθεί 
στις απαιτήσεις της θέσης και να σταδιοδρομήσει 
σε μια από τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες, 
θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρονικού μηχανικού 
ΑΕΙ. 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια ανάλογη προϋπηρεσία  
στον βιομηχανικό τομέα, με πρακτική εμπειρία  
σε συντήρηση μηχανημάτων. 
•Άριστη γνώση MS-Office και ERP συστημάτων. 
•Άριστη γραπτή και προφορική γνώση  
της αγγλικής γλώσσας.   
Τόπος εργασίας: Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης: TPM 10/14 μέσω e-mail στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση:hr@amco.gr.Για όλα τα βιογραφικά θα 
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Structural Design Engineer 
(SDE 09/14)

Archirodon Construction Overseas is looking 
for a Structural Design Engineer to be involved 
in a major project based in UAE.

Primary objective: ARCHIRODON (ARCO) has been 
awarded a large scale oil and gas, port expansion project 
in Qatar on EPC basis (engineering, procurement, and 
construction). ARCO has assigned the detailed design to 
Worley Parsons, Abu Dhabi, and has supplemented the 
design team with lead engineers (one per engineering 
discipline) overseeing and coordinating with the client 
the design efforts. We are currently seeking a structural 
design engineer to join our team of design coordinators 
in Abu Dhabi.

General requirements: 
•Organize and manage all aspects of the detailed 
design (specifications, reports, drawings)  
of a team of (Worley Parsons) structural 
discipline engineers and designers, within the 
parameters of a project schedule 
•Coordination with other engineering disciplines 
•Ability to work to tight deadlines and 
prioritization of work to achieve goals 
•Strong verbal and written communication skills 
in English 
•Good working knowledge of applicable 
International design guidelines, codes and 
standards 
•Project experience in oil and gas facilities  
will be considered an advantage 
•Project experience in marine port facilities 
(container terminals preferably)  
will be considered an advantage.  
Key requirements: 
•Minimum bachelor’s in civil/structural 
engineering (MSc in structural engineering will  
be considered an advantage) 
•10 - 15 years design experience of structural 
works (reinforced concrete and structural steel) 
including: 
1. Pipe-racks 
2. Buildings  
3. Marine structures  
4. Industrial structures

Send your CV to the following e-mail: http://
w w w . s k y w a l k e r . g r / s h o w E x t e r n a l F o r m . 
aspx?width=720px&height=1000px&companyID
=323&src=http%3a%2f%2farchirodonforms2.ap-
plymycv.gr%2fsendCv.aspx%3FisDirect%3D1

Η γνωστή αλυσίδα καταστημάτων οικιακού εξοπλι-
σμού ζητά:

Συντηρητή Part-Τime

Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλεκτρολογικές γνώσεις 
•Ελαιουργικές γνώσεις 
•Ψυκτικές γνώσεις 
•Κάτοχος δικύκλου  
Η εταιρία προσφέρει 
•Άριστο περιβάλλον και συνθήκες εργασίας 
•Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
•Δυνατότητες εξέλιξης

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

Εταιρία: Η DOMESTICA είναι μια οικογενειακή 
επιχείρηση τρίτης γενιάς, με δραστηριοποίηση 50 
χρόνων και ηγετική θέση στο χώρο του εξοπλισμού 
μαζικής εστίασης, ζαχαροπλαστικής και παγωτού.

Σχεδιαστής - Μελετητής  
Χώρων Εστίασης

Ζητείται σχεδιαστής μονίμου απασχόλησης, με κύριο 
τομέα δραστηριότητας την μελέτη και το σχεδιασμό 
χώρων εστίασης με προϊόντα της εταιρίας για μεγάλες 
επισιτιστικές μονάδες.

Προσόντα: 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 2D 
& 3D. 
•Βασικές ηλεκτρομηχανολογικές γνώσεις. 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Ικανότητα συνεργασίας με όλα τα εμπλεκόμενα 
μέρη, για την πετυχημένη ολοκλήρωση σύνθετων 
έργων. 
•Θετικός και δυναμικός χαρακτήρας. 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
•Καλή γνώση Η/Υ 
•Δυνατότητα ταξιδιών. 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(για τους άνδρες).  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Έξοδα κίνησης-κινητό τηλέφωνο

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

Εμπορική και βιομηχανική εταιρεία στο 68ον χιλ. 
Αθηνών - Λαμίας επιθυμεί να προσλάβει:

Άτομο για τη Συναρμολόγηση Χυτοσίδηρων  
Λεβήτων και Χειριστή Εργαλειομηχανών-CNC

O υποψήφιος καλείται να συμβάλει  
στην αναπτυξιακή προσπάθεια της εταιρείας.  
Αρμοδιότητες: 
•Χειρισμό εργαλειομηχανών- CNC  
και συναρμολόγηση χυτοσίδηρων λεβήτων 
•Αξιολογεί την κρισιμότητα εκδήλωσης βλαβών 
και μεριμνά για την ύπαρξη των βασικών  
ανταλλακτικών 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία,  
προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (ΤΕΙ- ΙΕΚ-ΤΕΛ) 
•Γνώση αγγλικών - γνώση χειρισμού Η/Υ 
•Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ανάλογη θέση  
Η θέση απαιτεί: εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης 
και συντονισμού εργασιών, ευστροφία  
και αποφασιστικότητα  
Θα προτιμηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών

Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών σε ένα σύγχρονο 
και δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 2819210, 
e-mail: hr@tzanos.gr. (Υπ’ όψιν Κoυ Τσουρέ) ανα-
φέροντας τον κωδικό θέσης ΣΧΛ/3.

ICAP Employment Solutions, on behalf of its client, 
an authorized distributor of Lubricants, is seeking to 
recruit the position of Distributor Lubricant Engineer. 

Role description: The primary purpose of the position 
involves providing technical support for existing 
business and preparation of technical proposals 
and reports related to new business. It also involves 
onsite support and plant audits as well as reactive 
technical troubleshooting of day-to-day cases.

Major tasks include: 
•Submitting benefit proposals and reports 
•Executing account support 

•Working closely with the sales team to expand 
the customer base 
•Making product recommendations and lube 
charting 
•Conducting plant audits 
•Support used oil analysis program and 
interpreting data 
•Technical troubleshooting 
•Training staff for technical issues based  
on company’s learning management system 
•Conducting customer seminars 
•Running proof of performance tests and trial  
Qualifications: 
•Degree in mechanical or chemical engineering 
•Minimum 5 years of technical and maintenance 
background 
•Excellent verbal and written communication 
skills in English 
•Ability to prioritize and manage multiple 
projects 
•Extensive skills in analyzing, presenting 
and discussing different solutions with the 
customers. Good at understanding customer 
needs and proposing the relevant solutions 
•Communicative and able to craft presentations 
•Desirable customer and local market knowledge  
The company offers: 
•Attractive remuneration package

Those interested please forward your CV to the 
address:es@icap.gr mentioning the title “Distributor 
Lubricant Engineer, DLE3714” In the subject line of 
your email. All information received will be treated 
with strict confidentiality.

Η ΠΡΟΟΔΟΣ βιομηχανία λεβήτων, ελληνική βιο-
μηχανία κατασκευής ατμολεβήτων υψηλής πίεσης 
και συσκευών διεργασιών, ζητά να προσλάβει για το 
εργοστάσιό της, στη ΒΙΠΕ Καλοχωρίου-Θεσσαλονίκη:

Μηχανολόγο Μηχανικό

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον τεχνικό 
διευθυντή και θα έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 
•Σχεδιασμός και μελέτες προϊόντων 
•Διαχείριση προγράμματος πιστοποιήσεων ISO/
CE κλπ 
•Τεχνικές προσφορές 
•Διαχείριση προμηθειών  
Προσόντα: 
•Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ μηχανολόγος-μηχανικός 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, εφαρμογές MS Office 
•Καλή γνώση Autodesk AutoCad (2-D) 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε βιομηχανικό  
περιβάλλον 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσφέρουμε: 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μόνιμη εργασία σε μία εταιρία με προϊόντα  
παγκόσμιας κλάσης και εξαγωγικό προσανατολισμό 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

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

Μεγάλη βιομηχανία ζητά για άμεση πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό Α.Ε.Ι. 
(ΜΗΑΧΝ.ΜΗΧ.)

Ο ενδιαφερόμενος θα είναι υπεύθυνος για την καλή 
λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσε-
ων του εργοστασίου και θα αναφέρεται στην τεχνική 
διεύθυνση.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πολυτεχνικής σχολής και όχι τεχνολογικής 
•Κάτοχος αδείας εκτέλεσης και επίβλεψης  
ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων 
•Καλή γνώση Microsoft Office 
•Καλή γνώση της αγγλικής και γερμανικής  
γλώσσας 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνο  
σε βιομηχανικό περιβάλλον 
•Οργανωτικό πνεύμα, ομαδικότητα στην εργασία 
και ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Ηλικία έως 35 ετών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων 
•Προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον 
κωδικό της αγγελίας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
hrmdept140@gmail.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΚΟΙ 
Ηλεκτρολόγος 

(Συντηρητής έως 35 ετών)

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

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

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
reception@globewilliams.com

Το Hotel Saint John στην μακρόχρονη λειτουργία του, 
προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, 
δημιουργώντας μία αξιοζήλευτη και αξιοσημείωτη 
παράδοση. Θέλοντας να συνεχίσουμε να προσφέρου-
με ανάλογες υπηρεσίες και προϊόντα και το 2015, 
ζητάμε συνεργάτες για την παρακάτω θέση εργασίας:

Συντηρητής - Υδραυλικός

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Απαραίτητα συστάσεις  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Διαμονή σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο 
•Διατροφή (πρωινό και ακόμη ένα γεύμα) 
•Ασφάλιση 
•Δυνατότητες εξέλιξης 
•Ιδανικό περιβάλλον εργασίας  
Στοιχεία επικοινωνίας:
•Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία να σταλούν 
στο e-mail:  hotelsaintjohn@gmail.com

Η ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις της 
στη Μάνδρα:

Βοηθό Χημικού Βάρδιας

Αντικείμενο της θέσης είναι η εποπτεία εφαρμογής 
και συμμόρφωσης με τα υπάρχοντα συστήματα ποι-
ότητας, ο έλεγχος των εισερχομένων α’ υλών και η 
διενέργεια εργαστηριακών μετρήσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Γνώση χρήσης Η/Υ 
•Πτυχίο χημικού πανεπιστημίου ή ΤΕΙ 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, 
δυνατότητες εξέλιξης, συνεχή εκπαίδευση και 
πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη.

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με κωδικό θέσης 
ΧΗΜ, στο e-mail: hr@steelmet.vionet.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

TCB Avgidis Automation S.A. leading company in 
Industrial Automation Field is searching for an:

Automation Engineer

Basic requirements 
•Engineer with TEI degree 
•Knowledge of industrial automation systems 
(PLC, SCADA, Instrumentation)  
General qualifications 
•Experience in development of automation 
systems 
•Good communication skills 
•Fluency in English language 
•MS Office & basic AutoCAD knowledge 
•Willing to travel and work in the field

Send your CV with reference “Automation 
Engineer” to: Ms. Konstandina Tsialiamani. 
Fax: 210 9406200 - tel.: 210 9480260. 
E-mail: info@tcb.gr. Site: www.tcb.gr

Μηχανολόγος Μηχανικός

Θέση: Μηχανικός μελέτης εφαρμογής και κατασκευής 
Η/Μ εγκαταστάσεων 
Τόπος: Αθήνα, Αγ. Παρασκευή

Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 4ετής προϋπηρεσία 
σε συντονισμό και επίβλεψη έργων Η/Μ εγκαταστά-
σεων, μεγάλη εξοικείωση με αντλίες θερμότητας, 
εξοπλισμό κλιματισμoύ και υδραυλικών δικτύων, 
δυνατότητα συχνών ταξιδιών, καλή χρήση του AutoCAD 
και άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ.

Καθήκοντα θέσης: 
•Συμμετοχή στον σχεδιασμό εφαρμογής των έργων, 
•Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών 
λύσεων και εξοπλισμού, 
•Προετοιμασία προϋπολογισμών, προμετρήσεις - 
επιμετρήσεις, 
•Σύνταξη προσφορών έργου, 
•Συντονισμός και επίβλεψη κατασκευής  
εγκαταστάσεων, 
•Εκπροσώπηση σε συναντήσεις ομάδας έργου 
•Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια  
μετρήσεων

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

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

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

Ο πελάτης μας μεγάλη και καταξιωμένη ασφαλιστική 
εταιρία ζωής, επιθυμεί να συνεργαστεί μόνιμα με:

Ασφαλιστικούς  
Συμβούλους Μηχανικούς

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες και άντρες κατά 
προτίμηση μεγαλύτεροι των 30 ετών θα πρέπει να 
είναι κατά κανόνα απόφοιτοι Πολυτεχνικής σχολής 
της Ελλάδας ή της αλλοδαπής, να μιλούν άριστα του-
λάχιστον μία ξένη γλώσσα, να είναι εξοικειωμένοι 
με τις νέες τεχνολογίες και συστήματα υπολογιστών.

Η εταιρία, εφαρμόζοντας ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα 
απασχόλησης μηχανικών στον ασφαλιστικό κλάδο, 
παρέχει τις κατευθύνσεις εκείνες που οδηγούν στην 
άμεση επαγγελματική αποκατάσταση των μηχανικών 
σε έναν πολλά υποσχόμενο κλάδο, με σημαντικές 
αμοιβές και εργασιακή εξέλιξη.

Τα ατομικά χαρακτηριστικά των κατάλληλων 
υποψηφίων προκειμένου να εγγυάται  
η επαγγελματική τους εξέλιξη πρέπει να είναι:  
•Συγκροτημένου χαρακτήρα με διάθεση να επιτύχει 
υψηλά πρότυπα παραγωγικότητας 
•Φιλόδοξοι άνθρωποι οι οποίοι να μην αρκούνται 
στην κάλυψη των ελάχιστων μηνιαίων εξόδων 
διαβίωσης αλλά να επιδιώκουν πάντα  
τη μεγιστοποίησή τους, ακόμα και αν εργάζονται 
λίγες ώρες ημερησίως  

•Διαθέσιμοι για εκπαίδευση αλλά ταυτόχρονα  
ικανοί να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες 
ενεός ιδιαίτερου κλάδου της οικονομίας.

Οι μηχανικοί που θα επιλεγούν, θα πρέπει να ακο-
λουθήσουν μία διαδικασία εκπαίδευσης και εκμά-
θησης πλήρους απασχόλησης, ώστε με δεδομένο 
το σύστημα οργάνωσης της εργασίας που παρέχει 
η εταιρία, να οδηγηθούν άμεσα στην επίτευξη ενός 
παγίως αυξανόμενου εισοδήματος. Κατά συνέπεια 
θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι προκειμένου 
αφενός να εκπαιδεύονται και αφετέρου να εργάζο-
νται παράλληλα.

Aποστολή βιογραφικών μέσω του link: http://
www.cremedelacreme.gr/el/jobs/fulltime/engin-ins

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

Κατασκευαστής Αλουμινίου (Κωδ. ΚΑΤ20)  
Με έδρα το Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: Εκπαίδευση-υποστήριξη κατα-
σκευαστών αλουμινίου σε θυγατρικές-συνεργάτες 
εξωτερικού (χώρες Αμερικής -Αφρικής - Ασίας) στην 
κατασκευή συστημάτων αλουμινίου της ΑΛΟΥΜΥΛ.

Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο ανάπτυξης 
και υποστήριξης πελατών.  
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατασκευή  
συστημάτων αλουμινίου ΑΛΟΥΜΥΛ 
•Άριστη εξοικείωση με μηχανολογικό εξοπλισμό 
κατασκευαστικού (πριόνια, πρεσάκια, γωνιάστρες, 
κτλ) καθώς και με υλικά κατασκευής  
(σιλικόνες, μονωτικά, σίδερα, κτλ). 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Γνώση MS Office 
•Δυνατότητα ταξιδιών και βραχυχρόνιας διαμονής 
στο εξωτερικό  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα  
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικού, e-mail: hr@alumil.com 
αναγράφοντας κωδικό αγγελίας

Ο όμιλος εταιριών Τεχνική Ολυμπιακή ζητά να 
προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό 
(Code: ΜE)

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν: 
•Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ανώτατης  
σχολής ελληνικού ή διεθνούς πανεπιστημίου 
•Τουλάχιστον δεκαετή εργοταξιακή εμπειρία σε 
εργασίες συντήρησης και επισκευής μηχανολογικού 
εξοπλισμού 
•Εμπειρία στην ανάπτυξη και την εφαρμογή  
μηχανολογικών μελετών σε δημόσια έργα 
•Γνώση διαδικασιών ασφάλειας και ποιότητας 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας

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.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.- Η εταιρία μας, μια από τις μεγα-
λύτερες στο χώρο των Συμβούλων Ανάπτυξης, Σ.Δ.Ε. 
για την κάλυψη θέσεως εργασίας στα γραφεία της 
στη Θεσσαλονίκη:

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

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

Περιγραφή θέσης: Σύνταξη, υποβολή προτάσεων 
υπαγωγής στον Επενδυτικό νόμο και σε προγράμμα-

τα του Ε.Σ.Π.Α. Διοίκηση & διαχείριση ενταγμένων 
επενδυτικών έργων σε επιδοτούμενα προγράμματα, 
συμμετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, 
αξιολόγηση - εκτίμηση επαγγελματικών ακινήτων.

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

Βιομηχανία στη ζώνη Κορωπίου επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανολόγο Μηχανικό  
ως Υπεύθυνο Παραγωγής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Unigraphics 
•Εμπειρία - προϋπηρεσία σε μεταλλουργικές  
βιομηχανίες - βιοτεχνίες 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
•Δυνατότητα πρόσληψης με δελτίο παροχής  
υπηρεσιών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: manolis.
chiladakis@aluminox.gr

Ζητείται από εταιρία παραγωγής ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο ΑΕ:

Μηχανικός για το Tμήμα 
Ποιοτικού Ελέγχου

Προφίλ υποψηφίου 
•Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ 
•Αρίστη γνώση αγγλικών («Επίπεδο C2- έμπειρος 
χρήστης» σε προφορικό και γραπτό λόγο) 
•Απαραίτητη εμπειρία σε μη καταστροφικούς 
ελέγχους (NDT’s) 
•Πιστοποίηση για διενέργεια ελέγχων NDT  
θα εκτιμηθεί 
•Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων  
της Microsoft (Windows XP, Windows 7) 
•Επιθυμητή γνώση Γερμανικών 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία 3 έτη σε βιομηχανία

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: egnatia.foundry@egnatiafoundry.gr ή μέσω 
fax στον αριθμό 23430 95645. Για περισσότερες 
πληροφορίες για την ΕΓΝΑΤΙΑ Χυτήριο Α.Ε. επισκε-
φθείτε την ιστοσελίδα μας www.egnatiafoundry.gr 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Μηχανικός Πεδίου

Περιγραφή ρόλου: Υποστήριξη/εγκαταστάσεις/
παραμετροποίηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού  
Βασικά καθήκοντα: 
•Υποστήριξη/εγκαταστάσεις/παραμετροποίηση 
τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
•Εβδομαδιαίες βάρδιες (on-call)  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής ή τηλεπικοινωνιών 
ή ηλεκτρολόγων μηχανικών με κατεύθυνση  
στις τηλεπικοινωνίες 
•Εμπειρία σε εγκαταστάσεις τηλεπικοινωνιακού 
εξοπλισμού 
•Αποδεδειγμένη γνώση τεχνολογιών SDH & WDM 
•Γνώσης αγγλικών & ευχέρεια σε γραπτό  
και προφορικό λόγο. 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (word, excel) 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
•Δυνατότητα ταξιδίων εντός & εκτός Ελλάδος  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εγκαταστάσεις δομημένης καλωδίωσης 
•Μικτονομήσεις και βλάβες τηλεπικοινωνιακών 
βρόχων 
•Γνώση τεχνολογιών των τεχνολογιών xDSL  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης 
•Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής  
ανάπτυξης 
•Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kestrel-is.gr

Randstad Hellas, on behalf of an international client, 
is seeking to recruit a Greek Customer Technical 
Support Representative within the Energy field and 
based in Romania. Our client provides technology 
and solutions in energy, infrastructure, industry, 
data centers, buildings and residential.

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Improve customer satisfaction by providing a 
high quality professionals support to customers 
(regarding technical information on products, 
prices, discounts, application information during 
the pre-sales, sales and after-sales process) 
•Take the ownership and ensure the customer 
is satisfied before closing the request 
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Από κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ζητείται:

Maitre d’Hotel

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: (μόνο οι αιτήσεις 
που τα περιέχουν θα ληφθούν υπόψιν): 
•Πενταετής προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 4 ή 5  
αστέρων, με συστάσεις. 
•Ικανότητα διοίκησης προσωπικού εστιατορίων  
και μπαρ. 
•Ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων. 
•Άριστη ικανότητα προγραμματισμού της εργασίας 
προσωπικού εστιατορίων και μπαρ. 
•Εκπαίδευση επίβλεψη και αξιολόγηση εργαζομένων. 
•Παρουσία στο service. 
•Διεκπεραίωση συνεστιάσεων χοροεσπερίδων 
συνεδρίων. 
•Άριστη γνώση της αγγλικής. Γνώση επιπλέον 
ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί 
•Οικειότητα με P.O.S. έκδοση αποδείξεων,  
τιμολόγηση και control.

Βιογραφικά στη διεύθυνση e-mail:  
marxel.prizeef@gmail.com

Το ξενοδοχείο AEGEAN MELATHRON 5* στην Χαλκι-
δική, μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Α’ Ζαχαροπλάστη 
Υπεύθυνο Ζαχαροπλαστείου

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Πτυχίο αρτοζαχαροπλάστη 
•Τουλάχιστον 8ετή εμπειρία στην θέση  
του Α’ ζαχαροπλάστη 
•Ηλικία άνω των 35 ετών  
Η επιχείρηση προσφέρει: 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μισθός ανάλογος προσόντων

Τα βιογραφικά μπορούν να αποσταλούν στο 
e-mail:manager-chal@aegeanstar.com, ή στο φαξ 
23740 / 20544. Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε 
να καλείτε στο τηλέφωνο 23740 / 20861 καθημερινά 
εκτός Κυριακής από τις 09:00 έως τις 17:00.

Restaurants Manager

Το ξενοδοχείο Kivotos μέλος των Leading Hotels of 
the World δίνει τη δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, 
να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει και 
φέτος τις υψηλότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση του Restaurant Manager θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα, για την ολοκληρω-
μένη συνεργασία του μαζί μας αλλά και την προσφορά 
του στο έργο της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης τουριστικής 
σχολής, στον τομέα των επισιτιστικών 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ξενοδοχεία 5*  
ή εστιατόρια σε Ελλάδα η εξωτερικό σε θέση  
αντίστοιχη 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας   
•Ευχέρεια λογού και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων 
•Διοικητική κ οργανωτική ικανότητα 
•Άριστη γνώση Η/Υ όσον αφορά Windows, Excel 
•Εμπειρία επάνω σε προγράμματα POS κατά  
προτίμηση σε MICROS  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Έτοιμη δομημένη ομάδα 
•Γνώση περισσότερων γλωσσών 
•Συμμετοχή σε σεμινάρια και μεταπτυχιακές σπουδές 
•Γνώση αγοράς Μυκόνου η προϋπηρεσία στη Μύκονο  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας και συμβίωσης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας  
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
•E-mail: accounting@kivotosmykonos.com 
•Συστάσεις απαραίτητες

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα “Afitis hotel” & 
“Renaissance Hanioti Resort” στην Κασσάνδρα 
Χαλκιδικής, μέλη του ομίλου Exclusive Hotels, 
ζητεί να προσλάβει:

Front Desk Agent
Προσόντα: 
•Απόφοιτη τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας &  

μιας τουλάχιστον ακόμη(η άριστη γνώση  
και της Γερμανικής θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook) & γνώση τουλάχιστον ενός PMS 
Software (Ermis, Protel, Fidelio) 
•Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση 
•Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών  
σχέσεων και επικοινωνίας με όλο το φάσμα  
επαφών (clientele, reps, tour operators, agents, 
journalists) 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας & ικανότητα  
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων 
•Ευελιξία & προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 
•Διάθεση για προσφορά υψηλών προδιαγραφών 
υπηρεσίες  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής  
& καθημερινή προσφορά διατροφής 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  
απολαβές/αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με  
προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

Υπ’ όψιν human resources department of exclusive 
hotels. Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φω-
τογραφία μέσω e-mail: hr@exclusive-hotels.gr. 
Όλα τα e-mail που δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα αξιολογούνται από το τμήμα αν-
θρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mail θα χειριστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής ζωής 
του κάθε ατόμου.

Τα ξενοδοχεία πολυτελείας “Myconian Villa Collection”- 
Exclusive Villa Resort, “Myconian Utopia Resort” 
member of Relais & Chateaux, “Myconian Ambassador 
Hotel” member of Relais & Chateaux, Myconian 
Imperial Resort” member of the Leading Hotels of 
the World,  “Royal Myconian Resort” member of the 
Leading Hotels of the World,  “Myconian K hotels”- 
Charming Hotels ζητούν για τη σεζόν 2014:

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
•Προϋπηρεσία σε μονάδες πολυτελείας 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα απαραίτητη 
•Γνώση χειρισμού συστήματος Protel  
•Παρέχεται: Χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέ-
το αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 
επαγγελματικής εξέλιξης.

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

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Civitel Hotels & Resorts ζητά:

Καμαριέρα  
για το Ξενοδοχείο Civitel Attik

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Υπευθυνότητα, ευγένεια, επαγγελματισμός 
•Προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστεί-
λουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: hr@
civitelhotels.com. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνήσουμε 
με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαι-
τήσεις της θέσης προς στελέχωση, ώστε να οριστεί 
συνάντηση προς συνέντευξη.

Το ξενοδοχείο Castello Boutique Resort & Spa στo 
Σίσσι Λασιθίου Κρήτης, επιθυμεί να προσλάβει για 
τη σεζόν 2015:

Front Office Agent

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
πολυτελών, boutique ξενοδοχείων  
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία SLH ή Relais  
& Châteaux θα αξιολογηθεί ανάλογα 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και μιας δεύτερης 
γλώσσας  
•Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού PMS συστημάτων  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Εργασία 6,5 μήνες  
•Διαμονή & διατροφή 
•Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 

•Αποδοχές ανάλογες προσόντων

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail:kasmirlis@castellohotels.com.  
Συστάσεις απαραίτητες.

H GRECOTEL Hotels and Resorts, η μεγαλύτερη 
ξενοδοχειακή αλυσίδα στην Ελλάδα, ζητεί για τη 
στελέχωση των ξενοδοχείων της για την επόμενη 
τουριστική περίοδο:

Rooms Division Manager

Απαιτούμενα προσόντα 
•Απόφοιτος/η τουριστικών σχολής 
•Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικής και γερμανικής ή /και 
ρώσικης γλώσσας 
•Άριστο διοικητικό, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
προφίλ  
Απαιτούμενες δεξιότητες 
•Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 
•Πνεύμα ομαδικό και προσανατολισμένο  
στην επίτευξη στόχων 
•Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
•Ικανότητα διοίκησης και υποκίνησης προσωπικού 
•Άμεση προσέγγιση με τους πελάτες 
•Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων  
και άμεση εξεύρεση λύσεων  
Καθήκοντα 
•Διοίκηση, υποστήριξη και εποπτεία όλων  
των εργασιών που λαμβάνουν χώρα στο τμήμα 
υποδοχής, κρατήσεων, πωλήσεων, καθώς  
και στο τμήμα ορόφων του ξενοδοχείου. 
•Διασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών και ικανοποίησης του πελάτη 
•Διαχείριση των πωλήσεων 
•Διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών  
με αποτελεσματικό τρόπο 
•Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-reports 
•Εκπαίδευση, καθοδήγηση, παρακίνηση, επίβλεψη 
όλων των εργαζομένων που απασχολούνται  
στo τμήμα υποδοχής, κρατήσεων και στο τμήμα 
ορόφων, εστιάζοντας στην εξυπηρέτηση  
των πελατών 
•Καινοτόμες ιδέες  
Οφέλη 
•Απασχόληση στη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή  
εταιρεία στην Ελλάδα 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
•Παροχή διαμονής και διατροφής  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
cv@grecotel.gr

Receptionist

Position requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Minimum experience of 2 years in 5* hotels  
in similar position 
•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  
Send your CV to the following e-mail:  
hr@pentelikon.gr

Guest Relations Manager

Με τη φιλόξενη ατμόσφαιρα και την εκλεπτυσμένη 
κομψότητα που το διακρίνει, το ξενοδοχείο Kivotos 
μέλος των Leading Hotels of the World δίνει την 
δυνατότητα σε λίγους και ικανούς, να συμμετάσχουν 
στην ομάδα που θα συντελέσει και φέτος στις υψη-
λότερες προδιαγραφές υπηρεσιών.

Η θέση του/της guest relations manager θα πρέπει 
να διαθέτει τα παρακάτω στοιχεία απαραίτητα για την 
εποικοδομητική συνεργασία του/της μαζί μας αλλά και 
την προσφορά του/της στο έργο του/της.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών ως guest 
relations manager 
•Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
και μιας ακόμη 
•Άριστη χρήση Η/Υ όσον αφορά Microsoft Office  
& internet skills 
•Γνώση ενός ξενοδοχειακού προγράμματος  
η παραπάνω 
•Ευχάριστη προσωπικότητα με άριστη ικανότητα 

επικοινωνίας καθημερινά με όλους τους πελάτες, 
με σκοπό την άμεση εξυπηρέτηση τους  
και την αποφυγή τυχόν προβλημάτων 
•Άριστη ικανότητα στη διαχείριση  
των δραστηριοτήτων του τμήματος υποδοχής,  
πάντα κάτω από τα πρότυπα της Leading Hotels  
of the World  
•Συνεργασία με όλα τα τμήματα του ξενοδοχείου 
για την μεγιστοποίηση της πληρότητας,  
της ομαλότερης λειτουργίας και αύξησης εσόδων  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Προϋπηρεσία στην Μύκονο η γνώση αγοράς  
της Μυκόνου  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Εποχική απασχόληση με δυνατότητα επέκτασης 
•Ευχάριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και διατροφή 
•Ικανοποιητικές αποδοχές  
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία: 
•Fax: 210 6749299 
•E-mail: accounting@kivotosmykonos.com 
•Συστάσεις απαραίτητες

Front Office Reservations Manager 

For the season of 2015, we are looking for 
associates who are willing to learn and up build a 
successful career in hospitality.  
Requirements: 
•2 years work experience in 5 * hotel reservations 
/ front office. Experienced hotel / tourism 
candidates from other principals may also be 
considered (tour operating, hotel sales) 
•Excellent knowledge of English. Knowledge of 
ther languages will be appreciated. 
•Excellent communication and presentation skills 
•Hotel / tourism associated bachelor degree will 
be considered an asset  
Please send your CV with a recent photo to the 
following e-mail: info@grecophilia.com

Hostess - Χαλκιδική

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
•Απόφοιτος τουριστικής ή αντίστοιχης σχολής 
•Πιστοποίηση ΕΦΕΤ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*/5* 
•Γνώση των διαδικασιών σερβιρίσματος  
και προηγούμενη εμπειρία στο service 
•Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
•Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία, 
υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας) 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες πίεσης 
•Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής  
γλώσσας  
Προσφέρονται: 
•Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
•Διαμονή και διατροφή 
•Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ekies.gr

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

Αισθητικούς (Code: ΤΗΒ)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο αντίστοιχης ειδικότητας 
•Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντίστοιχο  
κέντρο, city spa ή πολυδύναμο κέντρο ομορφιάς,  
στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό 
•Γνώση πολιτικών και διαδικασιών σε θέματα  
υγιεινής και ασφάλειας 
•Πολύ καλή γνώση του μηχανολογικού  
και άλλου εξοπλισμού των κέντρων  
θαλασσοθεραπείας. 
•Απαραίτητη γνώση ρώσικων 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών

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 θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

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:

Information Security &  
Compliance Officer - ISO 001

Profile: Candidates will be responsible for the development and delivery of a comprehensive information 
security program, including the development of information security policies, standards and procedures. 
They will further develop an ongoing risk assessment program and implement an Incident Reporting and 
Response System to address security incidents. They will further act as the company’s compliance and 
consulting officer on information security issues, making sure that legislative and statutory requirements 
are always met.

Qualifications: 
•University level degree (at postgraduate level 
is a plus) in computer science, information 
technology or relevant field of study. 
•7+ years of working experience in information 
security, information technology and/or other 
related field. 
•Experience in developing and administering an 
information security program would be an asset. 
•Excellent project management and 
organizational skills. 

•Excellent oral and written communication 
skills. 
•Fluency in English language.  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology  
Send your CV to the following e-mail: 
recruitment@mni.gr

Βοηθοί Νοσηλευτές Δ.Ε  
Μεγάλη Βρετανία

Ζητούνται άμεσα για Αγγλία. Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβαρότερες βρετανικές 
εταιρείες στελέχωσης προσωπικού στο νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα νοσηλευτές/τριες Δ.Ε.

Προσφέρεται άμεσα εργασία  
σε nursing-care homes.  
Απαιτείται 
•Γνώσεις αγγλικών επιπέδου 
Lower(B1) 
•Αίσθημα ευθύνης  
και προσφοράς προς  
τους ασθενείς  
Παρέχεται 
•Μισθός 7,05-11,99 /ώρα 

•Αρχική εκπαίδευση  
και κάθε διευκόλυνση  
στην μετεγκατάσταση  
στην Αγγλία 
•Μεγάλες δυνατότητες  
εξέλιξης και μετεκπαίδευση

Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί 
να σας βοηθήσει σε όλη την δια-
δικασία ευρέσεως εργασίας, σύ-
νταξης βιογραφικού, προετοιμασία 

συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέρεστε 
για άμεση απασχόληση αποστείλετε 
βιογραφικό στο e-mail: contact@
jobsallover.eu να σας ενημερώσου-
με για κάθε λεπτομέρεια και ξεκι-
νήστε την καριέρα σας στην Αγγλία 
μαζί μας. Τηλέφωνο: 2313 032690. 
Υπόψιν Κου Ζώζη Βασίλη. Οι υπη-
ρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως 
εργασίας παρέχεται δωρεάν προς 
τους υποψηφίους εργαζομένους.

Το NILAYA SPA στην Νέα Ερυθραία ζητεί:

Receptionist / Υπάλληλο Υποδοχής 
Κατά Προτίμηση με Προϋπηρεσία σε Αντίστοιχη Θέση

Προσόντα: 
•Ευχέρεια γραπτού και προφορικού λόγου 
•Φιλική με ευχάριστη προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση και χρήση Η/Υ 
•Πτυχίο Αισθητικής θα εκτιμηθεί  
Το NILAYA Spa καλωσορίζει μια νέα εποχή 
Beauty & Wellness Spa!

Αποστολή μας υπήρξε από την πρώτη στιγμή η παροχή 
θεραπειών για την επίτευξη της ισορροπίας πνεύματος 
και σώματος και την απόδραση του ανθρώπου από 
την υλιστική καθημερινότητα.

Ανακαλύψτε ιεροτελεστίες και μασάζ εμπνευσμένα 
από τον εξωτισμό της Ανατολής, υψηλού επιπέδου 
θεραπείες ιατρικής αισθητικής αλλά και ειδικές σει-
ρές προϊόντων φροντίδας για το σπίτι, που θα σας 
προσφέρουν ομορφιά και ευεξία!

Πριν δέκα χρόνια ξεκινήσαμε μαζί σας ένα υπέροχο 
ταξίδι αναζωογόνησης σώματος και πνεύματος, στο πιο 
ζεν περιβάλλον της Αθήνας. Ο χώρος μας ανανεώνεται 
συνεχώς για να εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες. 
Οχτώ πολυτελείς καμπίνες με μυστηριακή διακόσμηση 
και χρώματα, βασισμένα στα ενεργειακά σημεία του 
σώματος και τη χρωματοθεραπεία, σας περιμένουν 
για θεραπείες χαλάρωσης και ενεργειακής τόνωσης.

Επιλέξτε το αγαπημένο σας χρώμα και ζήστε την 
απόλυτη εμπειρία αναζωογόνησης και ηρεμίας. 
Mystic Violet, Healing Blue, Nature Green, Sunny 
Yellow, Tropic Orange και Royal Red! Τέλος, δύο 
κεντρικές ημικυκλικές καμπίνες σχηματίζουν το 
απόλυτο Yin Yang.

Απαραίτητη η φωτογραφία στο βιογραφικό. 
E-mail: nilaya@nilaya.gr. Τηλέφωνο:  
210 8001130.

«Kάνε τη σωστή κίνηση …» Σε περίοδο κρίσης εμείς αναπτυσσόμαστε και για τα γραφεία μας στα 
βόρεια προάστια (Χαλάνδρι) ζητάμε:

Συνεργάτες
Ασχοληθείτε ως ελεύθερος επαγγελματίας στο real estate και καθορίστε εσείς το μέλλον σας βασιζόμενοι 
στις δυνάμεις σας και στη μέθοδο του συστήματος RE/MAX επένδυση ακινήτων.

Ποιοι είμαστε: 
•Τα γραφεία μας ανήκουν στο πολυεθνικό κτηματομεσιτικό δίκτυο της RE/MAX με 6000 γραφεία  
σε 87 χώρες και περισσότερους από 90,000 συνεργάτες σε όλο το κόσμο 
•Είμαστε το 1ο γραφείο της RE/MAX στην Αττική που λειτουργεί με δύο εγκαταστάσεις 
•Είμαστε ήδη το 1ο γραφείο της RE/MAX στα βόρεια προάστια και αναπαράγουμε το μοντέλο εργασίας 
μας στα νότια προάστια 
•Το γραφείο μας λειτουργεί από το 2003 και κατέχει τη 3η και 2η θέση στην Ελλάδα σε πωλήσεις  
τα τελευταία χρόνια εντός του δικτύου της RE/MAX ΕΛΛΑΣ 
•Το 92 % των συνεργατών μας, είναι μαζί μας περισσότερο από 2 χρόνια 
•Πολλοί έμπειροι μεσίτες μας έχουν εμπιστευτεί και έχουν επιλέξει να συνεργάζονται με τα γραφεία μας 
•Δε χρειάζεται να έχετε προϋπηρεσία ή ειδικές γνώσεις για να ασχοληθείτε, σας εκπαιδεύουμε εμείς

Προφίλ υποψηφίων συνεργατών: 
•Δε χρειάζεται να έχετε προϋπηρεσία  
ή εξειδικευμένες γνώσεις, σας εκπαιδεύουμε 
εμείς 
•Δεν υπάρχει όριο ηλικίας 
•Διάθεση να μάθουν το αντικείμενο 
•Ισχυρή θέληση για επιτυχία 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Ικανότητα στην επικοινωνία 
•Μεταφορικό μέσο  
Προσφέρονται: 
•Εκπαίδευση από την RE/MAX ΕΛΛΑΣ  
καθώς και προγράμματα εκπαίδευσης  
από τα γραφεία μας 
•Προμήθειες έως 80% επί των πωλήσεων 
•Ακίνητα - αγοραστές παρέχονται και  
από το γραφείο 
•Υποστήριξη στο ξεκίνημα 
•Έντονη διαφημιστική προβολή στην Ελλάδα  
και στο Εξωτερικό 
•Διεθνείς συνεργασίες για προσέλκυση πελατών 
από το εξωτερικό  
Προσφέρουμε καθετοποιημένες λύσεις real 
estate εντός των γραφείων μας: 
•Σύμβουλο στεγαστικής πίστης 
•Σύμβουλο μηχανικό 
•Νομικές υπηρεσίες 
•Relocation services 
•Εκτιμήσεις ακινήτων 
•Πραγματογνωμοσύνες ακινήτων 
•Διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες 
•Οργανωμένη προώθηση των ακινήτων  
σε αγορές του εξωτερικού και υπηρεσίες  
απόκτησης άδειας παραμονής σε αγοραστές 
εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης 
•Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις 
•Εγκαταστάσεις στα Βόρεια και στα Νότια  
Προάστια 

10 πράγματα που πρέπει να ρωτήσετε πριν 
επιλέξετε ένα γραφείο για να συνεργαστείτε: 
•Τι πρόγραμμα και πλάνο έχει το γραφείο  
για εσάς που θα το εμπιστευτείτε; 
•Ποια είναι τα περιθώρια εξέλιξης μου; 
•Υπάρχουν συνεργάτες που έχουν εξελιχθεί; 
•Τι ποσοστό από τους νέους συνεργάτες μένουν 
και δεύτερο χρόνο; 
•Τι ποσοστό από τους νέους συνεργάτες  
αποχωρούν εντός ενός έτους; 
•Υπάρχει σύστημα αξιολόγησης των ακινήτων 
που αναλαμβάνω ή τα αναλαμβάνω όλα  
και σε οποιαδήποτε τιμή; 
•Υπάρχει επιπλέον πρόγραμμα εκπαίδευσης  
για κάθε συνεργάτη μετά από την βασική  
εκπαίδευση; 
•Υπάρχουν διαφοροποιημένες υπηρεσίες  
στο γραφείο από τον ανταγωνισμό; 
•Υπάρχουν διεθνείς αποκλειστικές συνεργασίες 
για προσέλκυση αγοραστών από το εξωτερικό; 
•Υπάρχουν έμπειροι κτηματομεσίτες με πολλά 
χρόνια εμπειρίας στο γραφείο ή περισσότεροι 
είναι καινούργιοι σαν και εσάς; 
•Μπορώ να συνεργάζομαι και με άλλους  
κτηματομεσίτες εκτός δικτύου για να αυξήσω  
τις πιθανότητες μου για επιτυχία;

Διευθυντής των γραφείων είναι ο Γιάννης Ζιάβρας, 
απόφοιτος του Deree και κάτοχος MBA Louisville 
USA. Έχει εργασθεί για πολλά χρόνια σε πολυεθνικές 
εταιρείες ως διευθυντικό στέλεχος στο χώρο των 
πωλήσεων και έχει συμμετάσχει σε πολλές τηλε-
οπτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων για θέματα 
που αφορούν το χώρο του Ελληνικού real estate.

“Στην κρίση πουλάνε οι ικανοί και όχι όλοι για 
αυτό.. ελάτε μαζί μας”, RE/MAX-Επένδυση Ακι-
νήτων 2 Νότια Προάστια Αγγ.Μεταξά 15, 16675 
Γλυφάδα ,τηλ: 210 8942444, fax: 210 8945064. 
Για βιογραφικά, e-mail: remax_hi@otenet.gr

Project Manager 
  Κωδικός Θέσης [MRPM]

Η εταιρία Medihub με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, δραστηριοποιείται στο χώρο της υγείας με αναγνωρισμένα 
προϊόντα κλινικής διατροφής και αναζητά ιατρικό επισκέπτη-project manager πλήρους απασχόλησης 
στηv Αθήνα για το τμήμα πωλήσεων.

O/H υποψήφιος/α θα πρέπει 
να έχει απαραίτητα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Να είναι κάτοχος πτυχίου  
διαιτολόγου-διατροφολόγου 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 
ετών σε αντίστοιχη θέση 
•Δυνατότητα ταξιδιών  
στην επαρχία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Δυναμική προσωπικότητα 
με επικοινωνιακές και  

διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Κάτοχος άδειας οδήγησης 
αυτοκινήτου  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας  
σε ένα δυναμικό και μοντέρνο 
εργασιακό περιβάλλον 
•Ανταγωνιστικό πακέτο  
αμοιβών αναλόγων  
προσόντων 
•Για τις ανάγκες της εργασίας 
διατίθεται εταιρικό αυτοκίνητο, 
κινητό 

•Συνεχής εκπαίδευση  
& προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλού-
νται να αποστείλουν βιογραφι-
κό σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης, στο e-mail:info@
medihub.gr ή στο fax: 210 6005110 
ή στη διεύθυνση: Γούναρη 119, 
Τ.Κ. 16561, Γλυφάδα Αττικής. Θα 
δοθεί απάντηση σε όλους τους 
υποψηφίους που θα κληθούν για 
συνέντευξη. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.



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

ΤΡΙΤΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 201420

Μικρές Αγγελίες Εργασίας
Διοικητικά και Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ζητείται γνώστης της διαδικασίας 
ναύλωσης πλοίων, για δημιουργία εμπορικής 
εταιρίας. Υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες προς 
υπογραφή με πολύ καλή απόδοση. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.com, τηλ: 
6982 861794, κος Νίκος.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται με πολύ καλά Αγγλικά, Ελ-
ληνικά (Ρώσικα προσόν), για Συνέταιρος σε 
νέα εμπορική εταιρία με μεγάλες προοπτικές. 
Απαραίτητο μικρό κεφάλαιο. Υπάρχουν έτοιμες 
συμφωνίες με πολύ καλή απόδοση. Τηλ: 6982 
861794, κος Νίκος.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασί-
ας, ζητά Export Manager. Απαραίτητα προσόντα: 
καλή γνώση Αγγλικής και Ιταλικής γλώσσας, Η/Υ, 
ευχέρεια επικοινωνίας με προμηθευτές πελάτες. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@multitank.net.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία στην Περαία με αντικεί-
μενο λογιστικές-διαφημιστικές-συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επιτυχούσα voucher. Επικοινωνιακές 
ικανότητες, βασικές γνώσεις λογιστικής. Σπουδές: 
οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοοικο-
νομικά-οικονομικό μάρκετινγκ. Πρόσληψη μετά τη 
λήξη του προγράμματος. E-mail με φωτογραφία: 
tax.advert@gmail.com.

ΑΠΟ ΝΕΟ κατάστημα petshop ζητείται Διευθυ-
ντής Καταστήματος με σημαντική εμπειρία στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: petcv2014@gmail.com.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά για Πρακτική Άσκηση άνεργους 
νέους, Πτυχιούχους που έχουν Κατεύθυνση στο 
Marketing, Οικονομική Κατεύθυνση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, με πρόγραμμα «Επιταγής Εισό-
δου για άνεργους έως 29 ετών. E-mail: info@
safebusiness.gr, τηλ: 210 9609415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη: Διευθυντής /τρια 
Σύνταξης ή/και Αρχισυντάκτης /τρια. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5ετή αποκλειστικά στο περιοδικό τύπο 
(όχι εφημερίδες ή sites). Άριστη γνώση Αγγλικών. 
Εξοικείωση σε περιβάλλον Mac. Bιογραφικά στο 
e-mail: publications4U@yahoo.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με διοικητικές ικανότητες, μισθός 
1.200€. Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα να αναλάβει τη διοικητική υποστή-
ριξη εταιρίας. Η γνώση λογιστικής θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Προσφέρεται βασικός μισθός και ασφά-
λιση. Βιογραφικά στο e-mail: xkmass@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με διοικητικές ικανότητες, 
εισοδήματα έως 1.200€. Τηλ: 6943 950447.

ΑΠΟ Α.Ε. ζητείται, Πτυχιούχος Διοικητικών-Οι-
κονομικών Σχολών για Επιτελικό Στέλεχος και 
Γραμματειακή Υποστήριξη. Άριστη γνώση Η/Υ, 
υπευθυνότητα, επικοινωνιακό χαρακτήρα, ξένες 
γλώσσες. Βιογραφικά με την ένδειξη “Ε.Σ.” στο 
e-mail: cvzoubsa@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με διοικητικές ικανότητες, 
μισθός 1.200€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτομο με διοικητικές ικανότητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: vitrovin@gmail.com, τηλ: 
6949 087377.

ΔΙΕΘΝΗΣ όμιλος ζητά Πτυχιούχες/ους ΑΕΙ-ΤΕΙ-
ΙΕΚ-ΚΕΚ, με εργασιακή εμπειρία, για στελέχωση 
θέσεων marketing-management-finance-sales-
banking. Υψηλού επιπέδου εκπαίδευση-γρήγορη 
και αξιοκρατική εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: 
pappam100@gmail.com, τηλ: 210 6773990 κα 
Παππά.

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ όμιλος πολυεθνικής εταιρίας ζη-
τεί Διοικητικά Στελέχη στο τμήμα μάρκετινγκ, 
ανάπτυξης, εποπτείας πωλητών για συνεργα-
σία. Υψηλές αποδοχές, παρέχεται εκπαίδευση, 
ωράριο ελεύθερο, προοπτικές καριέρας. Τηλ: 
6943 950447.

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

Γραμματείς - Υπάλληλοι  
Γραφείου και Υποδοχής
ΑΛΥΣΙΔΑ γνωστών κομμωτηρίων ζητεί έμπειρα 
άτομα για Reception, με προσεγμένη εμφάνιση, για 
τα καταστήματα Χαλανδρίου, Αγίας Παρασκευής, 
Ζωγράφου, Παγκράτι, Παλαιό Φάληρο, κέντρο. 
Μισθός 1000€. Τηλ: 210 6895396.

ΑΜΕΣΑ άτομο ζητείται για εσωτερική εργασία, 
εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται άμεσα για εσωτερικές 
εργασίες, εξυπηρέτηση, χωρίς προϋπηρεσία, 
γνώσεις ίντερνετ σε επίπεδο απλού χρήστη 
δεκτές. Μισθός 700€. Βιογραφικά στο e-mail: 
perynine@gmail.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ή Απόφοιτη Λυκείου, άριστης εμφά-
νισης, χωρίς υποχρεώσεις, άνεση επικοινωνίας, 
ζητείται ως Υπάλληλος Γραφείου, προτίμηση από 
επαρχία, μερική απασχόληση. Τηλ: 210 6657532, 
6946 004540.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ή άνεργη γνώστρια πληροφορικής 
και βασικής δακτυλογράφησης, με φορητό laptop 
ζητείται για part time απασχόληση αρχικά. Ευέλικτο 
ωράριο σε γραφείο στον Πειραιά. Βιογραφικά 
στο e-mail: spartanbrand@gmail.com, τηλ: 
6988 042281.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέα ως Υπάλληλο 
Γραφείου. Κατοχή διπλώματος ECDL, επικοι-
νωνιακά προσόντα. Θα προτιμηθούν κάτοικοι 
κέντρου Αθηνών. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@prova.gr, τηλ: 210 8818326, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-22:00.

ΑΤΟΜΟ από Βουλγαρία με γνώσεις Ελληνικών 
και Η/Υ ζητείται για θέση γραφείου. Τηλ: 210 
5230126.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί άτομα για εσωτερική 
θέση γραφείου σε νεοσύστατο τμήμα. Άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 
211 9964003.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται με ή χωρίς 
προϋπηρεσία για τη κάλυψη νέου τμήματος 
αθηναϊκής εταιρίας. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 211 9964006.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για τη στε-
λέχωση των νέων γραφείων, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, εμπειρίας και γνώσεων για διαχείρι-
ση πελατολογίου, καταγραφή παραγγελιών και 
μηχανογράφηση. Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 9964010.

ΑΤΟΜΑ με ή χωρίς προϋπηρεσία ζητούνται από 
εταιρία για στελέχωση νέων θέσεων γραφείου. 
Υψηλές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον, άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 211 9964013.

ΑΤΕΛΙΕ μόδας ζητεί επικοινωνιακή, πρόθυμη, 
οργανωτική νέα, για δημόσιες σχέσεις, online 
marketing και γραμματειακή υποστήριξη. Απα-
ραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, Γερμανικών και 
μόδας. Βιογραφικά στο e-mail: mcpoulopoulou@
hotmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για λογιστικό γραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας, κάτοχος Voucher. Επιθυ-
μητή η συνέχιση της συνεργασίας μετά τη λήξη 
του προγράμματος. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίμων στον Ασπρόπυργο, 
ζητά Υπάλληλο Γραφείου με γνώσεις τιμολό-
γησης, Αγγλικών. Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
fqcltd@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για γραμματειακή υποστήριξη. 
Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ (Office) και Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο Lower). Εταιρία Mercedes-
Benz Μεγαγιάννης ΑΕ (Παιανία Αττικής). E-mail: 
s.vardakis@megagiannis.gr.

ΑΤΟΜΟ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται για 
απασχόληση, τιμή 900€. Τηλ: 6949 087377.

ΑΤΟΜΟ, με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται ως 
Υπάλληλος Γραφείου από εταιρία στο Γκάζι, 
εργασία 09:00 - 15:00, μισθός 400€ και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3474477.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί να προσλάβει άτομα 
με Voucher για marketing και επικοινωνία, Γρα-
φίστα και Γραμματειακή Υποστήριξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: dalla@maestrogroup.gr.

Η EXPRESS Service ζητά Υπάλληλο Γραφείου 
- Δακτυλογράφο για Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση τυφλού συστήματος. Θα προτι-
μηθούν οι υποψήφιοι με προϋπηρεσία σε θέσεις 
Γραμματείας Διοίκησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretariat@expressservice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματέας από τεχνικό ναυπηγικό 
γραφείο στο Μαρούσι που ασχολείται με το σκά-
φος αναψυχής για άμεση μερική απασχόληση. 
Απαιτούμενα προσόντα: άριστη γνώση Ms Office, 
Αγγλικά(Proficiency). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@nekdesign.gr.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εμπορική εταιρία προσλαμβάνει 
άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου για γραμματειακή-
εμπορική-λογιστική-τηλεφωνική υποστήριξη. Μι-
σθός ασφάλιση, πριμ καριέρα. Τηλ: 211 9964013.

ΣΤΕΛΕΧΗ για εργασία ως Υπάλληλοι Γραφείου 
σε εμπορική εταιρία για ρεσεψιόν-γραμματεία-
τηλεφωνικό κέντρο-γραμματεία, ανεξαρτήτου 
ηλικίας και εμπειρίας. Σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
καριέρα. Τηλ: 211 9964010.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ομίλου προσλαμβάνει άμεσα 8 
Υπαλλήλους Γραφείου για ρεσεψιόν-γραμματεία-
τηλεφωνικό κέντρο-αρχειοθέτηση-λογιστήριο-
διοικητικές θέσεις. Ευέλικτα ωράρια, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 211 9964003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα άγαμη με διάθεση για εργασία, για 
υποστήριξη γραμματείας και διαχείριση ιατρείου. 
Ωράριο Δευτέρα-Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή 09:00-

13:00 και 16:30-20:30 και Τετάρτη 09:00-17:00. 
Περιοχή πλησίον μετρό Δάφνης. E-mail: info@
oralaesthetics.gr.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις Η/Υ ζητείται για θέση Ρεσεψιόν 
Υποδοχής από εταιρία στο Γκάζι, 09:00-15:00, 
μισθός 400€ συν ΙΚΑ. Τηλ: 210 3474477.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ζητείται ως Υπάλληλος Γρα-
φείου, από εταιρία στο Γκάζι, ώρες 09:00-15:00, 
μισθός 400€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3474477.

ΕΤΑΙΡΙΑ γνωστή ταχυμεταφορών ζητεί νέα για 
γραμματειακή υποστήριξη. Απαραίτητα προσόντα 
χρήση Η/Υ και ρεσεψιόν, 5θήμερη εργασία, ωράριο 
09:00-17:00, πλήρης και μόνιμη απασχόληση. Τηλ: 
210 6725860, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από εκπαιδευτικό ορ-
γανισμό στην Ηλιούπολη. Εργασιακή εμπειρία, 
επικοινωνιακές ικανότητες, γνώση Αγγλικών-Η/Υ 
απαραίτητες. Ευχάριστο περιβάλλον. Προοπτικές 
εξέλιξης. Τηλ: 210 7565300.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με βασικές γνώσεις Η/Υ ζητείται 
από εταιρία στο Γκάζι έναντι μετρό, ωράριο 16:00-
20:30, ΙΚΑ, μισθός 400€. Τηλ: 210 34462444.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται με πολύ καλά Αγγλικά, 
Ελληνικά (Ρώσικα προσόν) για Συνέταιρος σε 
νέα εμπορική εταιρία με μεγάλες προοπτικές. 
Απαραίτητο μικρό κεφάλαιο. Υπάρχουν έτοιμες 
συμφωνίες με πολύ καλή απόδοση. Τηλ: 6982 
861794, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου, Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. 
Λογιστικής με γνώση H/Y-Αγγλικών, (ERP-Excel), 
από μεγάλη εταιρία ζωοτροφών στην περιοχή 
Αγχιάλου, Θεσσαλονίκης. Ε-mail: n.pistofidis@
agrohellas.com, τηλ: 2310 710004, 2310 710005, 
fax: 2310 710006, ώρες επικοινωνίας 9:30-
17:30, Δευτέρα-Παρασκευή.

H ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ALFANET AE, ζητά 
να προσλάβει Γραμματεία Διεύθυνσης για 5μερη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: dg@alfanet.
gr, τηλ: 2310 586150.

ΕΤΑΙΡΙΑ πώλησης βιομηχανικού εξοπλισμού και 
ανταλλακτικών επιθυμεί να προσλάβει Υπάλληλο 
Γραφείου με άνεση στην επικοινωνία και καλή 
γνώση Η/Υ, για διαχείριση του πελατολογίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergocnc@gmail.com.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά Υπαλλήλους Γραφείου, Πτυχιούχους 
με Κατεύθυνση Marketing-Οικονομία-Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του έργου του υπουρ-
γείου εργασίας «επιταγής εισόδου στην αγορά 
εργασίας για ανέργους νέους έως 29 ετών». 
Ε-mail: info@safebusiness.gr, τηλ: 210 9603415.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραμματεία για συμβουλευτική εταιρία 
στο Μαρούσι Αττικής. Απαραίτητα προσόντα η 
άριστη γνώση Η/Υ, Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ. Επιθυμητή 
η εργασιακή εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
poriaorama@gmail.com, τηλ: 210 6895612, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου με βασικές γνώσεις 
λογιστικής και Αγγλικών, ζητείτε από ΑΕ. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dormed.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ courier ζητεί Υπάλληλο γραφείου, για 
4ωρη απογευματινή απασχόληση. Ωράριο 17:00-
21:00. Τηλ: 210 6458755, ώρες επικοινωνίας 
18:00-21:00.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ από Ανατολικά και Νοτιοδυτι-
κά προάστια, ανεξάρτητη, ζητείται από εταιρία 
ακινήτων. Δεκτές Δικηγόροι και Αρχιτέκτονες. 
Κατοχή Ι.Χ θεωρείται προσόν. 900€ μηνιαίως. 
Τηλ: 6945 908601.

ΑΤΟΜΑ 10 θα προσληφθούν άμεσα για εργασία 
γραφείου, με σταθερές αποδοχές και ασφάλιση, 
ΙΚΑ. Περιοχή Άνω Πατήσια. Βιογραφικά, με κινητό 
τηλέφωνο, στο e-mail: carriera123@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι για καταχώρηση - επε-
ξεργασία δεδομένων. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
Οικονομικής Κατεύθυνσης, άριστη γνώση Αγγλι-
κών προφορική-γραπτή (Proficiency), επιθυμητή 
δεύτερη ξένη γλώσσα, άριστη χρήση Η/Υ, internet. 
Βιογραφικά στο e-mail: dataentryposition2014@
gmail.com.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γράφειου ζητείται, με άριστες γνώ-
σεις Αγγλικών και ίσως 2ης ξένης γλώσσας, ms 
office, apps, κυρίως για καθήκοντα γραμματείας, 
διοίκησης. Βιογραφικά στο e-mail: theodor@
karastefanou.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ οργανισμός ζητά άτομο για 
απογευματινή γραμματεία, 18:00-22:00, 2 έως 
4 φορές την εβδομάδα. Καλή σχέση με Η/Υ και 
εξοπλισμό γραφείου, Αγγλικά, ευχάριστη προ-
σωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: cv@icon.gr.

MEDUSA is a leading insurance and legal support 
team handling and promoting innovative insurance 
solutions.If you’re looking for a challenging career. 
CVs: medusaservice@gmail.com.

ΝΕΟΙ -ες ζητούνται για καταγραφή και καταχώρηση 
στοιχείων, πρωινή ή απογευματινή απασχόληση. 
Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9733846, 211 1097123.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για 5ωρη πρωινή απασχόληση 
με 3ετή εμπειρία για γραμματειακή υποστήριξη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: grammateia2004@gmail.com.

Marketing - Δημόσιες Σχέσεις 
- Διαφήμιση
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ζητά άτομο για υποδοχή διαφήμισης. 
Απαραίτητα: άριστη γνώση Η/Υ, οργανωτική ικανό-
τητα, γνώση Αγγλικών, ομαδικό πνεύμα. Βιογραφικά 
στο e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: gr1.

ΑΤΕΛΙΕ μόδας ζητεί επικοινωνιακή, πρόθυμη, 
οργανωτική νέα, για δημόσιες σχέσεις, online 
marketing και γραμματειακή υποστήριξη. Απα-
ραίτητη γνώση Η/Υ, Αγγλικών, Γερμανικών και 
μόδας. Βιογραφικά στο e-mail: mcpoulopoulou@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ E-Sports Marketing Director με γνώσεις 
social media marketing, για διαχείριση εται-
ρικού portal, σελίδων κοινωνικής δικτύωσης 
και διοργάνωση gaming events - tournaments. 
Επιθυμητές σπουδές: business administration, 
marketing. Ε-mail: cv@inspot.gr.

EXPANDING multinational company seeks 5 
ambitious individuals! Highly compensative 
business development program offered, in Sales 
& Marketing/Management. Excellent working 
environment & career opportunities. interviews 
until 30/10. CVs: careernow@in.gr, code: BD05.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα το Νέο κόσμο ζητεί νέους 
συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης-marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων, ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με σπουδές και γνώσεις marketing 
και πείρα στις πωλήσεις. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των τμη-
μάτων διαφήμισης, πωλήσεων και management 
συνεταιρισμού. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή με 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ για το τμήμα των δημοσίων σχέ-
σεων και της οργάνωσης στο χώρο της ευε-
ξίας ζητούνται, πλήρης ή μερική απασχόληση, 
υψηλές αποδοχές, δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 
6984 451563.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ για απασχόληση σε τομείς Sales & 
Marketing/Management,καταξιωμένης πολυε-
θνικής εταιρίας. Εξαιρετικό πακέτο αποδοχών, 
συνεχής επιμόρφωση, άριστες συνθήκες εργασίας. 
Βιογραφικά έως 31/10 στο e-mail: careernow@
in.gr με κωδικό MS01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία στην Περαία με αντικεί-
μενο λογιστικές-διαφημιστικές-συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επιτυχούσα voucher. Επικοινωνιακές 
ικανότητες, βασικές γνώσεις λογιστικής. Σπουδές: 
οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοοικο-
νομικά-οικονομικό μάρκετινγκ. Πρόσληψη μετά τη 
λήξη του προγράμματος. E-mail με φωτογραφία: 
tax.advert@gmail.com.

ΣΟΥΗΔΙΚΗ εταιρία ζητεί Συνεργάτη στον τομέα 
marketing και communication - social media για 
τα γραφεία της στο Κολωνάκι με οικονομικές 
προοπτικές και σοβαρή επαγγελματική εξέλιξη. 
Τηλ: 210 3615026.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για δικτυ-
ακό marketing, για προώθηση πρωτοποριακών 
προϊόντων για όλη την οικογένεια. Τηλ: 6944 
475926, 6945 347198.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός σε θέματα μάρκετινγκ και 
δημοσίων σχέσεων. Απαραίτητα προσόντα: 
εκπαίδευση στο αντικείμενο και σχετική προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 2ετή, άριστα Αγγλικά. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@icon.gr.

ΕΞ.Υ.Π.Π. ζητά για Πρακτική Άσκηση άνεργους 
νέους, Πτυχιούχους που έχουν Κατεύθυνση στο 
Marketing, Οικονομική Κατεύθυνση, Διοίκηση 
Επιχειρήσεων, με πρόγραμμα «Επιταγής Εισό-
δου για άνεργους έως 29 ετών. E-mail: info@
safebusiness.gr, τηλ: 210 9609415.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί 2 νέες εμφανί-
σιμες με άνεση στην επικοινωνία για το τμήμα 
δημοσίων σχέσεων. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: info@idplusmedia.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στο Digital Marketing 
και εξειδίκευση στο Google Adwords από την 
MMS διαφημιστική. Βιογραφικά στο e-mail: 
keramitsis@mms-adv.gr.

ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Digital Manager. Προ-
σόντα: Πτυχίο αντίστοιχης Σχολής, γνώσεις web 
development, languages, εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες. 
E-mail: cv@direction.gr.

REQUIREMENTS: 2+ years experience at least 
a BS/BA degree in a relevant field. Excellent 
command of English excellent knowledge of 
Microsoft Office. CVs: info@zippo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τμήματος Μάρκετινγκ και 
Προώθησης Πωλήσεων, με απαραίτητη πολυετή 
εμπειρία, γνώσεις brand management, και επιθυ-
μητή εξειδίκευση στο χώρο της άμεσης πώλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: margeneral@fmgroup.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΗΣ ζητείται για συνεργασία με site 
ενημερωτικού χαρακτήρα. Τηλ: 6938 188499.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ / Account Executive για επώνυμο 
τεχνικό γραφείο ζητείται. Master στο Marketing, 
εμπειρία, Η/Υ, και Proficiency. Ανάπτυξη πε-
λατολογίου, διεύρυνση κύκλου εργασιών. Μη 
υπαλληλική σχέση, εξαιρετική πληρωμή, βάσει 
αποτελέσματος. Τηλ: 6932 050080.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ -η Marketing ζητείται με δυναμική 
παρουσία και πολυετή εμπειρία στο τουρισμό - 
ηλεκτρονική διανομή τουριστικών προϊόντων, 
από εκδοτικό οίκο ιατρικού τουρισμού. Τηλ: 210 
6096939, 6974 304565.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες μερικής απασχόλησης για 
τη στελέχωση γνωστού χώρου διασκέδασης στο 
Γκάζι με ή χωρίς προϋπηρεσία. Τηλ: 6984 612804.

Λογιστές - Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου - Μηχανογράφηση
ΟΜΙΛΟΣ ιατρικής, αισθητικής ζητεί άτομο Από-
φοιτος ΑΣΟΕΕ για λογιστήριο και διοικητικά 
καθήκοντα, με προϋπηρεσία στον αντίστοιχο 
συγκεκριμένο κλάδο παροχής υπηρεσιών. 
E-mail: xariszafiro@yahoo.gr, τηλ: 6972 106362.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Θεσσαλονίκη ζητά: Υπεύθυνο 
/η Λογίστρια. Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονο-
μικής ή Λογιστικής Σχολής,5ετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση της εργατικής 
νομοθεσίας, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: nhotel1@gmail.com.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα για τη στε-
λέχωση των νέων γραφείων, ανεξαρτήτου 
ηλικίας, εμπειρίας και γνώσεων για διαχείρι-
ση πελατολογίου, καταγραφή παραγγελιών και 
μηχανογράφηση. Υψηλές αποδοχές, ασφάλιση, 
πριμ, καριέρα. Τηλ: 211 9964010.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητεί Λογίστρια Πτυχιούχο με 
προϋπηρεσία σε βιβλία όλων των κατηγοριών, 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών, συστάσεις απαραίτητες. 
Fax: 210 9837186.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη ζητά άτομα για 
τη θέση Βοηθού Λογιστή. Απαραίτητα: 1)άριστη γνώση 
φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών 
προσώπων, 2)άριστη γνώση βιβλίων Γ’ κατηγορίας 
και 3)προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο. E-mail: 
taxservices.thessaloniki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, πτυχιούχος με πρόσφατη πο-
λυετή εμπειρία και καλή γνώση σε τήρηση όλων 
των λογιστικών βιβλίων, μισθοδοσία ΦΜΥ κλπ 
και γενικά όλων των εργασιών. Βιογραφικά στο 
e-mail: tirlogic@yahoo.gr.

Η HYGIENE Service αναζητά Βοηθό Λογιστή 
με προϋπηρεσία 5 έτη σε βιβλία Γ’κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hygiene-service.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Δάφνη ζητεί Βοηθό 
Λογιστή για πλήρης απασχόληση, γνώσεις λο-
γιστικών προγραμμάτων Data Communication, 
καρτα ανεργίας σε ισχύ. Βιογραφικά στο e-mail: 
taxsyst1@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ κατασκευαστική εταιρία ζητά Υπαλ-
λήλους Γραφείου για τα τμήματα μηχανογρά-
φησης-γραμματείας-διαχείρισης πελατολογίου-
ρεσεψιόν-τηλεφωνικό κέντρο. Σταθερός μισθός, 
ασφάλιση, ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964011.

ΝΕΑ ζητείται με γνώσεις λογιστικής για Γ’ κατη-
γορίας βιβλία και δίπλωμα αυτοκινήτου, περιοχή 
Αρτέμιδα. Τηλ: 6987 152004.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με εμπειρία τουλάχι-
στον 3 χρόνων, γνώσεις λογιστικών προγραμμά-
των και γνώσεις μισθοδοσίας για τη στελέχωση 
λογιστικής εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistiki.etaireia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια με γνώσεις σε βιβλία Γ’ 
κατηγορίας, δηλώσεις εταιριών και φυσικών 
προσώπων. Βιογραφικά στο e-mail: forosgs@
otenet.gr.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην Παιανία ζητείται Βοηθός 
Λογιστή. Βιογραφικά στο e-mail: accounting@
elvan.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εκδοτικός, ζητεί Συγγραφείς για οικο-
νομικά, λογιστικά και νομικά βιβλία. Τηλ: 210 
3630271, 6977 210549.
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About Huawei Technologies: Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading players in the 
global telecom market based in China. Our products and solutions have been deployed in over 140 
countries, serving more than one third of the world’s population. We have over 62,000 product and 
solution R&D employees, which comprise more than 44% of Huawei’s total employees worldwide.

Together with customers and partners, we endeavor to bring better communication services to more 
people to help them live a better life. For further information, please visit us now at our website: http://
www.huawei.com We are offering a challenging position, the opportunity to grow with us!

Technical Service Engineer 
(Carrier Software)

 Responsibilities: 
•Provide first level support to customer of 
Hybrid TV (IPTV, OTT and DVB) platform. 
Handling daily issues from customer. 
•Performing site survey, supporting hardware 
installation, low level design, operate 
equipment commissioning, testing, migration, 
system acceptance etc. 
•Provide support services according to 
established processes like:  
-Emergency support  
-Customer service request handling  
-Software upgrading  
-Network maintenance 
•Providing regular status updates, attend 
customer meetings and provide regular 
trainings on lessons learnt/case study 
•Perform other related duties as assigned or 
requested.  
Candidate profile: 
•University degree in telecommunication 
engineering, computer science, or equivalent 
degree 
•Strong knowledge in architecture of IPTV/OTT/
DVB or other IT/CT network, equipments and 
interfaces. 
•Strong knowledge in IPTV/OTT/DVB 

applications or other IT/CT applications. 
•Solid experience in engineering or 
maintenancing IPTV/OTT/DVB or other IT/CT 
solution. 
•Good skills in using Linux, Oracle, Cluster 
software, storage equipment, IP network 
equipment. 
•Good knowledge about IP Routing, TCP/IP, 
OSPF etc would be an advantage 
•Fluent in English 
•Able to work in a multicultural environment 
•Ability to travel on a short-term basis if 
required 
•Able to meet tight deadlines and work under 
pressure 
•Well developed written and oral 
communication skills, including the ability 
to liaise with people at all levels of the 
organization  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development in a 
multinational company  
You can email your updated CV in English 
referring the job title of the position to the 
following e-mail: christina.dorva@huawei.com

Εκπαιδευτής και Σύμβουλος  
Ανάπτυξης Πωλήσεων (Freelance)

H Dale Carnegie Training Hellas, ηγέτιδα εταιρία στο χώρο της ανάπτυξης και βελτίωσης της απόδοσης 
ανθρώπινου δυναμικού με παρουσία σε 80 χώρες και εμπειρία 100 ετών, αναζητεί έμπειρο συνεργάτη 
για την ανάληψη ρόλου εκπαίδευσης και ανάπτυξης πωλήσεων.

Ο υποψήφιος είναι ένας δυναμικός επαγγελματίας, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ (διοίκηση επιχειρήσεων, marketing, 
μεταπτυχιακός τίτλος θεωρείται επιθυμητός) και με προϋπηρεσία τουλάχιστον για 3 έτη σε διευθυντική 
θέση. Εμπειρία ανάπτυξης πωλήσεων και ιδιαίτερα σε εταιρία παροχής υπηρεσιών θεωρείται προσόν.

Ο ιδανικός συνεργάτης πρέπει να έχει ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας, προσέγγισης νέων πελατών, 
δικτύωσης, καθοδήγησης ομάδας, ηγεσίας και επιχειρηματικής οξύνοιας.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: 
•Προσέγγιση νέων πιθανών πελατών για την ανάπτυξη νέων συνεργασιών 
•Συμμετοχή στην υλοποίηση έργων ενδο-εταιρικής εκπαίδευσης με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης 
ομάδων ή τμημάτων επιχειρήσεων  
Προφίλ υποψηφίων: 
•Πτυχίο ΑΕΙ στη διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ ή σχετικό αντικείμενο. 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διευθυντική θέση ιδανικά στο χώρο των πωλήσεων 
ή του marketing 
•Εμπειρία σαν εκπαιδευτής ενηλίκων 
•Δυνατότητα αποτελεσματικής επικοινωνίας με μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων 
•Δεξιότητες δικτύωσης και προσέγγισης νέων πελατών 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικότητα, πελατοκεντρική αντίληψη  
Παροχές: 
•Εκπαίδευση ανάπτυξης πωλήσεων από την dale carnegie training 
•Πιστοποίηση σε επιλεγμένα προγράμματα της dale carnegie training

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικά βιογραφικά σημειώματα με την ένδειξη CT1 
στην παρακάτω διεύθυνση. Εθνικής Αντιστάσεως 84 Α, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 152 31, fax: 210 6752864, ή 
ηλεκτρονικά στο, e-mail: oroussopoulos@tfc.gr

Senior Automation - Test Engineer 
Location in Greece

Main responsibilities: As a senior automation test engineer you will be required to define, schedule, 
and execute procedures for software quality assurance. You will continually improve the efficiency 
and effectiveness of the quality process. As part of a team you will be responsible for testing major 
new features on a high - end cloud application, by creating test plans and executing them, utilizing 
test automation tools in conjunction with JavaScript programming or managing the testing lifecycle 
and tracking errors. You will be responsible for tracking progress through a plan and reporting to 
management accordingly.

Requirements: 
•2+ years of development experience, in web development especially 
•3+ years in software testing 
•Good knowledge of test automation and tools 
•Good knowledge of software quality assurance concepts and methodologies 
•Excellent process oriented, organizational, analytical, and communication skills, with clear thinking 
and focus on detail 
•Ability to work well under pressure with track record of meeting deadlines in sometimes 
challenging situations 
•University degree in engineering / computer science or similar discipline  
Additional skills: 
•A good sense of web design and UI aspects 
•Global knowledge of virtualization and cloud computing  
Send your CVs at the following e-mail: jobs@interworks.biz, providing position’s code ATE14.

About Interworks: Interworks is a multidisciplinary service provider with a collection of cloud services 
offerings, including IaaS, application services, platform services and CSB-enabling software. Its Cloud 
platform offers centralized management of Cloud Services and addresses the needs of Telecom Companies, 
Service Providers and ISVs world -wide. It combines marketing, sales, billing, provisioning and support 
in a multi-tier platform providing a turn-key solution for the delivery of Cloud Services. For more 
information you may visit www.interworkscloud.com 

H εταιρία μας leader στην αγορά των προϊόντων LED στην Ελλάδα και με μεγάλη εξαγωγική δραστη-
ριότητα, επεκτείνεται και αναζητά:

Αρχιτέκτονα για Μηχανικό Πωλήσεων 
στο Τμήμα B2B της Εταιρίας (CV/2)

•Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία έως 30 ετών, αγγλικά, επικοινωνιακή ευχέρεια, δυνατότητα ταξιδιών, 
δίπλωμα οδήγησης. 
•Παροχές: Μισθός και ποσοστά.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@globiled.com (με σημείωση του κωδικού θέσης).

Η διαφημιστική εταιρία Green Promotions, με πολυετή παρουσία στο χώρο της διαφήμισης, ζητά άμεσα:

Account Manager (ACC)
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Θετική διάθεση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Συνέπεια 
•Ικανότητα εκμάθησης  
εμπορικών πακέτων  
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  
Επιπλέον απαραίτητες γνώσεις 
είναι: 
•Προϋπηρεσία στην εμπορική 
διαχείριση μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
•Καλή χρήση Η/Υ 
(Office, Outlook) 
•Αγγλικά (πρόσθετες γλώσσες 
θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν)  
Η εταιρία παρέχει: 
•Υψηλό μισθό  
(+δώρα, άδειες, επιδόματα) 
•Ασφάλεια ΙΚΑ 
•Επιπλέον αποδοχές βάση  
δυνατοτήτων-αναλόγως  
προσόντων 
•Εταιρικό κινητό 

•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
Προϋπηρεσία θα ληφθεί  
σοβαρά υπόψιν.

Οι ενδιαφερόμενες-οι που πιστεύ-
ουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν 
δυναμικά στις απαιτήσεις της θέ-
σης παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους, μέσω e-mail 
στο: hr@greenpromotions.gr 
αναγράφοντας τη θέση εργασίας.

Η ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. (ΑΘΗΝΟΡΑΜΑ) ζητά:

Υπάλληλο  
Πλήρους Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα 
•Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες 
•Σοβαρή προϋπηρεσία στο χώρο των πωλήσεων 
με επιθυμητή την εμπειρία στην πώληση  
εκθεσιακών χώρων 
•Υψηλή ικανότητα εξεύρεσης χορηγών 

•Εμπειρία στην οργάνωση εμπορικών εκθέσεων 
•Καλή γνώση των social media  
Έδρα εργασίας: Αμπελόκηποι (Αθήνα).  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
giorti@athinorama.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφει-
λών ζητούνται από δικηγορικό γραφείο στο κέντρο 
της Αθήνας για άμεση πρόσληψη. Απαραίτητη η 
καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας και χειρισμού 
Η/Υ. Τηλ: 210 9733846, 211 1097123.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λογιστής και Βοηθός Λογιστή με 
γνώσεις Αγγλικών, κεφαλαίου 5 και γνώσεις 
Η/Υ (word, excel). Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@linodiet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία στην Περαία με αντικεί-
μενο λογιστικές-διαφημιστικές-συμβουλευτικές 
υπηρεσίες. Επιτυχούσα voucher. Επικοινωνιακές 
ικανότητες, βασικές γνώσεις λογιστικής. Σπουδές: 
οργάνωση-διοίκηση επιχειρήσεων-χρηματοοικο-
νομικά-οικονομικό μάρκετινγκ. Πρόσληψη μετά τη 
λήξη του προγράμματος. E-mail με φωτογραφία: 
tax.advert@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί νέο -α, Βοηθό Λογι-
στή. Γνώσεις λογιστικών προγραμμάτων data 
communication, singular logic, H/Y, κάρτα 
ανεργίας σε ισχύ. Βιογραφικά στο e-mail: mail@
dimitrioutasos.gr, τηλ: 210 6204211.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστού, ζητείται με άριστα Αγγλικά. 
Τηλ: 211 2213875.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή, νέος, με πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ ζη-
τείται από εταιρία με έδρα το Αιγάλεω. Μισθός 
800€. Τηλ: 210 3417333.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με 2ετή εμπειρία. Προσφέ-
ρεται βασικός μισθός και ασφάλιση συν bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: xkmass@yahoo.gr.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
ζητά Υπάλληλο Υπεύθυνο Διαχείρισης Παραγγε-
λιών και με λογιστικές δραστηριότητες (έκδοση 
τιμολογίων, καταχώρηση εξόδων). Άριστη γνώση 
Αγγλικών, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ και προαιρετική η γνώ-
ση Γερμανικών. E-mail: cnthellas@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Θεσσαλονίκη ζητά νέα 
για τη θέση Βοηθού Λογιστή. Απαραίτητα προ-
σόντα: συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων, 
βιβλία Γ’ κατηγορίας, προϋπηρεσία σε λογιστικό 
γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: taxservices.
thessaloniki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Υπάλληλος Τιμολόγησης 
και Παραγγελιοληψίας με γνώσεις λογιστικής, 
Αγγλικής, Η/Υ. Ικανοποιητικές αποδοχές. Βιο-
γραφικά: personnelstr@gmail.com, κωδ: csr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καλλυντικών ζητά άτομο για 
Βοηθό Λογιστηρίου με απαραίτητη γνώση MS 
Office και Proficiency. Περιοχή Άγιος Ιωάννης 
Ρέντης. E-mail: info@gavrilisgroup.eu.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών ειδών στο Λαγκαδά 
ζητείται Βοηθός Λογιστή με εμπειρία, γνώση 
softone, Αγγλικά και δεξιότητα στην επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: vkak@otenet.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων ζητεί Βοηθό Λο-
γιστή -τρια με προϋπηρεσία τουλάχιστον 8ετή σε 
βιβλία Γ’κατηγορίας, με όρεξη για μάθηση και 
εξέλιξη. Βιογραφικά στο e-mail: info@filosidis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από εταιρεία παρο-
χής υπηρεσιών, περιοχή Μαρκόπουλο Αττικής, 
για πλήρης απασχόληση με γνώσεις εμπορικής 
διαχείρισης (τιμολόγηση κλπ). Βιογραφικά στο 
e-mail: p_margie@hotmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ζητείται για μόνιμη πρωινή εργασία, 
σε εταιρία με έδρα τον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail:naviskal@otenet.gr, τηλ: 210 4222131.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Δημοσίου ΙΕΚ, για Πρακτική Άσκηση 
σε λογιστική φοροτεχνική εταιρία, ζητούνται, 
δυνατότητα εξέλιξης. Τηλ: 210 8663246.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με γνώσεις τήρησης 
διπλογραφικών βιβλίων. Περιοχή Αλεξανδρού-
πολη. Τηλ: 6970 080571, 6974 509476.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή με γνώσεις λογιστικού σχεδίου 
και χρήση προγράμματος softone, για ολιγόωρη 
εβδομαδιαία εργασία. Βιογραφικά με φωτόγραφία 
στο e-mail: info@logistisatnet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής καφέ αναζητά Βοηθούς 
Λογιστηρίου με Πτυχίο Οικονομικής ή Λογιστι-
κής Κατεύθυνσης, γνώση Αγγλικών, Ms Office 
Atlantis. Εμπειρία 3ετή στο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: dianomescafe@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για part time εργασία σε 
διαγνωστικό εργαστήριο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@neogenetics.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής με 5 έτη προϋπηρεσία, με 
γνώσεις του προγράμματος Έσοδα - Έξοδα Data 
Communication από λογιστικό γραφείο στα Γλυ-
κά Νερά. Βιογραφικά στο e-mail: taxsmart7@
gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 5 δυ-
ναμικά άτομα ζητά διεθνής όμιλος ως Οικονομο-
λόγους - Λογιστές, για άμεση στελέχωση κενών 
θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κος Μάρρας.

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία στο κέντρο της Αθή-
νας ζητά Γραμματέα με καλές γνώσεις λογιστικής. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και 
γνώσεις προγραμμάτων singular, word, excel. 
Βιογραφικά στο e-mail: eleven11@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή με τουλάχιστον 5ετή 

εμπειρία σε Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλία, κλεισίματα, 
ΦΠΑ, ιδανικά και μισθοδοσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: panidisp@gmail.com, τηλ: 2310 282623.

ΕΤΑΙΡΙΑ παρασκευής και εμπορίας καλλυντικών 
επιθυμεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή, Απόφοι-
τη Ανωτέρας/Ανωτάτης Εκπαίδευσης, κάτοχο 
proficiency. Βιογραφικά στο e-mail: mtsatsouli@
gavrilisgroup.eu.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση Αττικής 
ζητεί Βοηθό Λογιστή, για πλήρης απασχόληση. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετή. Απαραίτητη 
γνώση ERP(προτίμηση LOGIC DIS). Βιογραφικά 
στο e-mail: nikmaras@gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στην Αν.Θεσσαλονίκη ζητά 
Λογίστρια για άμεση πρόσληψη με άδεια Α΄τάξης. 
Απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία σε διπλογρα-
φικά βιβλία (τήρηση, κλείσιμο ισολογισμού, κτλ). 
Βιογραφικά στο e-mail: maria@eurologistic.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή από όμιλο ζητείται, με βιβλία Β’ 
και Γ’ κατηγορίας. Απαραίτητα γνώση Union και 
σχετική εμπειρία σε γενικά καθήκοντα. Πρωινό 
8ωρο ή απογευματινό 5ωρο. Τηλ: 210 8810109.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, συνεργάσιμος με γνώση των λο-
γιστικών προγραμμάτων EUROFASMA και XLINE. 
Bιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@gmail.
com. τηλ: 6934 006672.

ΑΝΩΝΥΜΗ λογιστική εταιρία ζητά Λογιστή 
- Φοροτεχνικό με προϋπηρεσία σε απλογρα-
φικά και διπλογραφικά βιβλία καθώς και φο-
ρολογικές δηλώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvaccountoffice@yahoo.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου ζητείται, αποθήκης ει-
δών super market, στην Αθήνα. Γνώσεις αγοράς 
για αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια, προϋπηρεσία 
5ετή, συστάσεις, μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη 
για εργασία. Τηλ: 6974 029999.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Λογιστηρίου ζητείται, αλυσίδας 
super market, στην Αμοργό. Γνώσεις αγοράς 
για αγορές, πωλήσεις, τιμολόγια, προϋπηρεσία 
5ετή, συστάσεις, μόνιμη εργασία, εξέλιξη, όρεξη 
για εργασία. Τηλ: 6974 029999.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ με γνώση λογιστικής, Αγγλικά και 
χρήση H/Y, ζητείται από εταιρία με ιατρικά μηχανήματα 
στην Αθήνα, επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dormed.gr. Τηλ: 210 7473777.

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ λογιστηρίου με τουλάχιστον 
10ετή εμπειρία, γνώση Αγγλικών και H/Y, ζητείται 
για το λογιστήριο εταιρίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
hatzoudis@airtechnic.gr, τηλ: 211 7055500.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από λογιστικό γραφείο 
στο Ίλιον, για πρόσληψη με voucher, θα προτιμη-
θούν οι κάτοικοι κοντινών περιοχών. Τηλ: 6974 
379394, 210 2615101.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανογραφική στη Θεσσαλονίκη ζητά 
άτομο με εμπειρία στην υποστήριξη εμπορολο-
γιστικών εφαρμογών και καλή γνώση SQL-ERP 
για να στελεχώσει το τμήμα consulting. Αποστολή 
βιογραφικών στο sales@m-service.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και η εμπειρία 
στη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: economics.services@
gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής στην Oceanic Solution A.E. 
Πατρών, με καθήκοντα μισθοδοσίες-προσλή-
ψεις. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχο αντικείμενο, 
καλή γνώση Αγγλικών, Η/Υ. Βιογραφικά ανα-
φέροντας στο θέμα Λογιστής Πάτρα στο e-mail: 
andrianopouloum@oceansec.gr.

Οικονομικά Στελέχη - Ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητά Απόφοιτο ΑΕΙ Οικονομικής 
Κατεύθυνσης, με γνώση λογιστικής, φορολογικής 
εργατικής νομοθεσίας. Μεταπτυχιακός τίτλος 
επιθυμητός, γνώση Η/Υ.E-mail με φωτογραφία: 
gratsikas.biotypos@gmail.com.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥΣ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 5 δυ-
ναμικά άτομα, ζητά διεθνής όμιλος ως Οικονομο-
λόγους - Λογιστές, για άμεση στελέχωση κενών 
θέσεων. Βιογραφικά στο e-mail: pappam100@
gmail.com, κος Μάρρας.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον Οικονομικό Τομέα, με έδρα στην 
Αθήνα, ζητεί να προσλάβει Συνεργάτες. Προϋπη-
ρεσία δεν είναι απαραίτητη. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 6936 020367, 211 4111285.

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

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

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ Συμβούλων επιχειρήσεων ζητεί πτυχιούχο 
Οικονομικών Επιστημών με άριστη γνώση Αγγλι-
κών και Η/Υ. Τηλ: 211 1097120, 210 9733846.

ΕΤΑΙΡΙΑ σύμβουλων επιχειρήσεων ζητεί να 
προσλάβει Πτυχιούχο Οικονομικών Επιστημών 
ή Πολυτεχνείου, με άριστη γνώση Αγγλικών και 
Η/Υ. Επιθυμητή προϋπηρεσία 2έτη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@corestrategy.gr.

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

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

ΣΤΕΛΕΧΗ διοίκησης με εμπειρία 2 ετών σε Οι-
κονομικά, Management, Επικοινωνία, Χρηματο-
οικονομικά, Ασφαλιστικά. Γερμανικά ως μητρική 
γλώσσα. Τέσσερα άτομα θα στελεχώσουν θυγα-
τρική Γερμανικού ομίλου σε χρηματομεσιτικές 
υπηρεσίες. Αλεξανδρούπολη. E-mail: foutzitzis@
blueschild.com.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από μεγάλη ασφαλιστική 
εταιρία για τη θέση του Ασφαλιστικού Συμβού-
λου. Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ. Συζητήσιμη. Βιογραφικά 
στο e-mail: okaros@ethniki-asfalistiki.gr, τηλ: 
210 9986623, ώρες επικοινωνίας 10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι και Πωλη-
τές γενικότερα, που να θέλουν να αξιοποιήσουν 
το πελατολόγιο τους, για συνεργασία με συνε-
ταιρισμό. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος για συνερ-
γασία με εταιρία μεσιτών ασφάλισης. Βιογραφικά 
στο e-mail: xkmass@yahoo.gr.

MEDUSA is a leading insurance and legal support 
team handling and promoting innovative insurance 
solutions.If you’re looking for a challenging career. 
CVs: medusaservice@gmail.com.

Η FLEXIPHASMA συνεργάζεται με τους μεγα-
λύτερους, είσαι Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής 
έλα να συνεργαστούμε στο Cross Sales και στο 
Financial Planning. Βιογραφικά στο e-mail: 
flaxiphasma@gmail.com.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ ζητά πρώην ή νυν Τραπεζικούς 
και άτομα με εμπειρίες στις επενδύσεις κεφαλαίων, 
για τη στελέχωση μονάδας του εξειδικευμένης στο 
χώρο των επενδύσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsakiris1958@gmail.com, κα Τσακίρη.

ΑΝΩΝΥΜΗ μεσιτική εταιρία ασφαλίσεων ζητεί 
άτομο για εργασία γραφείου (data entry), απα-
ραίτητη άριστη γνώση Η/Υ. Τηλ: 210 9540700, 
κα Φουρλεμάδη Μαρία.

ΕΤΑΙΡΙΑ επενδύσεων και διαχείρισης ακίνητης 
περιουσίας για χαρτοφυλάκιο ακινήτων ζητεί 
Property Manager. Απαραίτητη σχετική προϋ-
πηρεσία asset management και Σπουδές σε real 
estate. Άριστη γνώση Η/Υ και Αγγλικών. E-mail: 
hospitality.greece@gmail.com.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ασφαλιστικής εταιρίας Ν. 
Προαστίων, ζητεί 2 Ασφαλιστικούς Υπαλλήλους. 
Μισθός, bonus. Τηλ: 6973 338559.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ ζητούνται για ενημέρωση σε κάρτα 
(ΝΗS). Ενημερωθείτε για το τρόπο συνεργασίας, 
μισθός 1.000€. Τηλ: 6906 486700.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ από ασφαλιστικά γραφεία ζητούνται 
για συνεργασία σε προγράμματα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας Ν.Η.S), μέσα από οργανωμένα αξι-
όπιστα δίκτυα μεγάλων ιδιωτών φορέων, μισθός 
1.000€. Τηλ: 6933 115562.

Τεχνικοί και Μηχανικοί Η/Υ - 
Δικτύων - Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί υπολογιστών - δικτύων 
από εταιρία στον Έβρο. Γνώσεις windows server, 
επισκευές hardware software, εγκαταστάσεις 
δικτύων-καλωδιώσεων, μηχανογράφηση. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία, δίπλωμα μηχανής-αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.thraki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ με προυπηρεσία, για εται-
ρία πληροφορικής με έδρα την Αργυρούπολη, 

Πτυχιούχος ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής, με γνώσεις 
Microsoft, δίκτυα Η/Υ κλπ. Δίπλωμα μοτοσυκλέτας 
και αυτοκινήτου. E-mail: info@team4web.gr.

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ Η/Υ με εμπειρία, ζητούνται, από εταιρία 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη για άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 210 9712940, 211 1097123.

ZHTEITAI Μηχανικός Φυσικής Σχεδίασης (back-
end) για ανάπτυξη ψηφιακών και αναλογικών/
μικτού-σήματος ASIC και SoC. Εμπειρία επιθυμη-
τή σε: σύνθεση, ανάλυση χρονισμού, DFT,layout, 
χωροθέτηση, επαλήθευση σχεδιασμού, τεχνικές 
συσκευασίας. E-mail: anna@isd.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ISD SA ζητά Μηχανικό Λογισμικού 
Συστήματος με πτυχίο Πληροφορικής, πολύ καλή 
γνώση γλώσσας προγραμματισμού C/CC+, Linux 
και Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
anna@isd.gr , τηλ : 210 6895115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός σε συνεργείο ταχογράφων 
για service. Απαιτούνται Αγγλικά, χρήση Η/Υ, δί-
πλωμα αυτοκινήτου. Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tachohellas.gr.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Κατασκευής Ιστοσελίδας ζητείται για 
κατασκευή ιστοσελίδας ηλεκτρονικού καταστή-
ματος. Τηλ: 6938 285535.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Τεχνικό Η/Υ, με 2ετή 
προϋπηρεσία. Άριστες γνώσεις υποστήριξης Η/Υ, 
δικτύων, περιφερειακών, εγκαταστάσεις λογισμι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα 
αναζητά έμπειρους Μηχανικούς Η/Υ και Προγραμ-
ματιστές ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax: 2221 034914.

JOOMLA Εxperts ή Junior Experts, ακόμη και 
Φοιτητές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΜΠ, ζητούνται από εταιρία 
για ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, ημι-
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: gr.public.
jobs@gmail.com.

Προγραμματιστές - Αναλυτές - 
Ανάπτυξη Εφαρμογών Web
JUNIOR Web Developer .NET Marpoint Ltd. 
Advanced knowledge of C# for development 
of Web applications (MVC), knowledge of HTML5 
and CSS 3Minimum of 1 year experience. CVs: 
info@marpoint.gr.

ΝΕΕΣ -οι ζητούνται από εταιρία πληροφορικής 
για ψηφιοποίηση εγγράφων (scanning) και κα-
ταχώρηση δεδομένων (data entry). Βιογραφικά 
στο e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Πληροφορικής ζητείται για συνερ-
γασία. Τηλ: 6945 039520.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Πληροφορικής, ζητείται για 4ωρη 
διαδικτυακή εργασία στο σπίτι. Τηλ: 6945 039520.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Web Developer 
με εμπειρία και γνώση σε Joomla, WordPress ή 
Drupal, δυνατότητα κατασκευής custom website 
και εξειδικευμένων εφαρμογών (mobile και 
facebook applications). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@helloadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Developer με γνώσεις Wordpress, με 
2ετή εμπειρία και επίδειξη portfolio, πολύ καλή 
γνώση HTML5, JavaScript, JQuery και CSS3, 
Responsive web design, Adobe Photoshop, CMS 
και e-commerce. E-mail: stefanos@flipside.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής λύσεων πληροφορικής, ενδι-
αφέρεται για Σύμβουλο/Τεχνικό Παραμετροποίη-
σης Υποστήριξης Εφαρμογής ERP-SoftOne στην 
περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προσόντα: Πτυχίο 
Τεχνολογικής-Οικονομικής Κατεύθυνσης, εμπειρία 
σε παραμετροποίηση/υποστήριξη προγράμματος 
ERP, γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrthes@gmail.com.

GENERAL experience 3 years, MVC framework, 
REST API web services, PHP 5 object orientated 
programming, Mysql, Ajax/JavaScript, HTML 
5 and CSS, application security. CVs: jobs@
ideaseven.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής με συμμετοχή σε πολλά 
διεθνή projects, αναζητά Προγραμματιστή C#, 
κάτοχο MSc Πληροφορικής με εμπειρία σε C#. 
Γνώσεις σε java/php/.NET/SQL/MATLAB/Parallel 
Programming, κρίνονται θετικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@proptimality.gr.

WEB Developer, εταιρία επιθυμεί να προσλάβει ή να 
συνεργαστεί με έμπειρο Προγραμματιστή, MAGENTO, 
HTML5, PHP, MySQL, JQUERY. Βιογραφικά στο 
e-mail: jobs@pret-a-beaute.com, κωδ: dev.

WEB Developer Wordpress ζητείται για κα-
τασκευή ιστοσελίδων. Γνώσεις plugin, theme 
debugging, customization. Καλή γνώση php, 
html/css, js, WordPress Framework (custom 
posts, shortcodes, widgets). Γνώση Photoshop, 
εμπειρία Responsive Design. E-mail: human@
webfuture.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητά Προγραμματιστή. Επιθυμητή 
γνώση: .net, c++, Entity Framework, MS-SQL. Τηλ: 
2315 509090, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΝΕΕΣ /οι ζητούνται από εταιρία πληροφορικής 
για ψηφιοποίηση εγγράφων (scanning) και κατα-
χώρηση δεδομένων (data entry). E-mail: scan.
prj.cv@gmail.com.

ΙΤ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ζητείται με άριστες γνώ-
σεις wed develoment για πλήρης απασχόλη-
ση. Περιβάλλον συνεργασίας με δυνατότητες 
εξέλιξης. Οικονομικές απολαβές ανάλογες των 
προσόντων. Απαραίτητη εμπειρία με συστατικές 
επιστολές. Δεκτές μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Ε-mail: kalami789@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα για θέση εργασίας, Joomla 
Web Designer/Developer. Μόνιμη εργασία - απο-
δοχές. Βιογραφικά στο e-mail: hr@agorainfo.net.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών ζητεί Φοιτητή -τρια 
πληροφορικής για μακροπρόθεσμη συνεργασία. 
Τηλ: 210 9712940.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί για συνεργασία Web Developer 
με γνώση C#, ASP.NET Framework 4 - 4.5, SQL 
Server, ADO.NET, Javascript, Jquery, Json, 
Restfull Web Services. Βιογραφικά στο e-mail: 
segreteria@edilingua.it, fax: 210 5758903.

H MICRONET Α.Ε. ζητά Τεχνικό Η/Υ, με 2ετή 
προϋπηρεσία. Άριστες γνώσεις υποστήριξης Η/Υ, 
δικτύων, περιφερειακών, εγκαταστάσεις λογισμι-
κών. Βιογραφικά στο e-mail: info@micronet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Systems Engineer για πλήρης απα-
σχόληση σε εταιρία πληροφορικής, για ανάπτυξη 
in-house εφαρμογών. Απαραίτητες γνώσεις: C #, 
C ++. Βιογραφικά στο e-mail: info@dcs.com.gr.

ΤΜΗΜΑ υποστήριξης εταιρίας πληροφορικής στην 
Αθήνα, ζητά άτομα. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
ΑΕΙ/ΤΕΙ, Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, Windows 7/8 
Server, databases. Προϋπηρεσία σε υποστήριξη 
Η/Υ, POS, HELP-DESK, δυνατότητα μετακινήσε-
ων, αμοιβή αναλόγως προσόντων. E-mail: cv@
smartware.gr.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ERP από εταιρία πληροφορικής 
αντιπρόσωπος της Singular Logic, ζητείται 
για υποστήριξη και στελέχωση του τμήματος. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 2ετή. Παρέχεται ικα-
νοποιητικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ntsgtoup.gr.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί νέες -ους 
Πτυχιούχους Προγραμματιστές με άριστες γνώσεις 
γραφιστικής για Πρακτική Άσκηση. Απαραίτητη 
γνώση php και mysql. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ellinikesekdoseis.gr, κωδ: «ΠΠ».

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ζητείται από εταιρία 
πληροφορικής. Ιδιαίτερα έμπειρος σε vb και 
περιβάλλον Ms-Sql, επιθυμητή εμπειρία σε 
ERM συστήματα, πλήρης απασχόληση, Αθήνα - 
Αμπελόκηποι. E-mail: mkontelli@emrp.gr, τηλ: 
210 6990475, ώρες επικοινωνίας 10:00-18:00.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Χαλ-
κίδα αναζητά έμπειρους Μηχανικούς Η/Υ και 
Προγραμματιστές ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: 
dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

WEB Developers Πτυχιούχοι, πολύ έμπειροι-
αποτελεσματικοί (plug and play) σε PHP-CSS3-
HTML5-mysql-jqueries-SEO, Αγγλικά, να κατα-
σκευάζουν οι ίδιοι εξ αρχής custom λογισμικών/
έργων, και να επιλέγουν/οργανώνουν/ελέγχουν 
προγραμματιστές. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: jobslinks1@gmail.com, κωδ: SPsk.

WEB Developers Πτυχιούχοι Πληροφορικής, με 
5έτη προϋπηρεσία, αποτελεσματικοί με άριστη 
γνώση PHP-CSS3-HTML5-mysql-jqueries-SEO, 
καλά Αγγλικά, για custom εξ αρχής (scratch), 
κατασκευές portals/e-shops/μηχανών καταχώ-
ρησης/αναζήτησης και συντηρήσεις ζητούνται. 
E-mail: webultradyn@gmail.com κωδ: Pr-sk.

C++ DEVELOPER ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd, για τη στελέχωση της ομάδας 
της στη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: C++, MFC, Πτυχίο 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης/Αγγλικά/στρατιωτικές 
υποχρεώσεις εκπληρωμένες. Εργασιακή εμπει-
ρία. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@pulsemicro.
com, κωδ: cd.

ΕΤΑΙΡΙΑ Μηχανογραφική στη Θεσσαλονίκη 
ζητά Supporter με εμπειρία στις εμπορολογι-
στικές εφαρμογές και καλή γνώση SQL-ERP 
για το τμήμα consulting. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@m-service.gr.

.NET WEB Developer ζητείται από την Pulse 
Microsystems Ltd. για τη στελέχωση της ομάδας 
της στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα προσόντα: C#,.
NET,HTML5/JavaScript/Πτυχίο τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης/Αγγλικά/στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες. Eμπειρία: ASP.NET MVC/jQuery/
AngularJS/KnockoutJS/MS SQL/MySQL. E-mail: 
jobs@pulsemicro.com, κωδ: wd.

Γραφίστες - Διακόσμηση -  
Τέχνες - Δημιουργικό
ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία ζητά Συνεργάτη για δημιουργία 
TV spots DVD Authoring στο PC. Απαραίτητη καλή 
γνώση προγραμμάτων Premiere, After Effects, 
Avid και συναφών εργαλείων. Βιογραφικά στο 
e-mail: annak@compupress.gr, κωδ: TVPC1114.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί να προσλάβει άτομα 
με Voucher για marketing και επικοινωνία, Γρα-
φίστα και Γραμματειακή Υποστήριξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: dalla@maestrogroup.gr.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ Χειριστής Offset για GTO και 
Roland ζητείται για μόνιμη εργασία. Περιοχή 
Πάτρα. Τηλ: 210 9733846, 211 1097143.

συνέχεια στη σελ. 24

General company overview: TrueGreece is a leading luxury travel company with a mission of delivering 
a Greek islands experience focused on authenticity, intimacy, and personalized luxury. Since 2008 
Christos Stergiou, TrueGreece founder and CEO, has been named each year one of the world’s Top 
Travel Specialists by Condé Nast traveler magazine, and since 2009 he has been continuously included 
in travel and leisure’s a-list as a top travel agent for Greece a global scale. Both distinctions showcase 
TrueGreece’s commitment to planning and executing a once-in-a-lifetime travel experience for its 
guests. For additional information, please visit www.TrueGreece.com.

TrueGreece’s entrepreneurial climate and varied, challenging assignments create a stimulating 
environment for driven individuals. Our approach-building a service-oriented team that combines 
expertise in the tourism industry, solid managerial, organizational, communication, and social skills, 
and is comprised by motivated individuals who seek to grow their skill set and responsibilities within 
the company-is geared towards maintaining TrueGreece’s position as a leader in the incoming luxury 
travel industry. What is perhaps most striking about TrueGreece is our constant pursuit for improving 
the quality of service and experience for our guests and affiliates, and creating a strong, team-based 
company culture founded on respect, personal and corporate growth, and job satisfaction stemming 
from our company’s achievements.

Sales and Operations 
 Associate Position

Candidates with a bachelors or masters degree will enter the firm as a sales and operations 
associate at an entry level position.  
Sales and operations associates must have: 
•A strong commitment to a career at TrueGreece 
•Excellent command of English 
•Solid knowledge of and familiarity with common desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools 
•Proven communication skills (both written and oral) 
•Strong will for developing oral and written client interaction, presentation, and team and project 
management skills 
•Previous work experience is welcome but not required 
•Previous industry experience is welcome but not required 
•Bilingual candidates, native speakers of English, or candidates who have studied in the U.S.  
or the U.K. are encouraged to apply. Interviews will be conducted in both English and Greek.  
Sales and operations associates are typically expected to: 
•Demonstrate the ability to adjust to our company culture, and learn from our team 
•Communicate in exceptional oral and written English with our guests 
•Handle customer inquiries and booking requests by telephone or e-mail 
•Handle complex information gathering from clients and effectively arrange, promote, and sell  
our packages within our structured framework 
•Handle complex operational procedures and effectively arrange and execute the travel packages  
of our guests within our structured framework 
•Demonstrate an understanding of and ability to communicate with our hotel partners or other 
suppliers 
•Demonstrate an understanding of both the American and Greek cultures 
•Develop, with minimal guidance, well-structured written materials in English 
•Demonstrate an understanding of the overall economics of our business 
•Pursue appropriate training or research to enhance individual skills and industry knowledge,  
with the help of the TrueGreece team 
•Contribute to business development efforts

We expect our sales and operations associates to learn quickly, apply prior knowledge to current 
situations, solve problems, manage time, prioritize tasks, and communicate well with peers, customers, 
and suppliers.

Send your CV to the following e-mail: accounting@truegreece.com. All CVs should be provided in 
English.

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

Συμβούλους Πωλήσεων Υπηρεσιών 
 Κινητής Τηλεφωνίας 

για τα Καταστήματα Θεσσαλονίκης
•Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται  
στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; 
•Διακρίνεστε για το πάθος σας για τον κλάδο  
των τηλεπικοινωνιών; 
•Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια 
στην πώληση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας;    
Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία  
και σας αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες  
με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων  
πωλήσεων 

•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση  
και εξέλιξη

Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά, 
ώστε να δημιουργήσουμε την πιο δυναμική ομά-
δα συμβούλων πωλήσεων συνδέσεων κινητής 
τηλεφωνίας.

Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

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

Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών 
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 εφαρμόζει μια πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική 
πώληση και το εμπόριο ηλεκτρικών ειδών, με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζόμενους. Κάθε χρόνο, περισσότεροι 
από 100 εκατομμύρια πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους online και μέσα από τα καταστήματα 
του ομίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιογραφικό τους μέσω της ιστοσελίδας: www.kotsovolos-
careers.gr. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Αναλυτή Προγραμματισμού Παραγωγής
Ο/Η κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος/η για την προετοιμασία του προγραμματισμού παραγωγής. 
Συνδυάζοντας τα δεδομένα των γραμμών παραγωγής, της ζήτησης προϊόντων και των αποθεμάτων 
τους, καταρτίζει το ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα λειτουργίας των γραμμών παραγωγής και 
ενημερώνει τα αρμόδια τμήματα για τις απαιτήσεις σε πρώτες ύλες. Συμμετέχει ενεργά στις διαδικασίες 
μακροχρόνιου προγραμματισμού. Εφαρμόζει αποτελεσματικά τις τεχνικές βελτιστοποίησης και αναγνω-
ρίζει / προτείνει ευκαιρίες αριστοποίησης στηριζόμενος/η σε μετρήσιμους δείκτες απόδοσης (service to 
sales, supply plan adh erence, lines utilization, lines efficiencies κ.α). Επιπλέον υποστηρίζει το τμήμα 
προϋπολογισμού και αναφορών.

•Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών  
με οικονομική κατεύθυνση ή διοίκηση επιχειρήσεων 
•Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία στον τομέα 
της ανάλυσης της παραγωγής 
•Ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων 
και καλή γνώση οικονομικών 
•Ικανότητα οργάνωσης και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα  
στην επικοινωνία 
•Άριστη γνώση αγγλικών 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (Power Point, Word) 

•Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση  
χρήσης Excel (συναρτήσεις)

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα, με την ένδειξη 56234BR, 
μέσω του link: http://www.aplitrak.com/?adid=dGh
vbWFzLnlmYW50aWRpcy4zNTYyMi40MjgwQHBlc
HNpY28uYXBsaXRyYWsuY29t ή ταχυδρομικά στην 
ακόλουθη διεύθυνση: TASTY FOODS ΑΒΓΕ 22ο 
ΧΛΜ Ε.Ο Αθηνών-Λαμίας, Αγ. Στέφανος Αττική, 
ΤΚ 14565. Τηλεφωνικό κέντρο: 210-6298000. 
Υπόψιν: H.R. με την ένδειξη 56234BR

Η TFB είναι μία εταιρεία παροχής υπηρεσιών, ανάπτυξης πελατολογίου και προώθησης πωλήσεων. 
Η TFB επιθυμεί να εντάξει στην ομάδα της εργαζόμενους, οι οποίοι θα:

 Απασχοληθούν σε Τηλεφωνικό Κέντρο Εξερχόμενων Κλήσεων  
ή θα Επισκέπτονται Πελατολόγιο της Εταιρείας Μέσω Προκαθορισμένων Ραντεβού

Πρόκειται για 5νθήμερη εργασία  
(Δευ-Παρ) ωράριο 9-3  
(πρωινό).  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει  
να διαθέτουν τα ακόλουθα 
προσόντα: 
•Διαπραγματευτική ικανότητα 
και άνεση στην επικοινωνία  
•Απόφοιτος/η λυκείου 
•Δυναμικό χαρακτήρα,  
αυτοπεποίθηση, διάθεση  
για εργασία 
•Ομαδικό πνεύμα 

•Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
•Η προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση θεωρείται επιπρόσθετο 
προσόν  
Η εταιρεία μας παρέχει στους 
εργαζόμενους τα παρακάτω: 
•Σταθερό μηνιαίο μισθό,  
πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, 
και όλα το νόμιμα δώρα  
και επιδόματα (όχι ποσοστά) 
•Σταθερά μηνιαία bonus  
επίτευξης στόχων 
•Πρόσθετα εβδομαδιαία bonus 

απόδοσης 
•Σύγχρονο ευχάριστο εργασιακό 
περιβάλλον 
•Βήμα-Βήμα εκπαίδευση  
στην τηλεφωνική επικοινωνία 
•Εύκολη πρόσβαση-50 μέτρα 
από το μετρό (στάση Άγιος 
Ιωάννης)

Στείλετε το βιογραφικό 
σας στη διεύθυνση e-mail: 
tfbbackoffice@gmail.com.
Τηλεφωνήστε για ραντεβού 
στο 211 7151500.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καλλιτέχνες-Τραγουδιστές-Συ-
γκροτήματα με έντεχνο-ροκ-ποπ ρεπερτόριο, 
για συνεργασία σε μουσικές σκηνές-εκδηλώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: rockmelodieswebradio@
gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά 2 Τεχνο-
λόγους Γραφικών Τεχνών, Απόφοιτους ΤΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: valexop@kylindri.gr, 
κος Καραγιάννης Βασίλης.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ, Πατρονίστ έμπειρη ζητείται από 
βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων. Περιοχή 
Κολωνός. Τηλ: 210 9733846, 211 1097136.

ΤΑΒΕΡΝΑ μουσική στη Σαντορίνη ζητεί Μου-
σικό Σχήμα για ρεμπέτικο ή έντεχνο. Τηλ: 2286 
023736, 6944 782108.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Animators - Entertainers, 800 θέσεις 
σε νησιά της Ισπανίας, Αγγλική γλώσσα, εμπει-
ρία σε ομαδικές δραστηριότητες, κρουαζιέρες, 
κατασκηνώσεις. Άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ράφτης, για μερική απα-
σχόληση από βιοτεχνία αθλητικών ειδών. 
Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση χειρισμού σε 
τιγκέλι, κοπτοράπτη, γαζωτική. Περιοχή Άνω 
Ιλίσια. Βιογραφικά στο e-mail: replicatshirts.
gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυπογράφος στη Λέσβο. Αρμοδιότητες: 
εμφάνιση τσίγκων (CTP), υλοποίηση SET-UP 
μηχανής, προετοιμασία της επόμενης εργασίας, 
συντήρηση (λίπανση-γρασάρισμα-καθαριότητα 
μηχανών), φινίρισμα παραγωγής (δίπλωμα-σε-
λιδοποίηση-βιβλιοδεσία), καθαριότητα περιβάλ-
λοντος χώρου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: foris@foris.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ στο Καλοχώρι, ζητα Γραφίστα για 
το τμήμα σχεδιασμού-εισαγωγών. Απαραιτητες 
οι πολύ καλές γνώσεις γραφιστικής Adobe suite 
(Photoshop, illustrator, InDesign), 3D Design, 
οργάνωση, συνέπεια, γνώση Αγγλικών. E-mail: 
viografika.ae@gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια ζητείται για το δημιουργικό 
τμήμα εταιρίας, με γνώσεις στο packaging, 
editorial καταλόγων, newsletter κ.λ.π. Τηλ: 
211 1097169.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ/Στυλίστας ζητείται για πλήρης 
απασχόληση σε υποκατάστημα στο Cosmos Θεσ-
σαλονίκης. Βιτρίνα/κούκλες/επικουρικά/πωλή-
σεις. Προσόντα: Αγγλικά/Βαλκανικές γλώσσες/
μισθός βασικός. Κέντρο εργασίας Foris, Λαγκαδά 
2, Βαρδάρης. E-mail με φωτογραφία: foris@
foris.gr, τηλ: 2310 510360.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Γραφίστας για 12μηνη απα-
σχόληση σε γνωστή εταιρία εκτυπώσεων και 
επιγραφών στη Ρόδο. Βιογραφικά και portfolio 
στο e-mail: fotisgfx@otenet.gr, τηλ: 22410 86400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας-τρια με προϋπηρεσία του-
λάχιστον 3ετή σε γραφικές τέχνες-ψηφιακές 
εκτυπώσεις-Illustrator, photoshop-in design-
corel draw-Microsoft Office, γνώσεις σε web 
development, θα θεωρηθούν προσόν. Πνεύμα 
δημιουργικότητας, ομαδικότητας, στρατιωτικές 
υποχρεώσεις εκπληρωμένες, μεταφορικό μέσο. 
E-mail: accounts@tsantakides.gr.

ΝΕΑ ζητείται ως D.j, από καφέ στην Καλλιθέα. 
Τηλ: 6977 661002.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες από διαφημιστική εταιρία 
για τη θέση των Promoters και Animaters. Τηλ: 
210 3388264.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία στο Χαλάνδρι ζητά 
Γραφίστα /τρια με άριστη γνώση προγραμ-
μάτων Adobe σε ΜΑC και δημιουργική ματιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@wisegreece.com, 
τηλ: 213 0276559.

ΜΕΓΑΛΗ Κυριακάτικη εφημερίδα ζητεί δημιουρ-
γικό Art Director. Απαραίτητη πολυετής εμπειρία 
σχεδιασμού σε εφημερίδες ή περιοδικά. Πολύ 
καλές συνθήκες εργασίας, μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: efimerida2m@gmail.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ Μοντάζ με εμπειρία 3D, ζη-
τείται από μεγάλη Κυριακάτικη εφημερίδα για 
την επεξεργασία τηλεοπτικών σποτ. Πολυετής 
εμπειρία σε ανάλογο έργο και δημιουργική ικα-
νότητα. Βιογραφικά στο e-mail: efimerida2m@
gmail.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ με άριστη γνώση InDesign ζητείται 
για δύο φορές την εβδομάδα, ημιαπασχόληση, 
δυνατότητα περισσότερης απασχόλησης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη τροφίμων με έδρα το Χολαργό 
ζητεί Γραφίστα, Εξωτερικό Συνεργάτη, με προ-
ϋπηρεσία σε προϊόντα τροφίμων. Βιογραφικά 
στο e-mail: secretary@ferro.gr, κωδ: ΓΡΑΦ.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Ράφτες και Μοδίστρες για 
εργασία στην Αγγλία, ανάλογα την εμπειρία του 
καθενός. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ή Art Director, ζητείται με 3ετή 
τουλάχιστον εμπειρία στη διαφήμιση, με γνώσεις 
Mac, οικολογική κουλτούρα, και θετική σκέψη. 
Θα διαχειριστεί project με οικολογικό και κοι-
νωνικό περιεχόμενο. E-mail: kanakisnikos@
gmail.com.

Call Center - Εξυπηρέτηση  
Πελατών - Τηλεπωλήσεις
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για νέες θέσεις εργασίας, τη-
λεφωνική απασχόληση από το σπίτι, όχι πωλή-
σεις, απαραίτητες προϋποθέσεις, ευχέρεια λόγου 
στη τηλεφωνική επικοινωνία, μισθός 500€. Τηλ: 
6939 001096.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για μερική 4 ωρη απασχόληση, 
εσωτερική εργασία. Μισθός 450€. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 σοβαρά άτομα για πρωινή ή απο-
γευματινή απασχόληση. Μισθός 650€. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στη Λεωφ. Συγγρού ζητεί άτομα για 3ωρη 
τηλεφωνική απογευματινή απασχόληση, ωράριο 
17:00-20:00. Παρέχεται αμοιβή, μπόνους, άριστες 
συνθήκες. Τηλ: 210 98522411.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για νέες θέσεις εργασία, τη-
λεφωνική απασχόληση από το σπίτι, απαραίτητες 
προϋποθέσεις, ευχέρεια λόγου στην τηλεφωνική 
επικοινωνία, μισθός 500€. Τηλ: 6939 001096.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχόληση 
κατ’ οίκον, όχι τηλεμάρκετινγκ - ντίλερ. Παρέχεται 
εκπαίδευση. Τηλ: 210 8022194, 6944 336921.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία. Απαραίτητα, ευελιξία στην ομιλία, δυνα-
μικότητα, σταθερός μισθός, ΙΚΑ, μπόνους, 5ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 210 8020550, 6986 155896.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για Υπάλληλοι Γραφείου, πρωινές 
ή απογευματινές ώρες. Προώθηση προϊόντων από 
το τηλέφωνο, μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης. Στα-
θερός μισθός, περιοχή Σεπόλια. Τηλ: 6974 429348.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία στο τηλεφωνικό κέντρο ζη-
τούνται από διαφημιστική εταιρία στο Μαρούσι 
για τηλεμάρκετινγκ. Σταθερός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 8020550, 6986 155896.

ΑΤΟΜΑ με εμπειρία και άνεση στην επικοινωνία 
ζητούνται για κεντρικά γραφεία στον Πύργο Αθη-
νών, για στελέχωση νέου τηλεφωνικού τμήματος. 
Μισθός, ασφάλιση, εξέλιξη. Τηλ: 211 7053600, 
fax: 211 7053610.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για 4ωρη στήριξη, ώρες 09:30-
13:30, μισθός 200€. Βιογραφικά στο e-mail: 
mnspyrou@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες με άνεση επικοινωνίας για 
τηλεφωνικές και προσωπικές δημοσκοπήσεις. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: focusplus.
net@gmail.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ πεπειραμένη για κέντρο αισθη-
τικής και υγείας. Τηλ: 210 9635300.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα το Νέο κόσμο ζητεί νέους 
συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης-marketing, 3)οργάνωσης 
δικτύου πωλήσεων, ευέλικτο πρόγραμμα, δυνα-
τότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΜΟΡΦΩΜΕΝΗ ζητείται για 4 ωρη τηλεφωνική 
εργασία στο σπίτι. Τηλ: 6945 039520.

ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ του τμήματος Telemarketing 
ομάδας πωλήσεων εθνικής ασφαλιστικής ζητούνται 
5 άτομα. Βιογραφικά στο e-mail: georgechatzakos@
yahoo.gr.

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εμπορική εταιρία προσλαμβάνει 
άμεσα Υπαλλήλους Γραφείου για γραμματειακή-
εμπορική-λογιστική-τηλεφωνική υποστήριξη. Μι-
σθός ασφάλιση, πριμ καριέρα. Τηλ: 211 9964013.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ σεμιναρίων και συνεδρίων ζητά άμε-
σα Πτυχιούχους ΑΕΙ ή ΤΕΙ με προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις κατά προτίμηση σε call 
center. Παρέχεται βασικός μισθός, ασφάλιση και 
ποσοστά. E-mail: resume@otenet.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Octapus ζητεί έμπειρες /ους Τηλεφω-
νήτες /τριες για το τμήμα πωλήσεων (call center), 
με αντικείμενο τηλεπικοινωνιακά προγράμματα 
μεγάλης και ηγετικής εταιρίας, που δραστηριοποιεί-
ται στο συγκεκριμένο χώρο. E-mail: 8ctapusinfo@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες με εμπειρία σε 
telemarketing για κλείσιμο ραντεβού, όχι πωλήσεις, 
αμοιβή με ποσοστά βάση στόχων. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.skourtas@globalassociation.gr, 
με την ένδειξη τηλ.

ΕΡΓΑΣΙΑ από το σπίτι στο χώρο της υγείας και 
της ευεξίας, ελεύθερο ωράριο, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 6972 481589.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία τηλεοπτικών προγραμ-
μάτων που στελεχώνει νέο τμήμα λήψης παραγ-
γελιών και διαχείρισης πελατών ζητεί άτομα με 
επικοινωνιακές ικανότητες για άμεση συνεργασία. 
Παρέχεται σταθερός μηνιαίος μισθός, ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ: 211 2122089.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί Τηλεφωνητές -τρι-
ες άμεσα για τη στελέχωση του διαφημιστικού 
τμήματος, τηλεφωνική εσωτερική πώληση, στα-
θερό ωράριο. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Σταθερός 

μισθός και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: info@
firmagroup.gr.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία στο σπίτι. Τηλ: 
6945 039520, κος Μιχάλης.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ Σχολής Μάρκετινγκ για τηλεφωνική 
εργασία στο σπίτι. Τηλ: 69450 39520, κος Μιχάλης.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπικοινωνιών αναζητά Υπάλληλους 
Γραφείου, για την προώθηση σταθερής και κινητής 
τηλεφωνίας για λογαριασμό της Wind. Παρέχε-
ται: ασφάλεια-μισθός-πριμ παραγωγικότητας, 
πλήρης εκπαίδευση. Πλησίον μετρό και ΜΜΜ. 
Τηλ: 211 8804380.

ΕΤΑΙΡΙΑ τηλεπωλήσεων προσλαμβάνει άτομα 
για κάλυψη κενών θέσεων στο τηλεφωνικό της 
κέντρο. Προσόντα: ευχέρεια λόγου-συνέπεια-ομα-
δικό πνεύμα-γρήγορη αντίληψη. Παρέχεται: ασφά-
λεια-βασικός μισθός-μπόνους, ευέλικτο ωράριο. 
Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 8804300.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται για τηλεπω-
λήσεις. Τηλ: 210 2116210.

ΑΤΟΜΟ με γνώση πωλήσεων telemarketing, 
ζητείται από ανώνυμη εταιρία. Βιογραφικά με 
φωτογραφία. Fax: 211 7058289.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Προσωπικό για 
το τμήμα εξυπηρέτησης και ενημέρωσης πελατών 
της. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχα τμήματα είναι 
επιθυμητή. Η απασχόληση είναι 5ωρη με βάση την 
5θήμερη εργασία. E-mail: nflis@medevien.com.

ΑΤΟΜΑ με επικοινωνιακές δεξιότητες ζητούνται 
από call center για προώθηση σταθερής τηλεφω-
νίας-internet. 4ωρη, 6ωρη απασχόληση, σταθερός 
μισθός, άμεση πρόσληψη. Πλησίον μετρό Αττικής. 
Τιμή 350€. Τηλ: 211 0121710, 6947 896573, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΑΛΥΣΙΔΑ γνωστή επιστημονικής αισθητικής και 
ιατρικής κοσμετολογίας, ζητεί έμπειρες Τηλεφω-
νήτριες για την επάνδρωσή της. Τηλ: 210 8940403.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως (Team Leaders), με εμπειρία 
ως Υπεύθυνοι ομάδας για τηλεφωνική απασχόληση, 
πλησίον μετρό ΗΣΑΠ Άνω Πατήσια, τιμή 800€. 
Τηλ: 6939 001370.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για πρωινή ή απογευ-
ματινή ημιαπασχόληση. Εργασία εντός γραφείου, 
μόνιμη σε ευχάριστο περιβάλλον. Αντικείμενο 
εκπαιδευτικά προγράμματα. Δεν υπάρχει όριο 
στην ηλικία. Τηλ: 2310 307040.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία, μισθός 850€. 
Βιογραφικά στο e-mail: perynine@gmail.com.

Η ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Α.Ε. ζητά 5 άτομα Λυκειακής 
μόρφωσης με ικανότητα επικοινωνίας, αμεσότητας, 
θέληση για εξέλιξη. Παρέχουμε μισθό, ασφάλεια, 
μηνιαίες προμήθειες, μπόνους, εκπαίδευση. Τηλ: 
211 2115228, κα Δάνου.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ / Τηλεφωνήτρια ζητείται από 
ανώνυμη εταιρία για τα καταστήματα της στο 
Χαλάνδρι και Κηφισιά. Απαραίτητα προσόντα: 
βασικές γνώσεις λογιστικής, χειρισμός Η/Υ, 
ευχέρεια λόγου. Τηλ: 211 1097172.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Γραφείου ζητούνται με εμπειρία 
σε τηλεφωνικές πωλήσεις, εσωτερική θέση 
γραφείου. Παρέχονται: βασικός μισθός, bonus 
παραγωγικότητας, ΙΚΑ, συνεχής εκπαίδευση. Τηλ: 
210 9732129, 211 1097104.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία τηλεοπτικών προγραμμά-
των, στελεχώνει νέο τμήμα λήψης παραγγελιών 
και διαχείρισης πελατών. Είστε φιλόδοξα άτομα με 
επικοινωνιακές δυνατότητες; Σας θέλουμε άμεσα 
για Συνεργάτες. Σταθερός μισθός και εξέλιξη. Τηλ: 
211 2122089.

ADMINISTRATIVE Assistant/Customer service, 
with: 1 year proven experience in a relevant 
position, A BS/BA degree is a plus, excellent 
command of English and knowledge of Microsoft 
Office, strong communication skills. CVs: info@
zippo.gr.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ -ες ζητούνται από εμπορική 
εταιρία για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. 
Ωράριο 8ωρο, 4ωρο, πρωινό ή απογευματινό. 
Ικανοποιητικός μισθός. Τηλ: 210 8233141, 210 
6456304.

ΝΕΑ με προϋπηρεσία στο τηλεμάρκετινγκ ζητείται 
για αξιοποίηση σε διοικητικό, οργανωτικό πόστο. 
Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6973 375981.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Ψυχικό ζητά Τηλεφωνητές, Φοι-
τητές ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ για τηλεφωνικές πωλήσεις, 
4ωρης πρωινής - απογευματινής απασχόλησης, 
με σταθερό μισθό. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
hellassolar.gr, τηλ: 210 6713111.

ΘΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΟΥΝ 5 Στελέχη Εξυπηρέτησης 
Πελατών, για νεοσύστατο τμήμα. Εμπειρία και 
άνεση επικοινωνίας. Παρέχονται μισθός 600€, 
bonus επίτευξης στόχων και προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@amci.gr.

ΣΤΕΛΕΧΗ Call Center ζητούνται, για 4ωρη πρωινή 
ή απογευματινή απασχόληση, μισθός συν bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@2ipowerpro.gr, τηλ: 
210 4082557.

ΚΥΡΙΟΣ /α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Τηλ: 6986 212664.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί 2 νέες με γνώ-
σεις Αγγλικών και Η/Υ, εμφανίσιμες για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Βασικός μισθός και ΙΚΑ. 
Τηλ: 210 3604376.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό ζητεί νέα εμφανίσιμη με 
άνεση στην επικοινωνία για τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών, 5θήμερη πρωινή απασχόληση. Βασικός, 
ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604836.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ αθηναϊκό στο κέντρο Αθηνών ζητεί 
2 νέες εμφανίσιμες με άνεση στην επικοινωνία 
για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών. Εργασία 
5θήμερη πρωινή. Παρέχεται βασικός μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 3604373.

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ εκδοτικό ζητεί νέα για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών, πρωινή 5θήμερη εργασία. 
Βασικός μισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604373.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ με προϋπηρεσία σε ανάλο-
γη θέση, ζητούνται με ευχέρεια λόγου για 4ωρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: nkollia@
bioger.gr, τηλ: 210 7779409, ώρες επικοινωνίας 
12:00-17:00.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητεί άμεσα άτομα ως Τη-
λεφωνήτριες, για back up office, τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση, διαχείριση πελατολογίου, κλείσιμο 
ραντεβού για τμήμα πωλήσεων. Τηλ: 211 5001815.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εσωτερική απασχόληση 
χωρίς προϋπηρεσία, μισθός 750€. Βιογραφικά στο 
e-mail: perynine@gmail.com, τηλ: 6955 041279.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εσωτερική απασχόληση 
χωρίς προϋπηρεσία, μισθός 750€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com, τηλ: 6949 087377.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο ζητεί Υπάλληλο για 4ωρη 
πρωινή ή απογευματινή εργασία, με μπλόκ παροχής 
υπηρεσιών. Τηλ: 213 0236200.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με εμπειρία στην επικοινωνία 
πελατών, εμπορική αλληλογραφία, λήψη παραγ-
γελιών και χρήση Η/Υ. Περιοχή Μεταμόρφωση. 
Μισθός 600€. Τηλ: 211 7058289, fax: 210 2834986.

ΚΥΡΙΟΣ /α ζητείται για απασχόληση πρωινή ή 
απογευματινή. Εσωτερικές εργασίες, εξυπηρέτηση 
πελατολογίου. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

Προωθητές - Merchandisers - 
Πωλήσεις Ex-Van
ΑΜΕΣΑ ζητούνται 2 δραστήρια και υπεύθυνα 
άτομα για συνεργασία. Μισθός 550€. Βιογραφικά 
στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέες για promotion εντύπου στην 
Αθήνα, πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, με 
μπλοκ παροχής υπηρεσιών. Τηλ: 213 236200.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με όρεξη για δουλειά, για 
προώθηση προϊόντων σε καταστήματα/ιδιώτες. 
Παρέχεται εκπαίδευση, δυνατότητα καριέρας, 
εισοδήματα κλιμακούμενα πλέον του βασικού 
βάσει στόχων και αποτελεσμάτων. Τηλ: 6945 
915312, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
πολυεθνικής εταιρίας σε καταστήματα και ιδιώτες, 
εμπειρία όχι απαραίτητη, όχι υπάλληλοι. Ευέλικτο 
ωράριο, ικανοποιητικές και κλιμακούμενες απο-
δοχές βάσει αποτελεσμάτων. Τηλ: 6943 877516.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες με ευχέρεια λόγου, χωρίς 
οικογενειακές υποχρεώσεις ζητούνται από σύλ-
λογο για 18 εργάσιμες/μήνα, μόνο στην επαρχία, 
έξοδα καλυμμένα. Βασικός μισθός, ασφάλιση. 
Τηλ: 211 0122374, κος Κωνσταντίνος.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Επόπτες για το τμήμα ορ-
γάνωσης, εκπαίδευσης στο χώρο της ευεξίας 
marketing. Ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6984 451563.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες Πακέτων Διαφήμισης 
για ενημερωτική ιστοσελίδα. Αμοιβή: ποσοστό. 
Βιογραφικά στο e-mail: rockmelodieswebradio@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
πολυεθνικής απευθείας πώλησης σε ιδιώτες και 
επαγγελματίες. Παρέχεται εκπαίδευση/υποστήριξη, 
αποδοχές βάσει απόδοσης, συν μπόνους. Τηλ: 
6943 877516, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ κάθε ηλικίας και επαγγελματικής ή μη 
εμπειρίας, για συνεργασία από το χώρο σας, με 
πολυεθνική απευθείας πώλησης προϊόντων υγείας 
και ομορφιάς, ικανοποιητικά και αυξανόμενα 
εισοδήματα. Τηλ: 6943 877516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για προώθηση αρωμάτων, στη 
περιοχή Ερμού 36. Τηλ: 6985 958238.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα άτομα με συνέπεια, υπευθυ-
νότητα και όρεξη για εργασία ως Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες, εμπορικής εταιρίας προϊόντων υγείας 
και κοσμετολογιας, για προώθηση σε πελάτες 
χονδρικής, ικανοποιητικές αμοιβές. Τηλ: 6943 
877516, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση υπηρεσιών, επι-
κοινωνιακό, για ένα affiliate πρόγραμμα στο χώρο 
των mobile applications, μεγάλο ποσοστό προμή-
θειας, δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 211 7900821.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
υγείας και ομορφιάς σε καταστήματα και ιδιώτες, 
εμπειρία όχι απαραίτητη. Παρέχεται εκπαίδευση/

υποστήριξη, αυξανόμενες οικονομικές απολαβές, 
δυνατότητες καριέρας, ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 
6943 877516, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ με συνέπεια και όρεξη για δουλειά, για 
προώθηση προϊόντων υγείας και ομορφιάς σε 
πελάτες χονδρικής, ιδιώτες και επαγγελματίες. 
Παρέχεται εκπαίδευση/υποστήριξη, αυξανόμενες 
ικανοποιητικές αποδοχές, δυνατότητες καριέ-
ρας. Τηλ: 6943 877516, ώρες επικοινωνίες 
09:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ιδίαν επαγγελματική χρήση 
προϊόντων μακιγιάζ ή προώθηση επαγγελματικής 
βαλίτσας και σταντ μακιγιάζ, προϊόντων αλόης, 
αντιγήρανσης, συμπληρωμάτων διατροφής, κο-
σμημάτων, εκπαίδευση/υποστήριξη. Τηλ: 6943 
877516, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ για προώθηση προϊόντων σε κομμωτή-
ρια, ινστιτούτα αισθητικής, φαρμακεία κ.α. ή και 
για προσωπικές πωλήσεις με ποσοστό κέρδους 
40% και άνω. Εκπαίδευση/υποστήριξη. Τηλ: 6943 
877516, ώρες επικοινωνίας 09:00-15:00.

Η C MARSO εταιρία παραγωγής και εμπορίας 
προσφέρει μία θέση καριέρας για Υπεύθυνο 
Εξυπηρέτησης Πελατών και Πωλήσεων. Με-
ταφορικό μέσο απαραίτητο. Τηλ: 210 6752920.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμα άτομα για να συμμε-
τέχουν σε διαφημίσεις και προωθητικές ενέρ-
γειες. Υπόψιν τμήματος Marketing. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη 3 κενών θέσεων 
στη Θεσσαλονίκη και 2 κενών θέσεων στην Αθήνα 
στο τμήμα προώθησης/πώλησης κοινωνικών 
εντύπων. Καθημερινή πληρωμή/υψηλές αμοι-
βές/ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 2315 318082, 6980 
360269, 210 2012045, 6983 612611.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για κάλυψη 3 κενών θέσεων 
στη Θεσσαλονίκη και 2 κενών θέσεων στην Αθήνα 
στο τμήμα προώθησης/πώλησης κοινωνικών 
εντύπων. Καθημερινή πληρωμή/υψηλές αμοι-
βές/ευέλικτο ωράριο. Τηλ: 2315 318082, 6980 
360269, 210 2012045, 6983 612611.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για προώ-
θηση καλλυντικών αλόης, υαλουρωνικού οξέως, 
κοσμημάτων, συμπληρωμάτων διατροφής ή και 
ανάπτυξη δικτύου. Κατάλληλα για καταστήματα, 
δωρεάν εκπαίδευση/σεμινάρια,έξτρα μπόνους 
ανάπτυξης, ποσοστό 40% σε πωλήσεις. Τηλ: 
6943 877516.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι -ες από διαφημιστική εταιρία 
για τη θέση των Promoters και Animaters. Τηλ: 
210 3388264.

ΝΕΑ εμφανίσιμη, Απόφοιτη Λυκείου, με ή χωρίς 
εργασιακή προϋπηρεσία, δυναμική, επικοινωνιακή 
ζητείται από εταιρία για 5θήμερη πρωινή απα-
σχόληση. Μισθός 730€, ΙΚΑ. Τηλ: 210 3604836.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται, μισθός 660€. Βιογραφικά στο 
e-mail: vitrovin@gmail.com, τηλ: 6949 087377.

ΑΤΟΜΑ (8) έμπειρα, ζητούνται για προώθηση 
κορυφαίου παρόχου σταθερής τηλεφωνίας και 
κινητής, για 4ωρη απογευματινή απασχόληση, 
ΙΚΑ και bonus. Δίπλα σε ΗΣΑΠ. Τιμή 350€. Τηλ: 
6975 683998, 213 0285341.

ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ από τα σκουπίδια ζητάει νέους -ες 
για συνεργασία με γνώσεις Η/Υ και Internet. Τηλ: 
6932 641522, ώρες επικοινωνίας καθημερινά 
06:00-16:00.

H ΕΤΑΙΡΙΑ Kick αναζητά Promoters, εμφανίσιμες 
νέες με διαθεσιμότητα για καθημερινή απασχόληση 
σε προωθητικές ενέργειες της Nespresso, σε 
καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 
2852911, 210 2852913.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών Essence De Femme, 
με έδρα την Αθήνα ζητά Αισθητικούς για προ-
ώθηση των προϊόντων της σε προκαθορισμένο 
ραντεβού. Τηλ: 210 7250873, πρωινές ώρες.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για promotion συλλόγου 
και προώθηση περιοδικού σε όλη την Ελλάδα, 
εμφανίσιμες, ευχέρεια λόγου, χωρίς υποχρε-
ώσεις, όλα τα έξοδα πληρωμένα. 800€ μικτά. 
Τηλ: 211 0122373.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εμφανίσιμες για promotion. Δυ-
νατότητα μόνιμης εργασίας. Πολύ καλή αμοιβή. 
Υπόψιν τμήματος marketing. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: suncitypromotion@
gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ επιχειρήσεων ζητεί άτομα για promotion 
σε πρωινή ή απογευματινή απασχόληση, πλησίον 
ΗΣΑΠ, μισθός 500€. Τηλ: 6939 001096.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από 
το χώρο τους, στο χώρο της διατροφής. Άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση. Τηλ: 6943 950447.

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

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

συνέχεια στη σελ. 26

To Elysium Resort & Spa έχει κατακτήσει τη θέση του ανάμεσα στα αναγνωρισμένου κύρους ξενο-
δοχεία του νησιού της Ρόδου. Η εντυπωσιακή αρχιτεκτονική του, η εσωτερική διακόσμηση, το υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών, η εξαιρετική κουζίνα, τα προνόμια του Elite Club, αλλά και οι παγκόσμια φημισμένες 
θεραπείες ESPA δημιουργούν μια πραγματικά μοναδική εμπειρία διακοπών. Το Elysium ενδιαφέρεται 
για άμεση συνεργασία με:

Hotel General Manager

Η θέση & οι αρμοδιότητες: Ο γενικός διευθυντής είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη και παρακολούθηση 
του ετήσιου προϋπολογισμού, έχει την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας της μονάδας και μεριμνά για 
την εύρυθμη παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Είναι υπεύθυνος για τη σύναψη συνεργασιών αλλά 
και τη γενικότερη προώθηση των πωλήσεων, τόσο μέσω των παραδοσιακών καναλιών διανομής αλλά 
και μέσω e-channels. Ταυτόχρονα, διασφαλίζει την περαιτέρω εκπαίδευση, αξιολόγηση, ανάπτυξη και 
αποτελεσματική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και 
απόδοσης του έργου του βασίζεται σε προσυμφωνημένους στόχους.

Διασφαλίζεται ότι η διαχείριση των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια. Οι ενδιαφερόμενοι 
παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014, με την ένδειξη 
Ref: GM-14, υπ΄ όψιν της διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού του ξενοδοχείου.

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

Ο υποψήφιος: 
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει  
να διαθέτει: 
•Ικανή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχειακής 
μονάδας 5 αστέρων, 
•Άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής  
και μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 

•Σχετική ακαδημαϊκή εκπαίδευση 
•Άριστη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών  
υπολογιστών 
•Δυναμική & οργανωτική προσωπικότητα 
•Άριστες ηγετικές & επικοινωνιακές ικανότητες 
και  
•Ικανές διαπραγματευτικές δεξιότητες

Η ΖΙΤΑ ΤELECOMS, εταιρία εξειδικευμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις προσλαμβάνει άμεσα στο δυναμικό της:

Πωλητές - Συνεργάτες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Θετική διάθεση 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Συνέπεια 
•Ικανότητα εκμάθησης  
εμπορικών πακέτων  
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών  
Επιπλέον απαραίτητες  
γνώσεις είναι: 
•Προϋπηρεσία στην εμπορική 
διαχείριση μικρών και μεσαίων 

επιχειρήσεων 
•Καλή χρήση Η/Υ  
(office, outlook) 
•Αγγλικά  
Η εταιρία παρέχει: 
•Υψηλό μισθό (+δώρα, άδειες, 
επιδόματα) 
•Ασφάλεια ΙΚΑ 
•Επιπλέον αποδοχές βάση  
δυνατοτήτων-αναλόγως  
προσόντων 
•Εταιρικό κινητό 
•Μεταφορικό μέσο 

•Έξοδα κίνησης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Προοπτική εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον  
Προϋπηρεσία θα ληφθεί  
σοβαρά υπόψιν.  
Στοιχεία επικοινωνίας:  
211 8804303-211 8804304, 
fax: 211 4112679, e-mail: 
info@zitatel.gr. Πλησίον 
μετρό και μέσων μαζικής 
μεταφοράς.

Software  
Engineers-Developers

Βασικά καθήκοντα: 
•Ανάπτυξη κάθετων λύσεων-
εφαρμογών  
Προσόντα: 
•2ετής τουλάχιστον  
προϋπηρεσία προγραμματισμού  
σε περιβάλλον Microsoft.Net 
•Αποδεδειγμένη εμπειρία 3 
ετών σε S/W development, 
analysis & design εφαρμογών 
λογισμικού 
•Πολύ καλή γνώση σχεσιακών 

βάσεων δεδομένων (Microsoft 
SQL Server ή Oracle) 
•Visual studio 2008 & 2010 
•Πολύ καλή γνώση των VB.Net, 
C# 
•Καλή γνώση των json, xml, 
ASP.Net, MVC 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, 
ευελιξία, προσαρμοστικότητα, 
ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Άριστη γραπτή και προφορική 

επικοινωνία στην ελληνική  
και αγγλική γλώσσα  
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
•Γνώση των WF, WPF, WCF, 
DevExpress 
•Γνώση εμπορικής -  
οικονομικής διαχείρισης  
εταιρειών

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να 
αποστείλουν το βιογραφικό τους 
στο e-mail: info@upgrade.net.gr

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

Σχεδιαστής-Διακοσμητής  
(κωδ. θέσης: ΣΔ01)

Περιγραφή θέσης 
•Σχεδίαση, χώρο-οργάνωση και διακόσμηση 
εταιρικών & franchise καταστημάτων 
•Σχεδιαστική πρόταση και πιθανές εναλλακτικές 
λύσεις 
•Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων  
για την παραγωγή του εξοπλισμού 
•Στήσιμο καταστημάτων σύμφωνα με την εταιρική 
φιλοσοφία 
•Αποτελεσματική επικοινωνία με τα συνεργαζόμενα 
τμήματα και τους εξωτερικούς συνεργάτες 
•Οργάνωση και διαχείριση του υλικού παράδοσης  
Προφίλ υποψηφίου 
•Πτυχίο διακόσμησης 

•Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον τρία (3) 
έτη σε αντίστοιχη θέση σε δίκτυο λιανικής 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
(AutoCad, Rhino, 3d Max κλπ) 
•Εξοικείωση με τη χρήση των εφαρμογών  
MS Office (Windows, Office, Internet) 
•Επικοινωνιακός χαρακτήρας, ευελιξία σκέψης 
διάθεση για συνεχή ενημέρωση και γνώση,  
οργανωτικές ικανότητες, δημιουργικότητα

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό ΣΔ01 με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

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

Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης  
Πρότυπου Κατασκευαστικού (ΤΥΚ-14)  

Με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
Περιγραφή θέσης: Διεκπεραίωση διαδικαστικών θεμάτων του κατασκευαστικού καθώς και ενεργή 
συμμετοχή στην κατασκευή προτύπων κουφωμάτων.

Προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ  
(MS Office & AUTOCAD) 
•Γνώση χειρισμού μηχανημάτων παραγωγής 
κουφωμάτων (πριόνια, παντογράφους,  
ξυλουριστικό, γωνιάστρα, κτλ) 
•Επικοινωνιακές ικανότητες  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής  

•Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα 
διοίκησης απόδοσης 
•Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας  
με εταιρικό λεωφορείο

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης) μέσω του link: http://www.alumil.com/
gr/etairia/anthropino-dunamiko/upovoli-viografikou

Καθαριστής-τρια Καταστήματος 
(ημιαπασχόληση) στη Βάρη

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

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

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

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

Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε 
το αρχείο του βιογραφικού σας (σε Word ή PDF) στην online φόρμα της ηλεκτρονικής μας ιστοσελίδας 
μέσω του link: http://kariera.lidl.gr/cps/rde/xchg/SID-6DFB5C3A-3CE54D53/lidl_gr/hs.xsl/4193_39680.
htm. Θα σας απαντήσουμε σύντομα για την παραλαβή του βιογραφικού σας.

Σημείωση: Η αίτησή σας αφορά μόνο τη συγκεκριμένη αγγελία και δε θα ληφθεί υπόψη για άλλες περιοχές.
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Η ΕΤΑΙΡΙΑ Kick αναζητά εμφανίσιμες νέες για 
καθημερινή full time απασχόληση. Θα διεξαχθεί 
casting για στελέχωση σταθερού προγράμματος 
πολυεθνικής εταιρίας σε καταστήματα ηλεκτρο-
νικών ειδών. Τηλ: 210 2852911, 210 2852913.

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

ΑΤΟΜΑ για ανεξάρτητη συνεργασία με εμπορική 
εταιρία απευθείας πώλησης προϊόντων υγείας και 
ομορφιάς, για κύρια ή μερική απασχόληση, μόνη 
προϋπόθεση η θέληση για δουλειά. Τηλ: 6943 877516.

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

Στελέχη Λιανικής Πώλησης - 
Εμποροϋπάλληλοι
ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται για εργασία σε 
αρτοζαχαροπλαστείο - καφέ για υποκαταστήματα 
σε Νέο Κόσμο, Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 5452777.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ πεπειραμένος -η ζητείται από 
εμπορική επιχείρηση, πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
210 2138660, ώρες επικοινωνίας 07:00-15:00.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες ζητούνται από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στον Άλιμο, με εμπειρία στο χώρο της 
εστίασης και γνώσεις παρασκευής καφέ. Βιο-
γραφικά στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Βιβλιοπωλείου με προ-
ϋπηρεσία για απασχόληση σε έκθεση βιβλίου στο 
Βόλο. Βιογραφικά στο e-mail: hr@nakasgroup.
gr, κωδ: BL305.

ΑΠΟ ΤΗΝ μεγαλύτερη αλυσίδα Internet Place 
στην Ελλάδα ζητείται Υπεύθυνος Καταστήματος 
για το κατάστημα inSpot στο Χαλάνδρι. Γνώσεις: 
Η/Υ, Gaming, Social Media. Βιογραφικά με φω-
τογραφία στο e-mail: cv@inspot.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Φαρμακοϋπάλληλος στην 
ηλεκτρονική συνταγογράφηση και τα καλλυντι-
κά, για πλήρης απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Ηλιούπολη. Τηλ. 6974 395999.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για το κατάστημα «Δερματίνο» 
στην πόλη της Καλαμάτας. Απαραίτητη προϋπόθεση 
κάρτα ανεργίας. Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: dermatinokal@gmail.
com, τηλ: 6974 807438.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για κατάστημα γυναικείων εν-
δυμάτων, περιοχή Μοναστηράκι. Τηλ: 210 3216833.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστημα γυναικείων 
ενδυμάτων στο Χαλάνδρι για πλήρη απασχόληση, 
προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@makiphilosophy.gr, τηλ: 210 2771476.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με έδρα το Νέο κόσμο ζητεί νέους 
συνεργάτες για τη στελέχωση της στους τομείς: 1)
διαχείρισης λιανικών πωλήσεων - εξυπηρέτησης 
πελατών, 2)διαφήμισης-marketing, 3)οργάνω-
σης δικτύου πωλήσεων, ευέλικτο πρόγραμμα, 
δυνατότητα καριέρας. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξυπηρέτηση πωλήσεων 
σε θέματα τηλεπικοινωνιών στην Κομοτηνή εντός 
καταστήματος. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις και καλή 
γνώση συστημάτων πληροφορικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: job.thraki@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξυπηρέτηση πωλήσεων σε 
θέματα τηλεπικοινωνιών στην Αλεξανδρούπολη 
εντός καταστήματος. Προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
και καλή γνώση συστημάτων πληροφορικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.thraki@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για βραδινή 12ωρη εργασία 
σε περίπτερο σε κεντρικό δρόμο στα Πατήσια. 
35€ ημερησίως, ασφάλεια και ένσημα. Τηλ: 
6970 250244, ώρες επικοινωνίας: 18:00-23:00.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ αισθητικής και αδυνατίσματος ζητεί 
Πωλήτρια με εμπειρία. Τηλ: 210 9646600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Αυτοκινήτων, με εμπειρία 
από γενική αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. Θα θε-
ωρηθούν προσόντα οι γνώσεις σε Η/Υ, Αγγλικά ή 
Γαλλικά. Βιογραφικά στο e-mail: gtkon@yahoo.gr.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για αναψυκτήριο, για πώληση, 
στην Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9739555.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Υπάλληλος πρακτορείου 
προπό πεπειραμένη και με γνώσεις ιπποδρόμου. 
Πλήρης απασχόληση. Περιοχή Υμηττός, από γύρω 
περιοχές. Τηλ: 6984 426100.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια, Απόφοιτος Λυκείου με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ και προϋπηρεσία στο χώρο της 
ένδυσης και υπόδησης για μερική απασχόληση 
με βασικό μισθό στην περιοχή Χαλανδρίου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: evous@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Βιβλιοπωλείου με 
προϋπηρεσία για κατάστημα εντός εμπορικού 
κέντρου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@nakasgroup.
gr, κωδ: ΚΜ705.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με εμπειρία ζητείται από μεγάλη 
αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης εσω-
ρούχων. Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση 
Αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: fogal.boutique.kifissia@gmail.com.

Η DIL FASHION GROUP επιθυμεί να προσλάβει για 
τα καταστήματα της MaxMara Πωλήτριες. Απαραί-
τητη η γνώση Αγγλικών/Ρώσικων και επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hr@dil.gr, 
κωδ: RATH14.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων επώνυμη ζητεί έμπειρη Πωλή-
τρια -η. Απαραίτητη προϋπηρεσία στην πώληση 
επίπλων, γνώση Η/Υ, αυξημένη επικοινωνιακή 
ικανότητα, επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης. 
Τηλ: 6979 114449.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ με προϋπηρεσία και άριστη γνώση καφέ, 
ζητείται για αρτοποιείο, περιοχή Ν.Κόσμος. Τηλ: 
210 9017333.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για αρτοποιείο στον Πειραιά. 
Τηλ: 210 4913347.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για το κατάστημα της 
Olympus Sport στο Ν.Φάληρο. Βιογραφικά στο 
e-mail:athens@olympusport.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παρασκευής και πώλησης προϊόντων 
φρέσκιας ζύμης στον Άγιο Δημήτριο, ζητεί για πλήρης 
απασχόληση έμπειρη Πωλήτρια, με προϋπηρεσία 
σε κατάστημα ταχείας εστίασης. Τηλ: 673 042074.

ΑΠΟ ΝΕΟ κατάστημα petshop ζητείται Διευθυντής 
Καταστήματος με σημαντική εμπειρία στο συγκε-
κριμένο αντικείμενο. Βιογραφικά στο e-mail: 
petcv2014@gmail.com.

ΑΠΟ ΝΕΟ κατάστημα petshop, ζητούνται έμπειροι 
Πωλητές στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Βιογραφικά 
στο e-mail: petcv2014@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται για κατάστημα ενδυμάτων 
στην περιοχή Αργυρούπολης. Τηλ: 210 9712940, 
211 1097122.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια από Ανατολική Θεσσαλονίκη 
για το κατάστημα φωτιστικών της εταιρίας Σταύρος 
Καζακίδης Α.Ε. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο είδος. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: company@
kazakidis.gr, fax: 2310 471919.

ΕΡΓΑΤΗΣ με εμπειρία σε φούρνο, ζητείται από 
φούρνο στα Χανιά, Καστέλι Κισσάμου. Τηλ: 210 
9954800.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από φαρμακείο στην Ομόνοια, για 
Βοηθός εργαστηρίου φαρμακείου για Πρακτική 
Εξάσκηση. Τηλ: 210 5246000.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας στη Χαλκίδα 
αναζητά Πωλήτρια για εργασία εντός του κατα-
στήματος με πολύ καλές γνώσεις Η/Υ. Μισθός 
και μπόνους, ευχάριστο περιβάλλον, προοπτικές 
εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: dafnisdimltd@
gmail.com.

ΝΕΑ με προϋπηρεσία σε πώληση τροφίμων - γλυ-
κών - καφέ ζητείται. Δίδονται πλήρη ένσημα, full 
time - part time. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της εστίασης ζητεί Πωλητή 
με λίγες γνώσεις Autocad, δίπλωμα αυτοκινήτου 
και μηχανής. Τηλ: 210 5124004, 210 5136950.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με γνώσεις καλλυντικών φαρμακείου, 
ζητείται για πλήρης απασχόληση σε φαρμακείο στη 
Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: pharmacyglyf@
gmail.com, τηλ: 6932 439615.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία σε φαρ-
μακείο των Αθηνών (Αμπελόκηποι). Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου και η 
εμπειρία στις τεχνικές πώλησης. Τηλ: 6936 913944.

ΤΑΜΙΑΣ ζητείται για souper market και ράφια. 
Περιοχή Δραπετσώνα. Τηλ: 210 4623171, 6972 
129845.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, με προϋπηρεσία, ζητούνται από 
αρτοζαχαροπλαστείο. Περιοχή Αχαρνές. Βιογρα-
φικά στο e-mail: depanou@hotmail.com. Τηλ: 
6938 891616, ώρες επικοινωνίας 19:00-22:00.

Στελέχη Πωλήσεων B2B -  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΑΤΟΜΑ 10 ζητούνται για τη στελέχωση εμπορικού 
τμήματος πολυεθνικής εταιρίας. Υψηλές αμοι-
βές, έξοδα αυτοκινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: 
ch.globleaders@gmail.com, τηλ: 6977 484031.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται για κάλυψη τμημάτων συ-
ντονισμού, οργάνωσης και εποπτείας εμπορικής 
επιχείρησης. Εισόδημα 1000€. Βιογραφικα στο 
e-mail: perynine@gmail.com.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ζητείται άμεσα από αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με άριστες επικοινωνιακές και οργα-
νωτικές ικανότητες. Μεγάλες προοπτικές εξέ-
λιξης. Μισθός 1200€. Βιογραφικά στο e-mail: 
perynine@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για την ανάπτυξη εταιρίας με 
εμπορική δραστηριότητα, υψηλό εισόδημα, μισθός 
1100€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ 2-3 ώρες ελεύθερο χρόνο και εν-
διαφέρεστε για σοβαρά εισοδήματα με ευέλι-
κτο ωράριο και μεγάλες προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: perynine@gmail.com.

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ σωστά το χρόνο σας μέσα από το 
χώρο σας σε μια εργασία με μέλλον και προο-
πτική. Δυνατότητα ημιαπασχόλησης, ελεύθερο 
ωράριο, μισθός 950€. Βιογραφικά στο e-mail: 
perynine@gmail.com.

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

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για συνεργασία ως Επικεφαλής 
στους τομείς ανάπτυξης - οργάνωσης - στελέχωσης. 
Ευέλικτο ωράριο. Μισθός 900€. Βιογραφικά στο 
e-mail: perynine@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις Η/Υ για εργασία 
μέσα από το χώρο τους. Βιογραφικά στο e-mail: 
perynine@gmail.com.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για κάλυψη δικτύου πωλήσεων, 
μισθός 900€. Βιογραφικά στο e-mail: perynine@
gmail.com.

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

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

ΑΝΩΝΥΜΗ εμπορική εταιρία ζητεί άμεσα άτομο, 
οργανωτική για μόνιμη πρωινή εργασία, 09:00-
15:00, 6ωρο, σταθερός μισθός, ασφάλιση. Τηλ: 
210 8898844.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για ανεξάρτητη εργασία κατ’ 
οίκον, πωλήσεις - marketing, μερική απασχόληση. 
Τηλ: 210 8022194, 6944 336921.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Συνεργάτης, με εμπειρία στις 
πωλήσεις ή τις δημόσιες σχέσεις ζητείται από ομάδα 
marketing. Τηλ: 211 7900821.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από διαφημιστική εταιρία στο 
Μαρούσι για την δημιουργία και επίβλεψη δικτύου 
πωλήσεων, κοντά στον ηλεκτρικό Αμαρουσίου. 
Σταθερός μισθός, μπόνους, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8020550, 
6986 155896.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός Ελληνικός ζητεί Εξω-
τερικούς Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρχία και 
νησιά. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή και ποσοστά. 
Μισθός 1.700€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 9237100, 
210 9221711, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ συνεργάτης της εταιρίας τηλεπικοι-
νωνιών ζητεί άτομα με εμπειρία ως Εξωτερικούς 
Πωλητές για ενημέρωση προγραμμάτων κινητής και 
σταθερής τηλεφωνίας. Υψηλά ποσοστά κέρδους, 
αμοιβή, μπόνους, μισθός 750€. Τηλ: 6939 001370.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομα για μόνιμη 
απασχόληση στο τμήμα πωλήσεων, σταθερός μι-
σθός, μπόνους, πλησίον ΗΣΑΠ Αμαρουσίου. Τηλ: 
210 8020550, 6986 155896.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί άτομο, οργανωτική, 
φιλόδοξη, με προϋπηρεσία σε telemarketing ή 
door to door, για στελέχωση διοικητικής θέσης, 
καλό πακέτο αποδοχών, ΙΚΑ. Τηλ: 6973 375981.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ /η Πωλήσεων Χονδρικής από εταιρία 
παραγωγής κεμπάπ στην Αθήνα. Απαραίτητη εμπει-
ρία πωλήσεων στην εστίαση-δίπλωμα οδήγησης. 
Αρμοδιότητες: ανάπτυξη πελατολογίου, παραδόσεις-
εισπράξεις. Προσφέρεται φιλικό περιβάλλον εργα-
σίας, μισθός, ασφάλιση, bonus επίτευξης στόχων. 
E-mail: alphakebab@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εκδοτική εταιρία στη 
Μεταμόρφωση. Βασικός μισθός και μπόνους 
από την πρώτη ημέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com, κωδ: pol.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα από εμπορική εταιρία, 
μισθός 650€. Τηλ: 6949 087377.

ΠΩΛΗΤΕΣ -τριες καλλυντικών ζητούνται από ει-
σαγωγική και παραγωγική εταιρία για χονδρική 
πώληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε πώλησεις 
καλλυντικών. Βιογραφικά στο e-mail: anes.
company@gmail.com, τηλ: 6907 043715.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Στελέχη Πωλήσεων, άμε-
σα από εμπορική εταιρία για στελέχωση τμήματος 
πωλήσεων, επιθυμητή γνώση Η/Υ. Εισοδήματα 
από 550€. Τηλ: 6973 910604.

ΥΠΕΥΘΥΝΑ άτομα που θέλουν να έχουν ανεξαρτησία 
σε κινήσεις, αλλά βοήθεια από μια ισχυρή διεθνής 
επιχείρηση παγκόσμιου κύρους και δυνατότητα συ-
νεχής ανάπτυξης, προσκαλούνται για ενημέρωση 
και άμεσο ξεκίνημα. Τηλ: 6943 950447.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Account Manager Πωλησεων εταιρικών 
πελατών από εταιρία με έδρα στο Μαρκόπουλο. 
Παρέχεται βασικός μισθός, σημαντικές προμήθειες 
ανα μήνα, καλές προοπτικές σε δυναμικό περιβάλ-
λον εργασίας. Απαραίτητη η κατοχή αυτοκινήτου. 
E-mail: agr@agraph.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο Πωλητές για Θεσσαλονίκη, με 
δικό τους μηχανάκι. Βιογραφικά στο e-mail: info@
calesma.com.

EXPANDING multinational company seeks 5 
ambitious individuals! Highly compensative business 
development program offered, in Sales & Marketing/
Management. Excellent working environment & 
career opportunities. interviews until 30/10. CVs: 
careernow@in.gr, code: BD05.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναζη-
τά Συνεργάτιδες και Συνεργάτες απαραίτητα με 
γνώση 2 ξένων γλωσσών. Βιογραφικά μόνο με 
φωτογραφία στο e-mail: hr@aventiasolar.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Πωλήσεις και Οργάνωση 

αποθήκης με εμπειρία σε ξύλινα πατώματα και 
κουζίνες. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση σχεδίου 
κουζίνας. Τηλ: 210 8217184, 6936 551135.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Πωλητές. Ευέλικτο ωράριο, 
μισθός 980 ευρώ. Τηλ: 6955 041279.

ΣΤΕΛΕΧΗ (3) ζητεί εμπορική επιχείρηση στην 
Αθήνα, προϋπηρεσία στον κλάδο πωλήσεων και 
διαχείρισης πελατολογίου επιθυμητή. Ευελιξία στο 
ωράριο - Υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες για συνεταιρι-
σμό, με όρεξη για δουλειά και διάθεση για επιτυχία, 
ελεύθερο ωράριο, αμοιβή με ποσοστά, δυνατότητα 
καριέρας. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr, ένδειξη: στε.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται ως Ανεξάρτητοι Συνεργάτες επι-
χείρησης με έδρα τον Νέο Κόσμο, προϋπηρεσία στον 
κλάδο πωλήσεων και διαχείρισης πελατολογίου 
επιθυμητή, ευελιξία στο ωράριο, παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με εμπο-
ρική εταιρεία, για στελέχωση εμπορικού τμήματος, 
συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, μόνο σο-
βαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΟ ζητείται με σπουδές και γνώσεις marketing 
και πείρα στις πωλήσεις. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής τηλεπικοινωνιών 
από εταιρία τηλεπικοινωνιών. Απαραίτητα εξωτε-
ρικές πωλήσεις, επαγγελματική συμπεριφορά και 
εμπειρία. Σοβαρή οικονομική πρόταση. Απαραίτη-
τη προϋπηρεσία, δίπλωμα μηχανής-αυτοκινήτου. 
Βιογραφικά στο e-mail: job.thraki@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα, με όρεξη για δουλειά, στόχους 
και θέληση για επιτυχία για στελέχωση των τμη-
μάτων διαφήμισης, πωλήσεων και management 
συνεταιρισμού. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή με 
ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: k.skourtas@
globalassociation.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ επιχείρηση αναζητά Εξωτερικούς 
Συνεργάτες. Ευέλικτο ωράριο, καλές αποδοχές 
και δυνατότητα εξέλιξης. Προϋπηρεσία στις πω-
λήσεις, διαφήμιση θα προτιμηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@vipexodos.gr, τηλ: 211 4016049.

ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται για εταιρία με προϊόντα ζύμης, 
σφολιάτες, μπριός, κρουασάν, κλπ. Με προϋπη-
ρεσία στο χώρο και δικό του μεταφορικό. Τηλ: 
6980 526726.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται από εταιρία ανακύκλωσης 
στο κέντρο της Αθήνας με δίπλωμα αυτοκινήτου 
και γνώσεις Αγγλικών, 8ωρη, 5θήμερη εργασία, 
ικανοποιητικός μισθός, άριστο περιβάλλον. Τηλ: 
210 2116524, 11:00-14:00.

ΠΩΛΗΤΕΣ ζητούνται για πλήρης ή μερική απα-
σχόληση με ή χωρίς προϋπηρεσία, ανεξάρτητη 
συνεργασία και καλές αποδοχές. Τηλ: 6972 481589.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ασφαλιστικής, ζητείται για τον τομέα 
των πωλήσεων. Απαραίτητα πτυχιούχος, χωρίς 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ: 210 9986623, 
ώρες επικοινωνίας 11:00-21:00.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, ζητεί 
Στελέχη πωλήσεων, με εμπειρία, σπουδές σχετικές 
με αθλητικές επιστήμες θα συνεκτιμηθούν, γνώση 
H/Y απαραίτητη. Μισθός συν μπόνους. E-mail: 
vstavrops@gmail.com, τηλ: 210 2844990.

ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ εταιρία ζητείται, πεπειρα-
μένος Διευθυντής Πωλήσεων / Μαρκετινγκ, για να 
αναλάβει την οργάνωση του τμήματος. Βιογραφικά 
στο e-mail: greekathenscompany@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής /τρια, από εταιρία 
με είδη αυτοκινήτου, αναλώσιμα συνεργείου πλυ-
ντηρίων, λιπαντηρίων αυτοκινήτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tphg.co.uk, τηλ: 210 6232573.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΟΣ όμιλος που δραστηριοποιείται σε 
περισσότερες από 90 χώρες χρειάζεται 2 δυναμι-
κά Στελέχη ικανά να υποστηρίξουν τη φιλόδοξη 
στρατηγική της. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα, ανεξάρτητου ηλικίας, για 
συνεργασία με εμπορική εταιρία χωρίς ιδιαίτερες 
γνώσεις και προϋπηρεσία, δυνατότητα υψηλών 
απολαβών, όχι ντίλερ-πλασιέ. Τηλ: 6943 950447.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα χωρίς απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, για τη στελέχωση νέων τμημάτων. Ανε-
ξάρτητη συνεργασία, άριστο εργασιακό περιβάλλον, 
με τη δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου και bonus. 
Τηλ: 6973 910604.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα, από εμπορική εταιρία, 
μερική απασχόληση και πλήρης, υψηλές αποδοχές, 
άμεσο ξεκίνημα. Τηλ: 6943 950447.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται από εμπορική εταιρία για 
τη στελέχωση δικτύου συνεργατών (όχι ντίλερ - 
πλασιέ μόνο σοβαρές προτάσεις. Εισοδήματα από 
550€ μηνιαίως. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για μερική ή πλήρης απασχό-
ληση, άμεσα από εμπορική εταιρία, μόνο σοβαρές 
προτάσεις όχι ντίλερ πλασιέ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται άμεσα από εταιρία, όχι 
ντίλερ - πλασιέ, υψηλές απολαβές, επιθυμητή 
χρήση Η/Υ. Τηλ: 6943 950447.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα από εμπορική εταιρία 
όχι ντίλερ-πλασιέ, μοναδική ευκαιρία, υψηλά 
εισοδήματα. Τηλ: 6973 910604.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εξωτερικοί Συνεργάτες-Ελεύθε-
ροι Επαγγελματίες, με όρεξη για δουλειά, που 
να θέλουν αξιοποιήσουν το πελατολόγιο τους, 
ανεξάρτητα από τη δουλεία που ήδη έχουν, για 
συνεργασία με συνεταιρισμό. Τηλ: 6908 258668, 
211 7509891.

H ΑΦΟΙ Δερμιτζάκη ΑΒΕΕ με έδρα την Χρυσού-
πολη, Καβάλας ζητάει: Στέλεχος Εξαγωγών με 
προϋπηρεσία σε πωλήσεις, γνώση Αγγλικών-
Η/Υ, και επιπλέον ξένων γλωσσών, δυνατότητα 
ταξιδιών. E-mail: info@dermitzakis.com, fax: 
25910 25550.

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

ΚΥΡΙΟΣ /α ζητείται, ως Στελέχη Πωλήσεων, με 
βασικές γνώσεις Η/Υ και internet, για μερική 
απασχόληση. Ανεξάρτητη συνεργασία και άμεσο 
ξεκίνημα. Βιογραφικά στο e-mail: newmilliona@
hotmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ Υπηρεσιών Πληροφορικής-Ιστοσε-
λίδων με τουλάχιστον 1 έτος εμπειρία σε πω-
λήσεις, γνώσεις Η/Υ-internet. Δεν απαιτούνται 
εξειδικευμένες γνώσεις πληροφορικής. 3μήνες 
δοκιμαστικά, αμοιβή με ποσοστά, μισθός βασικός. 
E-mail: hr@mrit.gr, τηλ: 6979 315491.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία ναυτιλιακών ειδών στον Πει-
ραιά, ζητά νέο με άπταιστα Αγγλικά, χειρισμό 
Η/Υ και δυνατότητα ταξιδίων στο εξωτερικό για 
υποστήριξη - προώθηση διεθνών πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: wwsalesev@gmail.com.

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τα τμήματα στο χώρο της 
υγείας, υψηλές αποδοχές, δυνατότητα καριέρας. 
Τηλ: 6972 481589.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές ιατρικών μηχα-
νημάτων για μόνιμη εργασία από μεγάλη εταιρία, 
αντιπροσωπεία ιατρικών μηχανημάτων. Βιογρα-
φικά στο e-mail: assistant@smg.gr .

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια Υγείας (ΑΕΙ) και Νοσηλεύ-
τρια (ΑΕΙ) με εμπειρία στη διενέργεια ιατρικών 
εξετάσεων εργαζομένων στο χώρο εργασίας 
τους και στην εκπαίδευση εργαζομένων για Α’ 
βοήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: ergonomia@
ergonomia.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ μας Manel ιατρικά, ασχολείται με τη 
κατασκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και 
ζητεί Πωλητή -τρια (Ιατρικό Επισκέπτη), με δικό 
του μεταφορικό μέσο (κατα προτίμηση μηχανή). 
E-mail: info@manel.gr.

ΑΠΟ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ζητείται Πωλητής για Κρήτη 
με έδρα το Ηράκλειο. Απαραίτητη η εμπειρία στο 
χώρο των φαρμακείων. Παρέχεται προμήθεια (όχι 
μισθός), αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΑΠΟ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ζητείται Πωλητής για Πε-
λοπόννησο με έδρα την Πάτρα. Απαραίτητη η 
εμπειρία στο χώρο των φαρμακείων. Παρέχεται 
προμήθεια (όχι μισθός), αυτοκίνητο, έξοδα κί-
νησης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
john@epsilonk.gr.

ΑΠΟ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ ζητείται Πωλητής για Θράκη 
με έδρα την Καβάλα. Απαραίτητη η εμπειρία στο 
χώρο των φαρμακείων. Παρέχεται προμήθεια (οχι 
μισθός), αυτοκίνητο, έξοδα κίνησης. Βιογραφικά 
με φωτογραφία στο e-mail: john@epsilonk.gr.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΨΙΛΟΝ ΕΠΕ. ζητείται Πωλητής Περι-
οδεύων, με εμπειρία στο χώρο των φαρμακείων. 
Παρέχεται προμήθεια (οχι μισθός), αυτοκίνητο 
και έξοδα κίνησης. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: john@epsilonk.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πολυφρόντις, Αντιπρόσωπος της 
Schein Orthopadie Services ζητά Ιατρικό Επισκέπτη 
με προϋπηρεσία για ενημέρωση διαβητολόγων/
ενδοκρινολόγων/αγγειοχειρουργών/φυσιάτρων. 
Μισθός, αυτοκίνητο, μπόνους. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.kapsimani@polyfrontis.gr.

ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ φαρμακευτική εταιρία, ζητά Πω-
λητή Φαρμακείου με έδρα Αθήνα. Εμπειρία στις 
πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@kite.
gr, fax: 210 2014323.

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ή Πωλητής με εμπειρία στην 
πώληση συμπληρωμάτων διατροφής ζητείται 
για πλήρες ωράριο, σε φαρμακείο στο Αιγάλεω, 
πλησίον μετρό. Τηλ: 6946 129785, 210 5315337.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια για εταιρία φαρμακευτικών και 
καλλυντικών προϊόντων με έδρα τη Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση κατοχή διπλώματος αυ-
τοκινήτου και ΙΧ αυτοκίνητο. Τηλ: 6984 922969.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, συνεργάσιμος με πολύ καλές γνώ-
σεις Η/Υ για εταιρία με παραφαρμακευτικά προϊό-
ντα. Βιογραφικά στο e-mail: e.douridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

συνέχεια στη σελ. 28

Γραφίστας 
Κωδικός Αγγελίας: GrpDsg29102014

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρολογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 42 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πανελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και 
οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το 
πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου: Ο/Η γραφίστας θα έχει την ευθύνη για τον γραφικό σχεδιασμό όλων των εντύπων 
προώθησης και επικοινωνίας (newsletter, προωθητικά φυλλάδια, έντυπα επικοινωνίας και προώθησης).

ICAP employment solutions, on behalf of its client, a multinational company, is seeking to recruit 
the position of Client Policy Servicing Administrator for a short term contract (9 months).

As a CPS administrator, you will perform business processing transactions and develop independent 
thinking, analysis and investigation as necessary.

Role description: 
•Data entering in company’s booking system  
of new policies within expected time 
frameworks from receipt 
•Communicating, both verbally and in writing, 
with internal/external clients to collect 
information and expedite client processing. 
•Monitoring processing volume and personal 
workflow productively and accomplishing 
quality parameters. 
•Researching and reporting accurately 
participant discrepancies, changes, failures  
or mistakes found in the process.  
Qualifications: 
•High school certificate / bachelor’s degree 

•1-3 years of relevant professional experience 
in an operational department within a general 
insurance company/ broker agency 
•Very good knowledge of English language 
•PC literate 
•Communication, analytical, and customer 
service skills 
•Knowledge of insurance, will be considered  
as a plus

Those interested please forward your CV 
mentioning the title “Client Policy Servicing 
Administrator_CPS4814”in the subject line  
of your e-mail. All information received  
will be treated with strict confidentiality,  
e-mail: es@icap.gr

Software Developer (.Net / C#)
Η εταιρία Eurotel Hospitality A.E., πάροχος λύσεων και υπηρεσιών τεχνολογίας για επιχειρήσεις και 
ξενοδοχεία, ενδιαφέρεται να προσλάβει software developer (.Net / C#) για το τμήμα ανάπτυξης συστη-
μάτων λογισμικού.

The Hellenic cardiovascular research society (HCRS) is a nonprofit organization which supports the 
development of research and provides high quality services in Cardiovascular and Medical research. 
Due to the continuing expansion we are seeking to recruit for our offices in Athens a:

Clinical Research Associate (CRA)
The successful candidate will 
•Perform the clinical monitoring aspect  
of designated projects in accordance with study 
specific procedures, applicable SOPs  
and regulations 
•Prepare and send submission study files  
for hospital ECs, national ethics committee  
and regulatory authorities 
•Perform on site clinical monitoring activities, 
ensuring timely and high quality data and 
performing qualification, initiation, monitoring 
and termination of investigational sites  
in accordance with ICH GCP Guidelines 

Qualifications 
•Bachelor degree in life sciences (advanced 
degree, MSc. will be highly considered) 
•Previous documented monitoring experience 
(1-2years) 
•Understanding of ICH-GCP Guidelines 
•Computer literacy (MS Office applications) 
•Excellent command of English language  
(oral & written) 
•Ability to travel frequently

Please send your CV to the following e-mail: info@
cardioresearch.net. All applications will be treated 
with strict confidentiality.

Καθήκοντα: 
Σαν μέλος της ομάδας ανάπτυξης λογισμικού  
οι βασικές αρμοδιότητες σας θα είναι: 
•Ανάπτυξη νέων εφαρμογών 
•Βελτιστοποίηση λογισμικού 
•Εντοπισμός και επίλυση σφαλμάτων λογισμικού  
Προσόντα: 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. ή παρεμφερές με κατεύθυνση 
στην πληροφορική 
•Πολύ καλή γνώση αντικειμενοστραφούς  
προγραμματισμού 
•Πολύ καλή γνώση Visual Studio 2010 / C# .Net 
•Βασικές γνώσεις SQL (Oracle ή SQL Server) 
•Εμπειρία σε User Interface Design WinForms 
& ASP.net 
•Εμπειρία σε ανάπτυξη ASP.NET/C# web  
εφαρμογών και διεπαφές χρήσης  
(HTML, CSS, JQuery, JAVASCRIPT, ASP.NET 

DevXPress Components) θα εκτιμηθεί 
•Εμπειρία σε reporting 
•Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε συναφές αντικείμενο 
•Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα 
•Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα 
•Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ηλικία έως 30 ετών (με εκπληρωμένες  
στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες 
υποψηφίους)  
Προσφέρονται: 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Πλήρης ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας  
Bιογραφικά στο e-mail: dtsa@eurotel.gr

Προφίλ υποψηφίου: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3 έτη σε αντίστοιχη θέση 
•Πτυχίο ανωτέρας σχολής με κατεύθυνση  
την γραφιστική 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων 
(Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) 
•Άριστη γνώση χειρισμού εφαρμογών  
MS Office 
•Επιθυμητή η γνώση προγραμμάτων για web 
design, HTML5/CSS3 
•Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών συστημάτων 

•Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
Δεξιότητες: 
•Δημιουργικότητα και φαντασία 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές  
ικανότητες 
•Ευελιξία

Αποστολή portfolio και βιογραφικού σημειώματος 
στο e-mail: hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Μαίρη 
Αλεξανδροπούλου.

ORGANIZATION OFFERING HEALTH CARE SERVICES

Business Unit Director
A growing organization offering health care services in the private and public sector, comprised 
of 50+ employees, with plans to expand internationally over the next 12 months, is seeking a chief 
operations officer.

Key responsibilities include: 
•Working under the general direction of the CEO, and being accountable for the daily management 
and operational activities of processes and employees to maximize productivity and profitability  
of the company  
•Responsible for building both internal and external relationships with various client groups and 
distribution channels, working to understand their different needs and drivers, and ensuring these 
are reflected within the company’s service delivery offering. 
•Developing and implementing departmental goals, procedures and policies to support company 
values and objectives 
•Collaborating in the development and implementation of international growth, via identification  
of new markets and market trends and formulation of plans to capitalize on them that will lead  
to new revenue generation opportunities. 
•Effectively communicating daily issues and how they impact the short term and long term results. 
•Managing client interactions and expectations on projects, including relationships with hospitals, 
integrated delivery systems, large physician organizations, insurance companies and local health 
authorities.  
•Ensuring that the company and staff remain current in all aspects of rules, regulations, policies  
and procedures, and will create or modify departmental policies to reflect changes. 
•Providing support with recruitment & training. Developing team members, and enhance their skills 
and capabilities through project work and one-to-one coaching. 
•Analyzing industry trends, customer needs, competitive threats, expansion opportunities  
and internal performance.  
Desired skills & experience: 
•Bachelor’s degree in business or health/insurance related discipline such as healthcare/insurance 
administration or healthcare/insurance management. Healthcare economics, or equivalent business 
experience. Master’s degree preferred 
•Minimum of 5 years’ experience in a healthcare setting, or health insurance environment 
•Minimum 5 years of supervisory/management/leadership experience, in a healthcare care setting 
•Familiarity with health insurance products, regulations and compliance.  
•Demonstrated ability to coach, direct, develop or mentor others 
•Able to make sound decisions handling customer complaints, personnel conflicts, and complex 
policy issues that result in a positive resolution 
•Strong customer service skills 
•Excellent command of the English language. Excellent verbal and written communication skills; 
ability to convey complex or technical information in a manner that others can understand, as well 
as ability to understand and interpret complex information form others. 
•Demonstrated ability to lead large, complex projects to achieve key business objectives. 
•Experience developing market overviews, understanding competitive positioning, analyzing market 
trends, and understanding customer needs. 
•Ability to manage and prioritize multiple projects to ensure their quality and on-time delivery. 
•Ability to make an immediate impact in a fast-paced environment with multiple and changing demands.  
If you wish to apply for this position please send your resume (in DOC or PDF format)  
to the following e-mail: hrhealthinsurance@gmail.com

Η Scorpios Security με έδρα την Κηφισιά ζητά έμπειρο:

Ηλεκτρονικό Τεχνικό Εγκαταστάσεων 
 Συναγερμών - Καμερών - Πυρανίχνευσης

•Για εγκαταστάσεις, μελέτες καθώς και για εσωτερικές και εξωτερικές πωλήσεις. 
•Απαραίτητα άδεια Α’ Κατηγορίας εν ισχύει. 
•Ηλικία από 25 ετών έως 40 ετών.  
 
Απαραίτητη εμπειρία σε μεγάλα έργα και προϋπηρεσία σε εταιρία security. 
Απαραίτητες συστάσεις.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή βιογραφικού είναι η τήρηση των ανωτέρων. Άμεση πρόσλη-
ψη. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@scorpios-security.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 
8070427. Site: www.scorpios-security.gr
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Πωλητές για τα προ-
ϊόντα Erythro Forte, που να γνωρίζουν την αγορά 
του φαρμακείου, κάτοχοι Ι.Χ. Υψηλές αποδοχές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: e.soukaradouridasmedical@
gmail.com, τηλ: 6934 006672.

Ιατροί - Νοσηλευτές - Διασώστες 
- Υγεία - Φαρμακευτική
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ και Βοηθοί ζητούνται στο 
χώρο της ευεξίας για προσωπικοί Σύμβουλοι 
διατροφής, ευελιξίας, ελέγχου βάρους, ανεξάρτητη 
συνεργασία, ευέλικτο ωράριο, υψηλές αποδοχές. 
Τηλ: 6984 451563.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ζητούνται ως Σύμβουλοι 
υγείας και ευεξίας, με ή χωρίς προϋπηρεσία, 
ανεξάρτητη συνεργασία με ελεύθερο ωράριο και 
υψηλές αποδοχές. Τηλ: 6972 481589.

ΟΜΙΛΟΣ μεγάλος αδυνατίσματος, αισθητικής 
και laser ζητεί Ιατρούς Δερματολόγους. Τηλ: 
210 8941404.

ΓΙΑΤΡΟΣ ζητείται για χειμερινούς και καλοκαι-
ρινούς μήνες σε ιατρεία στη Ζάκυνθο. Βιογραφι-
κά στο e-mail: medical@iassismedical.gr, τηλ: 
6941 553423.

ΙΑΤΡΟΣ ζητείται από γνωστό όμιλο αισθητικής 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8940400.

ΚΕΝΤΡΟ παχυσαρκίας ζητεί Διαιτολόγο - Διατρο-
φολόγο. Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 210 9733846, 
211 097148.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Ακτινολογικού από ια-
τρικό κέντρο, απαραίτητη η διαμονή πλησίον του 
χώρου εργασίας, περιοχή Λεωφ. Μαραθώνος 47, 
Παλλήνη, αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6975 715570, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Μικριοβιολόγος από ιατρικό 
κέντρο. Απαραίτητη η διαμονή πλησίον του 
χώρου εργασίας. Περιοχή Λεωφ. Μαραθώνος 
47, Παλλήνη Αττικής, αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 
6975 715570, ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται από ιατρικό κέντρο. 
Απαραίτητη η διαμονή πλησίον του χώρου ερ-
γασίας και εμπειρία σε αιμοληψίες. Περιοχή Λ. 
Μαραθώνος 47, Παλλήνη. Τηλ: 6975 715570, 
ώρες επικοινωνίας 09:00-14:00.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΑΕΥΤΗΣ /τρια ζητείται για κέντρο 
διάγνωσης και θεραπείας διαταραχών στη Γλυ-
φάδα. Τηλ: 211 1097133, 210 9733846.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ περιοχής Αμπελοκήπων ζητά 
πεπειραμένη Βοηθό. Fax: 211 7707520.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ - Νοσοκόμα ζητείται από μονάδα 
φροντίδας ηλικιωμένων. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 
210 6850427, ώρες επικοινωνίας 12:00-20:00, 
Δευτέρα-Παρασκευή.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ζητείται για φροντίδα και νοσηλεία 
ηλικιωμένων. Τηλ :6988 582124.

ΓΙΑΤΡΟΙ Εφημερεύοντες Γενικοί και Ψυχί-
ατροι ζητούνται για ψυχιατρική κλινική. Τηλ: 
6972 924671.

ΨΥΧΙΑΤΡΟΙ και Παιδοψυχίατροι ζητούνται από 
ομάδα επαγγελματιών λοιπών ειδικοτήτων για 
συστέγαση ή συνεταιρισμό. Τηλ: 213 0142230, 
6976 499566, κα Βασιλάκη.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ, Ιατρός, με μεγάλη εμπειρία ζητεί-
ται για συνεργασία με διαγνωστικό κέντρο στα 
Δυτικά Προάστια. Τηλ: 210 5052302.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επισκέπτρια Υγείας (ΑΕΙ) και Νοσηλεύ-
τρια (ΑΕΙ) με εμπειρία στη διενέργεια ιατρικών 
εξετάσεων εργαζομένων στο χώρο εργασίας 
τους και στην εκπαίδευση εργαζομένων για Α’ 
βοήθειες. Βιογραφικά στο e-mail: ergonomia@
ergonomia.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντικαταστάτης για φαρμακείο στην 
ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης. Τηλ: 24610 90980, 
ώρες επικοινωνίας 13:00-16:00.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ /τριες Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ με 
άδεια άσκησης επαγγέλματος ζητούνται για συ-
νεργασία με σύμβαση έργου. Τηλ: 210 9733846, 
211 1097123.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρμακοποιού στην περιοχή 
Πόρτο Ράφτη. Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: farmakeio.siampi@gmail.com.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ -ες, Γηροκόμοι, ζητούνται από 
μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Βιογραφικά 
στο e-mail: amke.armonia@gmail.com, τηλ.: 213 
029737, 6940 048701, 6978 057779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτής -τρια για καθημερινή 
8ωρη εργασία σε εργαστήριο φυσικοθεραπείας. 
Περιοχή Πειραιάς, κέντρο. Τηλ: 210 9732129, 
211 1097133.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από φαρμακείο στην Ομόνοια, 
Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός για πρακτική 
εξάσκηση. Τηλ: 210 5246000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από φαρμακείο στην Ομόνοια, για 
Βοηθός εργαστηρίου φαρμακείου για Πρακτική 
Εξάσκηση. Τηλ: 210 5246000.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ Νοσοκόμα ζητείται από ιδιω-
τική κλινική. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή 
Αθήνα. Τηλ: 211 1097122.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πολυφρόντις, Αντιπρόσωπος της 
Schein Orthopaidie Services, με αντικείμενο την 
εμβιομηχανική και ορθοτεχνική υποστήριξη του 
ποδιού ζητά Συνεργάτη Ποδολόγο. Βιογραφικά 
στο e-mail: k.kapsimani@polyfrontis.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πολυφρόντις, Αντιπρόσωπος της Schein 
Orthopaidie Services ζητά Φυσικοθεραπευτή -τρια 
για εξυπηρέτηση ασθενών στους χώρους της. 
Βιογραφικά στο e-mail: k.kapsimani@polyfrontis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπευτής /τρια στο κέντρο 
αποκατάστασης «Ευεξία», κατέχοντας τίτλο ει-
δίκευσης Baby Bobath. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@evexia.com, τηλ: 23990 76700.

ΑΤΟΜΟ με γνώσεις κεριών και εφαρμογών, 
ζητείται, Απόφοιτος ΤΕΙ, πολύ καλά Αγγλικά, από 
οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Περιοχή Μαρούσι. 
Τηλ: 210 6122092.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδοψυχολόγος για συνεργασία με 
ιδιωτικό παιδικό σταθμό στα Δυτικά Προάστια. 
Βιογραφικά στο e-mail: pstathmos@yahoo.gr.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ -τρια ζητούνται για κέντρο 
λογοθεραπείας στην Ηλιούπολη. Βιογραφικά στο 
e-mail: logopaid@otenet.gr, τηλ: 210 9947117.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στη Γλυφάδα ζητεί πρακτικές Νοσο-
κόμες για πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 8942292.

Δικηγόροι - Νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση Χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ με εμπειρία στα δικόγραφα και ακρο-
ατήρια ζητείται από οργανωμένο δικηγορικό γρα-
φείο. Βιογραφικά στο e-mail: resume@otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ νέος /α με πραγματική εμπειρία 2-5 
ετών (όχι εισπρακτικό) ζητείται για εσωτερική 
συνεργασία σε δικηγορικό γραφείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: chalkiag@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ μεγάλη στο Ψυχικό, πλησίον μετρό 
Πανόρμου, ζητά Υπαλλήλους Ληξιπρόθεσμων 
Οφειλών, 4ωρης πρωινής, απογεματινής απα-
σχόλησης, με σταθερό μισθό. Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Τηλ: 210 6713111.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία με 
Δικηγόρο, με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, κάτοχο 
Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών. Βιογραφικά 
στο e-mail: mgratsia@gratsia-lawoffice.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται, έμπειρος/η, μάχιμο, δυναμική 
προσωπικότητα για έλεγχο σε υποθηκοφυλακεία 
Νοτίων Προαστίων πολλών αγοραστών αν αγόρασαν 
υποδειχθέντα ακίνητα. Όπου αγόρασαν δρομολό-
γηση αγωγών-διαταγών πληρωμών. Αμοιβή τα 
γραμμάτια αγωγών-διαταγών πληρωμών. E-mail: 
e.m.g.inter.trade@gmail.com κωδ: LAW-REAL-SK.

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ Δικηγόρος ή νέος Δικηγόρος 
ζητείται από σοβαρό δικηγορικό γραφείο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: attorneysgreece@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Δικηγόρος για μερική απασχό-
ληση σε διαδικτυακή βάση δεδομένων. Βιογραφικά 
στο e-mail: prosopiko2004@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δικηγόρος με εμπειρία τουλάχιστον 
15ετή στο ημεδαπό αστικό δίκαιο (ακίνητα, μισθώ-
σεις), στον έλεγχο τίτλων και στη συγγραφή και 
έλεγχο νομικών εκθέσεων ακινήτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: kionate@kion-ate.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ζητείται έμπειρος με δικαστηριακή 
Πρακτική και άριστη σύνταξη δικογράφων, εντρυφή 
στη νομολογία καθώς και άριστη γνώση Αγγλικών 
ή και άλλων ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο 
e-mail: mcouccoullis@couclaw.gr.

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

ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΣ /η Δικηγόρος ζητείται από δι-
κηγορικό γραφείο γενικής μάχιμης δικηγορίας 
εφ’ όλης της ύλης, με συνέπεια-υπεθυνότητα-
οργανωτικό πνεύμα, καλή γνώση Αγγλικών ή 
Γερμανικών. Εξαιρετικη προοπτική συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: housseas@otenet.gr.

Εκπαίδευση - Θετικές και Ειδικές 
Επιστήμες - Μεταφράσεις
ΕΚΔΟΤΙΚΗ εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για Πρακτική με προοπτικές 
πρόσληψης και καριέρας. Μικροέξοδα πλη-
ρωμένα έως 150€. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com, κωδ: pra.

ΜΕΓΑΛΗ εκδοτική εταιρία στη Μεταμόρφωση ζητά 
Δημοσιογράφους για μόνιμη απασχόληση (κείμε-
νο, σύνταξη, internet, social media). Βιογραφικά 
στο e-mail: personnelstr@gmail.com, κωδ: dim.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής Θετικών Μαθημάτων (Μα-
θηματικός, Φυσικός, Χημικός) από το Φροντι-
στήριο Μ.Ε. Μάθηση, στην Ηράκλεια Σερρών. 
Βιογραφικά στο e-mail: mathisi1@hotmail.com, 
τηλ: 2325 028489.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών ζητείται, με άδεια διδα-
σκαλίας, καλό βιογραφικό, άριστη προφορά και 
γνώση της γλώσσας. Συνεπής, υπεύθυνη, εργατική, 
φιλικές τιμές/ώρα, λίγες ώρες εβδομαδιαίως, με 
αγάπη για τη δουλειά της, σταθερή συνεργασία. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ Θεατρικής Αγωγής, ζητείται, με γνώ-
σεις Αγγλικών και άδεια διδασκαλίας, καθώς και 
γνώσεις ζωγραφικής/χειροτεχνίας. Δημιουργική, 
ενθουσιώδης, με αγάπη για τη δουλειά της και 
τα παιδιά, υπεύθυνη, φιλικές τιμές/ώρα, 1ώρα/
εβδομάδα. E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΔΑΣΚΑΛΑ Θεατρικής Αγωγής, ζητείται, με πολύ 
καλή γνώση Αγγλικών και χειροτεχνίας/ζωγραφι-
κής, για Κ.Ξ.Γ Καλλιθέας και μικρή ομάδα παιδιών 
κατ’οίκον. Φιλικές τιμές/ώρα, σταθερή συνεργασία, 
υπεύθυνη, συνεπής, ενθουσιώδης, δημιουργική. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικής ζητείται για κέντρο ξένων 
γλωσσών στα Δυτικά Προάστια. Τηλ: 210 5812839, 
ώρες επικοινωνίας 09:00 - 12:00.

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ- τριες Γερμανικών ζητείται από 
εκπαιδευτικό οργανισμό στο κέντρο της Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@tzanetos.eu, τηλ: 
210 3304535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος να πηγαίνει στους ποδοσφαι-
ρικούς αγώνες του ΟΦΗ-Εργοτέλη για να μας δίνει 
πληροφορίες για τη ροή του αγώνα. Χρειάζεται 
γνώση Αγγλικών και τα βασικά του ποδοσφαίρου. 
E-mail: livereporterx@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ημιαπασχόληση να πηγαίνει 
στους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Λεβαδειακού 
για να μας δίνει πληροφορίες για τη ροή του αγώ-
να. Χρειάζεται γνώση Αγγλικών και τα βασικά του 
ποδοσφαίρου. E-mail: livereporterx@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ημιαπασχόληση να πηγαίνει 
στους ποδοσφαιρικούς αγώνες του Παναιτωλικού 
για να μας δίνει πληροφορίες για τη ροή του αγώ-
να. Χρειάζεται γνώση Αγγλικών και τα βασικά του 
ποδοσφαίρου. E-mail: livereporterx@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για ημιαπασχόληση, να πη-
γαίνει στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της Κέρκυρας 
για να μας δίνει πληροφορίες για τη ροή του αγώ-
να. Χρειάζεται γνώση Αγγλικών και τα βασικά του 
ποδοσφαίρου. E-mail: livereporterx@gmail.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ νέος -α ζητείται από νεοσύστατο 
site ποικίλης ύλης για σύνταξη άρθρων. Ελεύθερο 
και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, πρακτική άσκηση με 
προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: kwstara.hr@gmail.com.

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΣ νέος -α ζητείται από νεοσύστατο 
site ποικίλης ύλης για σύνταξη άρθρων. Ελεύθερο 
και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, πρακτική άσκηση με 
προοπτική μόνιμης συνεργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: kwstara.hr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία εξωτερικοί Συ-
νεργάτες, για αρθρογραφία σε νεανικό περιοδικό και 
σε περιοδικό για video games. Απαραίτητα άριστα 
Αγγλικά, επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@compupress.gr, κωδ: PCM1014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αγγλικών, ζητείται, με άρι-
στη προφορά και γνώση της γλώσσας, υπεύθυνη, 
εργατική, αφοσιωμένη στους μαθητές, συνεπής, 
για Κ.Ξ.Γ. Καλλιθέα, λίγες ώρες ανα εβδομάδα, 
ΙΚΑ, άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ οργανισμός ζητεί έμπειρο 
Συντάκτη στο καλλιτεχνικό - κοσμικό ρεπορτάζ 
για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
paraskhnio.gr, κωδ: portal_VS.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δημοσιογράφοι με ειδίκευση είτε στα 
ασφαλιστικά είτε στην τεχνολογία είτε στο χώρο 
της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: work@morax.
gr, τηλ: 210 9594165.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές, έμπειροι, επικοινωνιακοί, 
Πτυχιούχοι Φιλολογιών ζητούνται από κέντρο ξέ-
νων γλωσσών στην Ηλιουπόλη. Βιογραφικά στο 
e-mail: ilioupoliselc@gmail.com.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ Λειτουργός (απαραίτητη άδεια 
άσκησης επαγγέλματος), ζητείται για κάλυψη 2 
προστατευόμενων διαμερισμάτων ψυχοκοινωνικής 
αποκατάστασης στο Ίλιον και Περιστέρι. Προϋπη-
ρεσία σε ανάλογες δομές θα εκτιμηθεί. E-mail: 
psyhologia@psyhologia.gr, τηλ: 210 5786275.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ με όχι απαραίτητη εμπειρία, 
ζητούνται για συνεργασία σε περιοδικό και site. 
Τηλ: 210 6450004.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ όμιλος ζητά να προσλάβει Στατιστικο-
λόγο. Πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση. Περιοχή 
Καλλιθέα Αττικής. Τηλ: 210 9713594, 211 1097122.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ξένων γλωσσών So Easy 
στα Γλυκά Νερά, ζητά έμπειρους Καθηγητές για 
την Αραβική γλώσσα. E mail: glykanera@soeasy.
gr, τηλ: 211 2159318, 211 0124911.

ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΣ ζητείται για απασχόληση σε 
σπίτι. Περιοχή Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9712940, 
211 1097128.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για άμεση πρόσληψη: Διευθυντής /τρια 
Σύνταξης ή/και Αρχισυντάκτης /τρια. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5ετή αποκλειστικά στο περιοδικό τύπο 
(όχι εφημερίδες ή sites). Άριστη γνώση Αγγλικών. 

Εξοικείωση σε περιβάλλον Mac.Bιογραφικά στο 
e-mail: publications4U@yahoo.com.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγήτρια, με επικοινωνιακή 
ικανότητα και φιλοδοξία, ζητείται από τον εκπαι-
δευτικό όμιλο Γράψα, για τα εκπαιδευτηρια Πάτρας. 
Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια για τάξη Profiniency (native) 
κατά προτίμηση, με επικοινωνιακή ικανότητα, ζητείται 
από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα, για τα εκπαιδευ-
τήρια Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Καθηγητές Ρώσικης γλώσσας 
για διδασκαλία σε κεντρικό φροντιστήριο ξένων 
γλωσσών. Βιογραφικά στο e-mail: sotiriou204@
yahoo.gr.

ΧΗΜΙΚΟ ζητά εταιρία καλλυντικών στη Θεσσα-
λονίκη. Τηλ: 2310 606914.

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ So Easy στα Γλυκά Νερά 
ζητά έμπειρους Καθηγητές Αγγλικών, Απόφοιτους 
Πανεπιστημίου - Φιλόλογους για Πτυχία Proficiency, 
IELTS, BULLATS, GRE, GMAT. Ε-mail: glykanera@
soeasy.gr, τηλ: 211 2159318, 211 0124911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια Ρουμάνικης γλώσσας 
για μαθήματα σε Στελέχη Επιχειρήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs@executive-communication.com.

LTES is looking for English Instructors for a few 
afternoon hours per week. Absolute prerequisites: 
Native speakers of the language, University degree. 
CVs: zoeh@ltes-global.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητές Κινεζικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Παλ-
λήνης. Βιογραφικά στο e-mail: pallini@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Εasy ζητά Καθηγητές Τούρκικης 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So easy ζητά Καθηγητές Κινεζικής 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή της Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: acadimaiko@soeasy.gr.

ΤO ROADSTORY.gr αναζητά Δημοσιογράφους-
Συντάκτες και Φοιτητές για τη κάλυψη της κα-
θημερινής του θεματολογίας και την εκπόνηση 
συνεντεύξεων στα πλαίσια Πρακτικής Άσκησης. 
Παρέχονται προσκλήσεις, βιβλία κλπ. Βιογραφικά 
στο e-mail: roadstory.info@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ So Easy ζητά Καθηγητή Τούρκικης 
γλώσσας για διδασκαλία στην περιοχή του Ελ-
ληνικού. Βιογραφικά στο e-mail: elliniko@soeasy.gr.

ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισμό ζητείται έμπει-
ρος Πολιτικός Συντάκτης με εμπειρία για τη θέση 
του Αρχισυντάκτη σε πολιτικό site, με εμπειρία σε 
ανάλογη θέση. E-mail: info@paraskhnio.gr, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δάσκαλος -α για εκμάθηση κρουστών 
οργάνων σε μικρά παιδιά καθώς και Δάσκαλος -α 
Εικαστικών, Κουκλοπαίκτες και Ηipiti - Ηop για 
παιδικό εργαστήρι στο Βύρωνα. Τηλ: 6942 076501.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ με εμπειρία σε life and style 
θέματα και καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, ζητούνται. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@paraskhnio.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παιδαγωγός για παιδικά πάρτυ. Με Πτυχίο 
ΑΕΙ Παιδαγωγικών, προϋπηρεσία σε αντίστοιχες 
δομές, εμπειρία, διάθεση συνεργασίας σε ομάδα, 
ακεραιότητα χαρακτήρα, ενδιαφέρον για το αντι-
κείμενο, υπευθυνότητα, γνώση Αγγλικών/Η/Υ, 
κάτοχος αυτοκινήτου. E-mail: hr@beautyspirit.gr.

ΕΧΕΙΣ εμπειρία στην ετοιμασία Πτυχιακών και Με-
ταπτυχιακών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
foititikes.ergasies@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών από φροντιστήριο 
ξένων γλωσσών στα Βόρεια Προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: teachers.pefki@gmail.com.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο 
κέντρο, ζητά Απόφοιτο Φιλολογικού ή Ιστορικού 
Αρχαιολογικού. Όχι απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: pansecedu@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές -τριες Γερμανικής γλώσσας 
για Κοζάνη και Καστοριά, από εκπαιδευτικό οίκο. 
Τηλ: 210 8086414, 6947 598750.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΣ με άνεση στις δημόσιες 
σχέσεις και θετική σκέψη, ζητείται, για να επεκτείνει 
το πελατολόγιο διαφημιστικής εταιρίας με περι-
βαλλοντικό χαρακτήρα. Θα διαχειριστεί project με 
οικολογικό και κοινωνικό περιεχόμενο. E-mail: 
kanakisnikos@gmail.com.

WE ARE looking for Experienced English Teachers 
with a university degree, in the areas of Drama, 
Kozani, Serres Florina and Ptolemaida. CVs: zoeh@
ltes-global.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Δασκάλα Μουσικής Προπαιδείας - Σύστημα 
Orff με πιστοποιημένες Σπουδές για πρωινές ώρες 
σε ωδείο της Ν. Σμύρνης. Θα δοθεί προτεραιότη-
τα σε αιτήσεις από κοντινές περιοχές. Τηλ: 6973 
245988, 210 9345928.

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

WE ARE looking for a Native Chinese 
Teacher(Greek/English Speaker). Company-class 
of 4-5 persons and want 2 lessons per week of 
1,5h (18:00-19:30 ideally). Up to 20€/hour for 
the whole class. Peristeri. Tel: 210 3009323.

WE ARE looking for Experienced English Teachers 
with a university degree, in the areas of Kala-
mata, Tripoli, Megalopoli, Sparti. CVs: zoeh@
ltes-global.com.

TEACHER for GCE A-level History to teach in Athens 
city center. CVs: admin@fcollege.gr.

ΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από εκδοτικό όμιλο για συγγραφή 
- έκδοση επιστημονικών βιβλίων συγγραμμάτων 
τους. Τηλ: 210 3630271.

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ αθηναϊκός όμιλος ζητεί Συγγραφείς, 
Καθηγητές Πανεπιστημίου - ΤΕΙ για συγγραφή πα-
νεπιστημιακών συγγραμμάτων. Τηλ: 210 3630271, 
6977 210549.

ΚΙΝΕΖΙΚΩΝ και Ιαπωνικών Μεταφραστές και Διερ-
μηνείς, ζητούνται από εταιρία. Τηλ: 210 4110221.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια για διδασκαλία μαθή-
ματος mass media - communication στην Αγγλική 
γλώσσα. Προτιμούνται οι έχοντες Πτυχίο από 
Βρετανικό Πανεπιστήμιο σε αντίστοιχο κλάδο 
Σπουδών.Βιογραφικά στο e-mail: info@dei.edu.gr.

Μηχανικοί - Τεχνολόγοι -  
Τεχνικοί - Τεχνίτες
Η ΕΤΑΙΡΙΑ ENERCO, ζητά Πολιτικό Μηχανικό 
με γνώσεις σε νόμους αυθαιρέτων. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Έδρα Αθήνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: log@diloseto.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός - Ηλεκτρολόγος Χω-
ματουργικών Μηχανημάτων για μόνιμη εργασία 
στο Παλαιοχώρι Χαλκιδικής - Σκουριές. Τηλ: 
6976 974501.

ΒΑΦΕΑΣ ζητείται από γραφείο ενοικιάσεων 
αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων στην Αίγινα. 
Τηλ: 6944 555116.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός με εμπειρία στο 
τομέα των ανελκυστήρων, ζητείται. Βιογραφικά στο 
e-mail: stager.hr@stager.gr, τηλ: 210 9019957.

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ Μηχανικός ζητείται ως Συνεργά-
της Επιβλέπων εκτέλεσης έργων στο Αμβούργο 
Γερμανίας. Απαραίτητα: Πτυχίο Αρχιτέκτονα ή 
Πολιτικού Μηχανικού. Εμπειρία >3έτη στην 
εκπόνηση μελετών-επίβλεψη έργων. Άριστα 
Γερμανικά. Προοπτική μετατροπή συνεργασίας 
σε μόνιμη. E-mail: foutzitzis@blueschild.com.

ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ Χειριστής Οffset για GTO και 
Roland ζητείται για μόνιμη εργασία. Περιοχή 
Πάτρα. Τηλ: 210 9733846, 211 1097143.

ΕΡΓΑΤΕΣ ζητούνται για οικοδομή. Τηλ: 6939 
613370.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίμων στο Μενίδι ζητά Συντηρη-
τή - Μηχανικό για κάθετες μηχανές συσκευασίας. 
Η προϋπηρεσία είναι επιθυμητή, το μεταφορικό 
μέσο είναι απαραίτητο. Τηλ: 210 2465896.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαραγκός στη Ξάνθη. Εμπειρία σε 
τοποθέτηση κουζίνας και πόρτας απαραίτητη. 
Τηλ: 2541 075730.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για τεχνική υποστήριξη σε ηλε-
κτρονικά ρολόγια από εταιρία υγείας-άσκησης, 
μερική απασχόληση, περιοχή Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9622505.

H ΑΦΟΙ Δερμιτζάκη ΑΒΕΕ με έδρα την Χρυσού-
πολη, Καβάλας ζητάει: Χειριστή Μηχανήματος 
CNC-WATER JET. Απαραίτητα προσόντα: καλή 
γνώση Η/Υ-Αutocad, καλή γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dermitzakis.com, 
fax: 25910 25550.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων στους Αμπε-
λόκηπους Θεσσαλονίκης, αναζητά Γαζώτρια με 
εμπειρία, γνώση χειρισμού όλων των μηχανών για 
παραγωγή δειγμάτων μακό-φούτερ. Πλήρης και 
μακροχρόνια απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
2310 747855 ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ /τρια με γνώσεις, κερα-
μικής, ακρυλικών, σκαλίσματος, ζητείται, από 
οδοντοτεχνικό εργαστήριο. Περιοχή Καλλιθέα. 
Τηλ: 210 9733846, 211 1097126.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανικοί - Τεχνολόγοι κάτοχοι 
Voucher για εργασία. 3 θέσεις διαθέσιμες (μια 
για κάθε κατηγορία - έως 24, 24-29, πάνω από 
29). Bιογραφικά στο e-mail: info@nanodomi.
com, τηλ: 210 3629581.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Οπτικοακουστικών για 
σχεδιασμό, μελέτες και σύνταξη προσφορών 
συστημάτων. Προϋποθέσεις: άριστη γνώση Η/Υ, 
office CAD, γνώση Αγγλικών, πνεύμα συνεργασίας-
ομαδικότητας, κάτοχος κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ. 
Βιογραφικά στο e-mail: aspasia.metallinou@
panou.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

Merchandiser
Η Κορρές είναι μια ελληνική εταιρεία που ιδρύθηκε το 1996 και έχει τις ρίζες της στο παλαιότερο ομοι-
οπαθητικό φαρμακείο της Αθήνας. Η εταιρεία εστιάζει στη θεμελιώδη και στην εφαρμοσμένη έρευνα 
στα φυσικά προϊόντα, αξιοποιώντας την εμπειρία των 3.000 ομοιοπαθητικών σκευασμάτων φυσικής 
προέλευσης του φαρμακείου και συμμετέχοντας σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία 
με ελληνικά και διεθνή πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα από 400 φυσικά και πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα σε 30 
χώρες, με παρουσία στα σημαντικότερα επιλεκτικά σημεία πώλησης παγκοσμίως.

Melia Hotels International is one of the largest hotel groups in Europe, and a major player in the world. 
Melia Athens is a very exciting addition to the portfolio of Melia Hotels and resorts.

We are currently looking for n experienced and dedicated Technician for our maintenance department 
with a passion for service to join our team at the Melia Athens Hotel. (fixed term contract).

In addition to the passion for the hospitality industry, the ideal candidate shall possess the 
following skills & qualifications: 
•Age up to 30 years 
•Degree from technical school (technical vocational educational schools - TEE or vocational training 
institutes – IEK) 
•Specialization in plumbing, electrical or cooling plants 
•Fluency in both Greek & English 
•Pleasant and team work personality, communicational skills, ability to deal with multitask duties, 
responsibility and capability in completing effectively the positions demands 
•Achieved military obligations for men 
•Professional experience in relative position will be considered as an asset 
•In return for your skills, experience and dedication, you will find that joining our flagship property 
in Greece will take you on an amazing journey in the world of hospitality, where you will have the 
possibility to grow your skills and career on an international arena.

If you would like to become a part of an exciting and dynamic team that gives you opportunities to grow, 
please e-mail your current Curriculum Vitae in English by mentioning the code TECHNICIAN_2014.

All applicants will be acknowledged and treated in strict confidence. Only the candidates who meet 
the above criteria will be taken into consideration.

Send your CV to the following e-mail: Eftychia.koutsagoulaki@melia.com

Ειδικότητα: Υδραυλικός
Θέση: Τμήμα εργολαβιών. 
Τόπος: Έδρα σε  Αθήνα, Αγία Παρασκευή για έργα σε Ελλάδα και Κύπρο 
 
Απαραίτητα προσόντα:  Σωληνάς. Ελάχιστη 5ετής προϋπηρεσία σε δίκτυα πολυπροπυλενίου και πο-
λυαιθυλενίου.

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

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

Επικοινωνία:  
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr ή στο φαξ 210 6084942 με κωδικό θέσης PL-1.

Position: Systems Engineer  
(SSE16)

Η Κορρές αναζητά Merchandiser για την περιοχή 
της Αττικής.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών στην επαρχία 
•Άριστη γνώση Η/Υ και χειρισμού εφαρμογών  
MS Office 
•Άτομο δραστήριο, επικοινωνιακό, οργανωτικό  
και υπεύθυνο 
•Επιθυμητή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 1-2 έτη 

•Επιθυμητός τίτλος σπουδών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Πλήρες πρόγραμμα ιατροφαρμακευτικής  
περίθαλψης 
•Συνεχή εκπαίδευση  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@korres.com

H Interworks S.A. αναζητά για να εντάξει στην 
ομάδα της έναν συνεργάτη με τον τίτλο του  
Systems Engineer

Περιγραφή: Συμμετοχή στo σχεδιασμό, την εγκατά-
σταση, παραμετροποίηση και διαχείριση server και 
δικτυακών συστημάτων για την φιλοξενία virtualized 
υποδομής, υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου, βάσεων δεδομένων, web hosting και άλλων 
τεχνολογιών Linux και Microsoft. 

Παροχή 2nd level τεχνικής υποστήριξης  
για τεχνικά ζητήματα.  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ επιστήμης υπολογιστών  
ή πληροφορικής 
•Καλές γνώσεις σε βάσεις δεδομένων,  
Web Servers, Mail Servers και Firewalls,  
σε περιβάλλον Linux και Microsoft 
•Εμπειρία σε διαχείριση δικτύων, εγκατάσταση 
και παραμετροποίηση servers, routers, switches, 
ιδιαίτερα σε τεχνολογίες CISCO 
•Εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών υποστήριξης  

σε τελικούς χρήστες 
•Εξοικείωση με τεχνολογίες Virtualization  
και Storage 
•Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(σε γραπτό και προφορικό λόγο) 
•Καλές επικοινωνιακές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Διάθεση για εργασία σε συνθήκες πίεσης 
•Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Επιθυμητές γνώσεις: 
•Linux OS, Windows Server OS 
•MySQL, Postgres, MsSQL, Apache, SSL, PHP, 
Python, JSP, DNS, BIND, Qmail, Sendmail, 
Postfix, Mail enable, cPanel, Plesk, Webmin,  
IP Telephony, Asterisk, Elastix 
•Microsoft IIS, SQL, SharePoint, LYNC

Αν πιστεύεις ότι το προφίλ σου ταιριάζει με τις 
συγκεκριμένες προδιαγραφές στείλε μας το 
βιογραφικό σου αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν εμπι-
στευτικές. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
jobs@interworks.biz

Η Lapin House, μία από τις πλέον καινοτόμες και επιτυχημένες παγκοσμίως εταιρίες στο χώρο του 
παιδικού ενδύματος, ζητά:

Υπεύθυνο Καταστήματος 
 στο Νέο Κατάστημά της στη Μύκονο

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός 
στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων και στην 
καθοδήγηση ομάδας καθώς και αποτελεσματική στην 
επίτευξη των εταιρικών και προσωπικών στόχων.

•Άτομο δυναμικό, εμφανίσιμο με έφεση  
στην πώληση 
•Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών 

•Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης

Οι ενδιαφερόμενες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης, παρα-
καλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους στη 
διεύθυνση: tericharm@yahoo.com. Τηλ επικοινω-
νίας: 6944752452.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Βιομηχανική εταιρία με έδρα τη Χαλκίδα ζητάει να προσλάβει:

Ανθυποπλοίαρχο  
Εμπορικού Ναυτικού

Εάν είστε ένας έμπειρος επαγγελματίας πωλήσεων και ενδιαφέρεστε να αξιοποιήσετε τις επαγ-
γελματικές σας δεξιότητες, - σας δίνουμε την ευκαιρία για μια πραγματικά επιτυχημένη καριέρα 
στην εταιρεία μας.

Περιγραφή εργασίας: Αναζητούμε υποψηφίους με πάθος, φιλοδοξία, ικανότητα ανάπτυξης networking 
που να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται superior υπηρεσίες σε υφιστάμενους και νέους πελάτες.

Για εμάς δεν έχει σημασία η εμπειρία αλλά η διάθεση και ο προσανατολισμός στον στόχο. Επενδύουμε 
στην επιτυχία σας, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων και σας υποστηρίζουμε 
σε κάθε βήμα της επαγγελματικής σας πορείας.

Αρμοδιότητες: 
•Διαχειρίζεται την επικοινωνία 
με πελάτες, φροντίζοντας  
την παρακολούθηση και  
την ανάπτυξή της πελατειακής 
βάσης 
•Λειτουργεί συμβουλευτικά  
για προϊόντα και υπηρεσίες  
της εταιρίας  
Προσόντα: 
•Πτυχίο επιθυμητό αλλά  
όχι απαραίτητο 
•Πολύ καλές επικοινωνιακές 
και διαπραγματευτικές  

ικανότητες 
•Εμπειρία σε πωλήσεις 
•Ισχυρές διαπροσωπικές  
δεξιότητες και άριστη  
επικοινωνία 
•Θετική στάση και ευέλικτη 
προσωπικότητα 
•Ικανότητα αντίληψης αναγκών 
και δυνατότητα επεξήγησης 
περίπλοκων πληροφοριών  
με σαφείς και ακριβείς όρους 
•Αυτοπαρακίνηση και εστίαση 
στην επίτευξη στόχων 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις 

εκπληρωμένες (για τους άνδρες)  
Παροχές: 
•Μισθός βάση παραγωγικών 
αποτελεσμάτων 
•Bonus 
•Ομαδική ασφάλιση 
•Εκπαίδευση και συνεχής  
εξέλιξη γνώσεων 
•Άριστες προοπτικές εξέλιξης 
στην ιεραρχία των πωλήσεων  
Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
dimostsintziras@gmail.com

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανθυποπλοίαρχου 
•Ηλικία μέχρι 30 ετών 
•Απαραίτητη εμπειρία ως κυβερνήτης ρυμουλκού  
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να είναι 

κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής  
της Χαλκίδας.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται  
να αποστείλουν βιογραφικό με e-mail  
στο: biografika99@gmail.com
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Μάγειρας με προϋπηρεσία στην 
Ελληνική κουζίνα να εργαστεί σε κατάστημα στον 
Άλιμο. Βιογραφικά στο e-mail: ioannasproject@
gmail.vom.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγμένων τροφίμων ζητά για τα 
καταστήματα λιανικής τις kayak boutique στη 
Γλυφάδα έμπειρο Chef Μάγειρα. Απαραίτητες 
γνώσεις ζαχαροπλαστικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kayak.gr.

ΑΤΟΜΑ για ταμείο σε ψητοπωλείο ζητούνται. 
Περιοχές Κορυδαλλός, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι. 
Τηλ: 6972 105451.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για την σεζόν 2015, 
για τις ειδικότητες: Hotel Operation Manager, 
Receptionists, Chef, Driver, Spa Therapist, Barman 
και Waiter. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
info@pegasussuites.com.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για λάντζα - προ-
ετοιμασία, από ψητοπωλείο στον Άγιο Δημήτριο. 
Τηλ: 210 9358900.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για προετοιμασία μπουφέ, 
σαλάτες από εστιατόριο πολυτελείας σε ξενοδοχείο 
στα Βόρεια Προάστια. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5ετή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
parnispalace.gr, τηλ: 210 2464010.

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται από ταβέρνα στην Άνω Γλυφάδα. 
Τηλ: 210 9607562.

ΝΕΟΣ -α ζητείται ως Βοηθός Ζαχαροπλάστη για 
μερική απασχόληση, περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 210 
9483830, 210 9483831, ώρες επικοινωνίας 
09:00 - 14:00.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ για καφέ - εστιατόριο στα Βόρεια 
Προάστια με γνώσεις και κρύας κουζίνας ζητείται 
για part time απασχόληση. Τηλ: 211 4025759, 
15:00 - 17:00.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ - Ψήστης πεπειραμένος για catering 
ζητείται για ρεστοράν - catering στο Μαρούσι. 
Τηλ: 6936 923510.

ΑΤΟΜΟ ζητείται ως Τηγανιέρης για εστιατόριο 
πολυτελείας σε ξενοδοχείο στα Βόρεια Προάστια, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@parnispalace.gr ,τηλ: 210 2464010.

ΑΤΟΜΟ, έμπειρη με γνώσεις στο τηγάνι ζητείται 
από ουζερί στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 6974 195404, 
210 2834745.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ με εμπειρία ζητείται από 
ζαχαροπλαστείο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
210 2523805.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ αρτοσυσκευασμάτων ζητεί Αρτεργάτη, 
κάτοικο Νοτίων Προαστίων, με προϋπηρεσία για 
άμεση πρόσληψη, πενθήμερη ημερήσια απασχόληση. 
Κατηγορία Τεχνίτες αρτοποιίας. E-mail: fellachidis.
laqualite@gmail.com, fax:210 9966966.

ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ με γνώσεις ζαχαροπλαστικής, έμπει-
ρος, καθαρός, έντιμος, με όρεξη για δουλειά στο 
αντικείμενό του, ζητείται για εργασία στην Κρήτη, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6909 283014.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ, πεπειραμένος ζητείται για βραδινή 
3ήμερη εργασία, σε μεζεδοπωλείο στο Περιστέρι. 
Τηλ: 210 5764836.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ή Σερβιτόρα ζητείται από ουζερί στο 
νέο Ηράκλειο. Τηλ: 6974 195404, 210 2834745.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ -ες για catering ζητούνται. Περιοχή 
Αττική. Τηλ: 211 1097147, 210 9348978.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νεαρά άτομα για μπουφέ και παρα-
σκευή καφέ. Περιοχή Κατεχάκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv_center@hotmail.com, κωδ: 1.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ -α ζητείται για εστιατόριο μεσογειακής 
κουζίνας στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
kardamg265@gmail.com, τηλ: 210 8983180.

ΑΤΟΜΑ για bar ή service μόνο για τον νομό 
Θεσσαλονίκης για full time εργασία ή μονο για 
Παρασκευή Σάββατο Κυριακή. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: xenia.thess.
bio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Ζαχαροπλάστη για εργαστήριο 
στο Μετς -πίσω από Καλλιμάρμαρο-, επιθυμητό 
προσόν να οδηγεί ή να έχει μηχανάκι. Βιογραφικά και 
φωτογραφία στο e-mail: chocamole@gmail.com.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ και Βοηθός Κουζίνας ζητούνται 
για Ελληνικό εστιατόριο στην Αυστρία. Παρέ-
χονται διαμονή - μισθός - ασφάλιση. Τηλ: 0043 
6507006700, 0030 6945946626, κος Νίκος.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ /ρισσα με προϋπηρεσία ζητείται από 
Ιταλικό εστιατόριο. Περιοχή Κουκάκι. Τηλ: 211 
1097141, 210 9733846.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ, με προϋπηρεσία, 
άριστες γνώσεις παρασκευής καφέ, ροφημάτων, 
κοκτέιλ για εστιατόριο-καφέ. Ασφάλιση και ερ-
γασία όλο το χρόνο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: jobcv.fb11@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Αμερική ψάχνει Μάγειρα με 
εμπειρία της Ελληνικής και διεθνής κουζίνας. Όπως 
και άτομα για service. Ο μισθός κυμαίνεται μεταξύ 
$20,000 και $40,000. E-mail: dimitris.diner@
yahoo.com, τηλ: 1203 4385338, κος Κωστας.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για απογευματινό ωράριο, από 
καφενείο. Περιοχή Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2710757.

ΑΤΟΜΟ με προϋπηρεσία σε καφενείο, ζητείται για 
καφενείο στους Αμπελόκηπους. Τηλ: 213 0035217.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ ζητείται από μεζεδοπωλείο στη 
Βάρη για 4 μέρες/βδομάδα, μισθός 500€. Τηλ: 
6951 694695.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπαρ ή service για full 
time ή μόνο για ΠΣΚ για διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας και Θεσσαλονίκης εκτός Αθηνών! Βι-
ογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
panosakrividis@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για θέση μπουφέ, περιοχή 
Δυτικά Προάστια. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: cv_center@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μπαρ ή service για full 
time ή μόνο για Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή. 
Βιογραφικά με τωρινή φωτογραφία στο e-mail: 
panosakrividis@gmail.com.

ΨΗΣΤΗΣ ζητείται με γνώση κρεάτων και παρα-
σκευής. Άριστη γνώση ψαριών και θαλασσινών. 
Ταχύτητα στο a la carte μεζέδες. Τηλ: 6975 225562.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας ζητεί Σερβι-
τόρο -α, με απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο. 
Αγγλικά, συστάσεις απαραίτητα. Βιογραφικά στο 
e-mail: srutten2@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται για βραδινή βάρδια σε καφέ 
- μπάρ. Περιοχή Πειραιάς. Τηλ: 6936 653175, 
210 4130767.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ, με προϋπηρεσία ζητείται από εστια-
τόριο πολυτελείας. Περιοχή Μαρούσι. Τηλ: 6977 
914557.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται για κεντρική καφετέρια 
στην πλατεία ηλεκτρικού σταθμού Αμαρουσίου. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Συζητήσιμη. Τηλ: 6936 
015263, 210 6123300.

BARWOMAN και Σερβιτόρες, ζητούνται από 
cafe - club στο Αλιβέρι. Αμοιβή 50€. Παρέχεται 
διαμονή. Τηλ: 6972 873756.

ΝΕΕΣ ζητούνται ως Σερβιτόρες και για μπαρ από 
καφετέρια - μπαρ στον Άγιο Κωνσταντίνο. Τηλ: 
6984 733328, 6983 735899.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥΔΕΣ - Barwomen και Σερβιτόρες 
ζητούνται για καφέ - κλαμπ στον Πειραιά, πρωινή, 
απογευματινή και βραδινή εργασία. Τηλ: 6909 
154250, ώρες επικοινωνίας 11:00-16:00.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ -ου με άριστες γνώσεις παρασκευής 
καφέ, ζητείται από καφετέρια στην παραλία της 
Αρτέμιδας. Τηλ: 6974 421550.

ΜΠΑΡΜΑΝ - Μπαργούμαν ζητείται για καφέ - μπαρ 
στο Κορυδαλλό, κατά προτίμηση με προϋπηρεσία. 
Τηλ: 210 4970651.

ΑΤΟΜΟ πολύ έμπειρη, ζητείται για σάντουιτς σε 
αναψυκτήριο στον Πειραιά. Τηλ: 6942 480799.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ με γνώση καφέ ζητείται για επαρχιακή 
πόλη στην Πελοπόννησο. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
6988 582124.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται cafe -bar, περιοχή Περιστέρι, 
Νέα Ζωή. Τηλ: 6985 871360.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από χώρο εστίασης, πρωι-
νό ή βραδινό ωράριο. Τηλ: 210 5777422, ώρες 
επικοινωνίας 11:30-13:00.

ΝΕΕΣ με γνώσεις σε μπουφέ - σέρβις, ζητούνται για 
service και μπουφέ σε καφέ - παιδότοπο - πισίνα. 
5θήμερη εργασία από περιοχές Νέα Μάκρη, Ραφήνα, 
Μαραθώνα. Τηλ: 2294 097315, 6976 066235.

ΝΕΑ ζητείται για Σερβιτόρα σε καφενείο στην 
Πλατεία Αττικής. Τηλ: 6984 462539.

ΝΕΑ ζητείται για καφετέρια απογευματινή βάρδια, 
5θήμερη, ικανοποιητικό ημερομίσθιο. Περιοχή 
Σπάτα. Τηλ: 210 6632280, 6983 725644.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από καφετέρια στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας. Απαραίτητα με γνώση σέρβις - μπουφέ. 
Τηλ: 210 6426624, ώρες επικοινωνίας 09:00-16:00.

ΝΕΑ εμφανίσιμη που να γνωρίζει service, μπουφέ 
και μπαρ ζητείται από καφέ στην Αργυρούπολη. 
Τηλ: 6972 402623.

ΝΕΑ έμπειρη ζητείται για σέρβις σε καφέ, ωράριο 
απογευματινό. Περιοχή Νίκαια. Τηλ: 210 4900584, 
6985 778190.

ΝΕΑ έμπειρη ζητείται για μπουφέ σε αναψυκτήριο 
στη Νίκαια. Τηλ: 210 4900584, 6985 778190.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση 3* στο Καμάρι 
Σαντορίνης ζητά: εμφανίσιμες για το pool bar, 
Σερβιτόροι έμπειροι με καλή γνώση Αγγλικών, 
Καμαριέρες - Ρεσεψιονίστ με γνώση ΕΡΜΗ-DOS. 
E-mail με φωτογραφία: info@kamaribeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για μεζεδοπωλείο στην Πάφο 
- Κύπρος. Τηλ: 0035 799621772.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση στο Καμάρι 
ζητείται έμπειρος Σερβιτόρος για πρωινό και σνακ 
- μπαρ. Απαραίτητη προϋπόθεση καλή γνώση Αγ-
γλικών. Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@kamaribeach.gr.

WINE bar στη πλατεία της Νέας Σμύρνης ενδια-
φέρεται να προσλάβει Συνεργάτη ως Σερβιτόρο 
/α. Βιογραφικά στο e-mail: ktheodorou@teocalli.
gr, τηλ: 6944 298653, κα Θεοδώρου.

Αγροτικά Εφόδια και Υπηρεσίες 
- Γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΗ εταιρία με έδρα τη Λιβαδειά 
Βοιωτίας ζητεί Μελισσοκόμο για μόνιμη εργασία. 
Τηλ: 210 2388667.

ΤΣΟΠΑΝΗΣ με τρακτέρ ζητείται για εργασία σε 
φάρμα στην Αρκαδία. Τηλ: 6942 442460.

ΓΕΩΡΓΟΣ με τρακτέρ ζητείται για όργωμα μισού 
στρέμματος. Περιοχή Κορωπί, στάση Μετανοείτε. 
Τηλ: 210 9610051.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ζητείται, για συντήρηση κήπων. 
Βόρεια Προάστια, Αττικής. Τηλ: 210 9732129, 
211 1097134.

Αισθητική - Μόδα - Ομορφιά - 
Γυμναστική - Ευεξία
ΑΤΟΜΟ με εμπειρία σε χτύπημα τατουάζ ζητείται 
από μαγαζί, περιοχή Νίκαια. Τηλ: 6989 166794.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ αισθητικής και αδυνατίσματος ζητεί 
Υπεύθυνη με εμπειρία για προγράμματα σώμα-
τος, αποτρίχωση σώματος. Τηλ: 210 9646600.

ΑΤΟΜΟ, έμπειρη στο ανδρικό και γυναικείο 
κούρεμα, καθώς και βαφείο, ζητείται από κομ-
μωτήριο στο Ίλιον. Τηλ: 210 2693711, ώρες 
καταστημάτων.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ για τριήμερη εργασία, με εμπειρία 
σε πιστολάκι και ανταύγειες, μισθός 360€ συν 
ΙΚΑ. Τηλ: 6988 029017.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ έμπειρη, με τουλάχιστον 10 έτη 
προϋπηρεσία, ζητείται για άμεση πρόσληψη, πλήρη 
ωράριο για κομμωτήριο στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 
6970 804679, 211 1843316.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ-τρια με εμπειρία ζητείται από γνωστό 
κομμωτήριο στο Περιστέρι, αμοιβή αναλόγως 
προσόντων. Τηλ: 6972 211180.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ αισθητικής στο Παγκράτι ζητεί 
Αισθητικό με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, 
5ήμερη εργασία, 8ωρο. Τηλ: 211 0182382.

ΒΟΗΘΟΣ με τουλάχιστον προϋπηρεσία ζητείται 
για κομμωτήριο, περιοχή Βύρωνας. Τηλ: 210 
7658066.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμώτριας με γνώση σε καλό πιστολάκι 
ζητείται από κομμωτήριο στα Κάτω Πατήσια, Άγιος 
Ελευθέριος. Τηλ: 210 2028128, 6932 377041.

ΒΟΗΘΟΣ Κομμωτή ζητείται για part time απα-
σχόληση. Τηλ: 210 9966640.

ΒΟΗΘΟΣ για μανικιούρ - πεντικιούρ ζητείται, 
περιοχή Άνω Πετράλωνα. Τηλ: 213 0231266.

LEADER ζητείται για κέντρο αισθητικής. Τηλ: 
210 9635300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμνάστρια ή Αθλήτρια Πολεμικών 
Τεχνών για μερική απασχόληση σε σχολή πολε-
μικών τεχνών. Θα προτιμηθούν οι εμφανέστερα 
γυμνασμένες. Περιοχή Γλυφάδα - Αργυρούπολη 
- Ελληνικό. Τηλ: 6930 998844, κα Ελίζα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός, Απόφοιτος ΤΕΙ αισθητικής 
για εργασία σε κέντρο αισθητικής και ευεξίας, 
για 8ωρη απασχόληση. Τηλ: 6942 555505.

ΕΤΑΙΡΙΑ spa, μεγάλη ζητεί Φυσιοθεραπευτές, 
Αισθητικούς και Manager, για στελέχωση spa 5* 
ξενοδοχείων στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο 
και Άγιο Αθανάσιο, Καϊμακτσαλάν. Υψηλές απο-
δοχές, μπόνους. Τηλ: 210 7015392.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Δάσκαλοι - Γυμναστές από γυ-
μναστήριο στη Θεσσαλονίκη. Όχι απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: intsecedu@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συμμετοχή σε φωτογρά-
φιση στο πλαίσιο δημιουργίας διαφημιστικών 
καταλόγων εταιριών ένδυσης και υπόδησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: petrpap07@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο δερματολογίας και κοσμετο-
λογίας ζητά έμπειρη Αισθητικό. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail info@
athenscitymed.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από φαρμακείο στην Ομόνοια, 
Βοηθός Φαρμακείου ή Αισθητικός για πρακτική 
εξάσκηση. Τηλ: 210 5246000.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΗΣ/Στυλίστας ζητείται για πλήρης 
απασχόληση σε υποκατάστημα στο Cosmos Θεσ-
σαλονίκης. Βιτρίνα/κούκλες/επικουρικά/πωλή-
σεις. Προσόντα: Αγγλικά/Βαλκανικές γλώσσες/
μισθός βασικός. Κέντρο εργασίας Foris, Λαγκαδά 
2, Βαρδάρης. E-mail με φωτογραφία: foris@
foris.gr, τηλ: 2310 510360.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ανδρικό στο Μενίδι ζητεί νέα 
πεπειραμένη, εμφανίσιμη. Τηλ: 210 2446109.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Αγία Παρασκευή ζητεί άτομα 
για βαφείο και κούρεμα - χτένισμα. Τηλ: 6947 
560011, 210 6522840.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών επώνυμη με έδρα την 
Αθήνα ζητεί Αισθητικούς σε όλη την Ελλάδα, 
για προώθηση των προϊόντων της. Τηλ: 210 
7226527, πρωινές ώρες.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ πεπειραμένη που να γνωρίζει και 
από τεχνητά νύχια ζητείται. Τηλ: 210 7622235.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με γνώσεις καλλυντικών φαρ-
μακείου, ζητείται για πλήρης απασχόληση σε 
φαρμακείο στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
pharmacyglyf@gmail.com, τηλ: 6932 439615.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ζητείται για μόνιμη εργασία σε φαρ-
μακείο των Αθηνών (Αμπελόκηποι). Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία στο χώρο του φαρμακείου και 
η εμπειρία στις τεχνικές πώλησης. Τηλ: 6936 
913944.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ επώνυμο στην Αγία Παρασκευή 
ζητεί άτομα για πιστολάκι και Βοηθούς. Τηλ: 210 
6090245, 210 6090246.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός με γνώσεις μανικιούρ, 
πεντικιούρ, ονυχοπλαστικής, για απασχόληση 
σε κέντρο αισθητικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@beautyqueens.gr, τηλ: 210 6664501.

ΝΕΕΣ εμφανίσιμες, ειδικευμένες με γνώσεις 
και προϋπηρεσία στο μυοχαλαρωτικό μασάζ ζη-
τούνται από στούντιο, για πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 6993 996746.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
Εξωτερικές Εργασίες - Διανομή
ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
security, ζητούνται για κεντρικά καταστήματα 
καθώς και για διάφορες άλλες φυλάξεις. Τηλ: 
210 6459416.

ΕΤΑΙΡΙΑ security καταξιωμένη και ανερχόμενη 
στο χώρο ΙΕΠΥΑ ζητεί Προσωπικό Ασφαλείας για 
αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Απαραίτητα 
κατοχή άδεια αεροδρομίου, ΣΠΟΑ - screening. 
Τηλ: 210 2483900.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες, από περιοχές 
Χαλκίδας, Λαμίας, Θήβας, με άδεια security 
για φύλαξη σε πανεπιστημιακές μονάδες. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, 
τηλ: 210 5242437.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Φύλακες, για φυλάξεις 
σε Μέγαρα, Μαγούλα, Ασπρόπυργο, δεκτοί και 
απόστρατοι σωμάτων ασφαλείας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@kolossosnet.gr, τηλ: 210 5242437.

ΑΤΟΜΟ για λάντζα με προϋπηρεσία ζητείται από 
ψητοπωλείο στη Δάφνη. Τηλ: 6977 905013.

ΚΑΒΑ ποτών ζητεί άτομο για διανομή εμπο-
ρευμάτων με δίπλωμα οδήγησης αυτoκινήτου 
Β κατηγορίας και δικύκλου, χωρίς στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
allaboutwine.gr.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ για καθαρισμούς γραφείων 
από Μαρούσι, Χαλάνδρι, Μελίσσια, Βριλήσσια, 
συζητήσιμη. Τηλ: 6972 771891.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί Καθαριστή, με δικό 
του μηχανάκι, κάτοικος περιοχών Καλλιθέας - 
Νέου Κόσμου, ζητείται για όλη την Αττική. Τηλ: 
211 0120114, 6980 110210.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για παιδικό σταθμό 
στην Κηφισιά, κάτοικος Κηφισιάς και γύρω 
περιοχών. Τηλ: 210 8074367.

ΕΤΑΙΡΙΑ απολυμάνσεων ζητά Απολυμαντή 
έμπειρο με δίπλωμα οδήγησης και μηχανάκι. 
Τηλ: 210 9763893, 6950 650648.

COURIER με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή 
εργασία, περιοχές Πειραιάς, Νίκαια, Κορυδαλ-
λός, Κερατσίνι, για παραδόσεις - παραδόσεις 
συμβολαίων σταθερής και κινητής τηλεφωνία. 
Τηλ: 210 6458755, ώρες επικοινωνίας 18:00 
- 20:00.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ οδοντοτεχνικό ζητεί Υπάλληλο 
με μηχανάκι για 4ωρη απογευματινή εργασία. 
Τηλ: 210 7600611.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από γνωστή αλυσίδα 
εστιατορίου στην Κηφισιά, γνώστης της πε-
ριοχής. Τηλ: 210 8087411.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από ψητοπωλείο, περιοχή 
Ελληνορώσων για πλήρη απασχόληση. Τηλ: 
210 6911141.

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ κάτοχος δικύκλου ζητείται από 
ταβέρνα στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 210 9607562.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ οικογένεια στο Ντουμπάι με μικρό 
αγορακι ζητα εσωτερική Οικιακή Βοηθό με μι-
σθό 700€ και όλα τα έξοδα πληρωμένα και 2 
εισιτήρια για Ελλάδα το χρόνο. Βιογραφικά στο 
e-mail: panos@gutmannllc.ae.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ σκύλων ζητεί έμπειρο Groomer 
για μόνιμη εργασία με ποσοστά, ευχάριστο πε-
ριβάλλον. Τηλ: 210 8015129.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με μηχανάκι ζητείται για ημιαπα-
σχόληση από κατάστημα τροφίμων στο Παλαιό 
Φάληρο. Τηλ: 6972 620756, 10:00-19:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για καθαριότητα σπιτιού, 5€/ώρα. 
Βιογραφικά στο e-mail: mimi-7-@hotmail.gr.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία στο σπίτι. Τηλ: 
6945 039520, κος Μιχάλης.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί Προσωπικό Ασφαλείας, 
με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος για φυλά-
ξεις γηπέδων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kolossosnet.gr, τηλ: 210 5244746.

ΕΤΑΙΡΙΑ security ζητεί νέες -ους, με άδεια 
security, για φυλάξεις εντός Αττικής. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@kolossosnet.gr, τηλ: 
210 5242437.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier. Μερική απασχόληση, 
αμοιβή 600€. Βιογραφικά στο e-mail: info@
emcscorp.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας στην Αθήνα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security. Βιογραφικά 
στο e-mail: korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 
6980 981773, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, 
Δευτέρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προ-
σωπικό Ασφαλείας στα Ιωάννινα. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η άδεια security. Βιογραφικά στο 
e-mail: korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6980 
981773, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00, 
Δευτέρα-Παρασκευή.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται για πενθήμερη 
απασχόληση. Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 211 
1097163, 210 9712940.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος Φύλακας από εταιρία 
με δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 211 1097188.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βaby Sitter για παιδιά 1 και 3 ετών. 
Περιοχή Ελληνικό. Τηλ: 211 1097162.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος για ηλικιωμένη κυρία. 
Περιοχή Ν. Σμύρνη. Τηλ: 210 9732129.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια σε γυμναστήριο στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η προϋ-
πηρεσία, κάτοχος κάρτας ανεργίας. Τηλ: 6979 
188263, κος Γιάννης.

ΔΥΝΑΜΙΚΟΙ ευχάριστοι, ζητούνται από μεγάλη 
εταιρία διανομής υαλουρονικού οξέως. Τμήματα 
παραγγελιοληψίας-καταχώρησης-αποστολών 
και διαχείρισης. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός, ασφάλιση. Περιορισμένες θέσεις ερ-
γασίας. Τηλ: 211 2122089.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόκος Εσωτερική για κυρία 84 
ετών. Παρέχεται δωμάτιο και μισθός 400€ με 
4 ρεπό το μήνα ή 450 € με 2 ρεπό. Περιοχή 
Αγία Βαρβάρα. Τηλ: 6973 430509.

ΑΤΟΜΟ με δικό του μηχανάκι ζητείται για κατά-
στημα φαγητού, στην περιοχή του Συντάγματος. 
4ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 9680140, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:30.

ΑΤΟΜΑ (5) με Ι.Χ. ζητούνται από διαφημιστική 
εταιρία για να εργασθούν ως Επόπτες σε εντυ-
ποδιανομές. Ικανοποιητική αμοιβή, ασφάλιση. 
Περιοχές Γλυφάδα, κέντρο Αθήνας, Κηφισιά. 
Τηλ: 210 8848379.

ΑΤΟΜΑ (2) κάτοχοι δικύκλου, ζητούνται από 
μεγάλο διαφημιστικό όμιλο, για εξωτερικές 
εργασίες στο Κέντρο της Αθήνας. Μισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8848353.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από εμπορική εταιρία, κάτο-
χος δικύκλου για εξωτερική εργασία (διανομή 
προϊόντων). Πλήρης ή μερική απασχόληση. 
Μισθός βασικός συν bonus. Ασφάλιση, δυ-
νατότητα εξέλιξης. Τηλ: 6948 055450, ώρες 
επικοινωνίας 09:00-17:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για τη κάλυψη αθλητι-
κής εκδήλωσης το μήνα Νοέμβριο. Τηλ: 210 
5542141.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για εργασία σε τράπεζα 
στα Βόρεια Προάστια. Τηλ: 210 6800060, 210 
6829571.

ΑΤΟΜΑ με όμορφο και ευγενικό παρουσιαστικό 
για διανομή εφημερίδας δωρεάν (όχι πώληση) 
σε κεντρικά σημεία κάθε Σάββατο. Βιογραφικά 
στο e-mail: gr.public.jobs@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαριστές -τριες από εταιρία 
καθαρισμού για εργασία σε Αθήνα - Πειραιά. 
Προβλεπόμενη άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@cowa.gr, τηλ: 210 9324806, 
210 9324807.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Οικιακή Βοηθός για οικογένεια 
Ελλήνων, ζητείται, για ένα αγοράκι στο Ντου-
μπάι. Μισθός 750€ καθαρά, με διαμονή σε 
εξωτερικό studiο στο κήπο. Βιογραφικά στο 
e-mail: panos@gutmannllc.ae.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Νταντά για ένα μικρό 
αγοράκι Ελλήνων στο Ντουμπάι. Μισθός 750€/
μήνα. Ελαφρές δουλειές σπιτιού. Το παιδί πάει 
σχολείο 08:00-15:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
panos@gutmannllc.ae.

ΘΕΣΗ εργασίας για Οικιακή Βοηθό. Φύλαξη σε 
σπίτι στην Αγία Παρασκευή, Κιλκίς. Η ηλικιωμένη 
κυρία είναι με αρχές άνοιας(αυτοεξυπηρετείται). 
Παροχές: διαμονή, ξεχωριστό δωμάτιο με τηλε-
όραση/διατροφή. Μισθός 550€ και άνω. E-mail: 
cv@jobtrust.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Security να εργασθούν στη Μύκονο 
σε εταιρία security. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια security και να είναι κάτοικοι του νησιού. 
Παρέχεται μισθός και ΙΚΑ. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier. Ηράκλειο, Χανιά. Μερική 
απασχόληση. Αμοιβή 600€. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@emcscorp.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ βιομηχανικών πλαστικών συσκευασίας, 
ζητά Μηχανολόγο Χημικό Μηχανικό. Απαραίτη-
τα προσόντα: καλή γνώση Αγγλικής και Ιταλικής 
γλώσσας, Η/Υ, ευχέρεια επικοινωνίας με προμη-
θευτές πελάτες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
multitank.net.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Συστημάτων Υγραεριοκίνησης ζητείται 
για άμεση πρόσληψη. Περιοχή Καλλιθέα, Αττικής. 
Τηλ: 210 9713594, 211 1097189.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά 2 Τεχνο-
λόγους Γραφικών Τεχνών, Απόφοιτους ΤΕΙ. 
Βιογραφικά στο e-mail: valexop@kylindri.gr, 
κος Καραγιάννης Βασίλης.

ΒIOMHXANIA ζητά Hλεκτρολόγο βάρδιας κάτοχο 
σχετικής άδειας. Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία 
σε βιομηχανία, γνώση PLC, H/Y. Bιογραφικά στο 
e-mail: msiota@sidenor.vionet.gr.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός ζητείται, Απόφοιτος 
ΤΕΙ από βιομηχανία κατασκευής λεβήτων στη ΒΙΠΕΘ 
Σίνδου. Απαραίτητη προϋπηρεσία στο αντικείμενο, 
γνώση Autocad και Solidworks. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@artemis-boilers.gr, fax: 2310 510794.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτομα με εμπειρία 1 χρόνο για 
τοποθέτηση περιπτέρων σε έκθεση στην Αγγλία. 
Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ Υποστήριξης Συστημάτων Θέρμαν-
σης ζητείται από εταιρία για εργασίες σε λέβητες 
αερίου, ηλιοθερμικά και γεωθερμικά συστήματα 
θέρμανσης, ψύξης και παροχή τεχνικών συμβουλών 
σε πελάτες. Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9732129, 
211 1097179.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυπογράφος στη Λέσβο. Αρμοδιότη-
τες: εμφάνιση τσίγκων (CTP), υλοποίηση SET-UP 
μηχανής, προετοιμασία της επόμενης εργασίας, 
συντήρηση (λίπανση-γρασάρισμα-καθαριότητα 
μηχανών), φινίρισμα παραγωγής (δίπλωμα-σε-
λιδοποίηση-βιβλιοδεσία), καθαριότητα περιβάλ-
λοντος χώρου. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: foris@foris.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πολιτικός Μηχανικός (ΑΕΙ-ΤΕΙ) από 
τεχνική εταιρία στα Ιωάννινα. Επιθυμητή σχετική 
εμπειρία στην ανέγερση οικοδομών. Aιτήσεις δεκτές 
μόνο από την ευρύτερη περιοχή. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@solarproject.gr, τηλ: 2651 021420, 
6945 548902.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Τεχνίτης για συνεργείο πε-
τρελαίου. Τηλ: 6948 186401.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Αυτοκινήτων με ειδίκευση 
στα πετρέλαια. Τηλ: 6948 186399.

ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ φορέα πιστοποίησης στη Με-
ταμόρφωση, ζητείται διπλωματούχος Μηχανικός 
(ΑΕΙ) με εμπειρία στα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας, ως Επιθεωρητής. Βιογραφικά στο 
e-mail: ezouma@eurocert.gr.

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ μελετητική Ο.Ε με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη ζητεί να προσλάβει Αργονόμο, Τοπογράφο, 
Μηχανικό για εργασία στο πεδίο. Βιογραφικά στο 
e-mail: secretary@mimel.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητεί Χειριστή για κέντρο ερ-
γασίας. Περιοχή Κομοτηνή. Τηλ: 210 9732129, 
211 1097115.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός για χειροκίνητη βαριά μηχα-
νική για εργασία σε εταιρία στην Αγγλία, 1 χρόνο 
προϋπηρεσία, εμπειρία σε Milling Turing Vertical 
Boring-Elga/Mecof Milling, Αγγλική γλώσσα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επίπλων στη Καλλιθέα ζητεί νέο 
με δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ., για συναρμολόγηση 
και παράδοση επίπλων, για ημιαπασχόληση. Τηλ: 
210 9576997, ώρες επικοινωνίας 10:00-13:00.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Στραντζόπρεσσας ζητείται από εργο-
στάσιο κατασκευής μηχανημάτων κλιματισμού 
στη Θήβα. Βιογραφικά στο e-mail: hatzoudis@
airtechnic.gr, τηλ: 211 7055500.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίπλων ζητεί Χειριστή για κέντρο 
εργασίας, περιοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2405949.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ punching ζητείται από εργοστάσιο κα-
τασκευής μηχανημάτων κλιματισμού στη Θήβα. 
Βιογραφικά στο e-mail: hatzoudis@airtechnic.
gr. Τηλ: 211 7055500.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ - Μηχανικός ζητείται από ερ-
γοστάσιο κατασκευής μηχανημάτων κλιματισμού 
στη Θήβα. E-mail: hatzoudis@airtechnic.gr, τηλ: 
211 7055500.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για την υποστήριξη του 
τεχνικού τμήματος εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. Τηλ: 
211 1097128.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός, ζητείται από εταιρία 
θέρμανσης - ψύξης, ΑΠΕ στο Καλοχώρι για το 
τμήμα υποστήριξης των προϊόντων της. Βιογραφικά 
στο e-mail: xant@ikoenergia.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων με 10ετή επαγγελματική 
εμπειρία ζητείται από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων 
με απαραίτητη προϋπηρεσία σε VW GROUP, άριστη 
τεχνική κατάρτιση, επαγγελματική συνέπεια και 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@
filosidis.gr, fax: 210 7647823.

ΖHTEITAI εξειδικευμένος Τεχνίτης Συνεργείου 
moto και βουλκανιζατέρ για τη στελέχωση του 

τεχνικού τμήματος εμπορικής εταιρίας ΑΕ με δί-
πλωμα αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας. Απαραίτητη 
γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: cvhrmw@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσε-
ων, ζητά για μόνιμη συνεργασία Ηλεκτρολόγο, 
Τεχνίτη ή Βοηθό. Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες, δίπλωμα οδήγησης, περιοχή 
Αττική. Βιογραφικά στο e-mail: mail@plmhellas.gr.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ - Τεχνικός Ανελκυστήρων ζητεί-
ται από τεχνική εταιρία σε νησί των Κυκλάδων, 
τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία. Παρέχεται ασφά-
λεια, διαμονή, μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά 
στο e-mail: texnikosasfalias@yahoo.com, τηλ: 
6939 856060.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Στέλεχος για να εργασθεί 
ως Υπεύθυνος Συνεργείου σε αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων στη Κόρινθο. Απαραίτητη αντίστοι-
χη προϋπηρεσία, εμπειρία σε Fiat, Honda και 
Mitsubishi. Βιογραφικά στο e-mail: korakianitim@
oceansec.gr, τηλ: 6980 981773.

ΕΤΑΙΡΙΑ συστημάτων ασφαλείας ζητεί Τεχνικούς 
Εγκαταστάσεων, με δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μηχανής, γνώση Αγγλικών, Η/Υ, άδεια security. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@genius.gr, τηλ: 210 
5771997.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ - Αλουμινάς ζητείται από αλουμινάδικο 
στον Αγ. Δημήτριο. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση. Βιογραφικά στo e-mail: info@viekal.gr,τ 
ηλ: 210 9934903.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ψυκτικός, με άριστη γνώση 
στο κλιματισμό (VRV, KKM, CHILLER), με γνώση 
Αγγλικών, άδεια οδήγησης, για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@forcecooling.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγής βιομηχανικών αντλιών ζητά 
να προσλάβει Μηχανολόγο Μηχανικό. Άριστη 
γνώση Αγγλικών, Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ. Βιογραφικά 
στο e-mail: n.prodromidis@alphadynamic.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης - Επιπλοποιός σε βιοτεχνία 
επίπλων (κρεβατοκάμαρες - τραπεζαρίες), όχι 
κουζινάδες. Τηλ: 210 2310888.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ Μηχανικός ή Τοπογράφος, 4ης 
κατηγορίας Πτυχίου, ζητείται για στελέχωση 
τεχνικής εταιρίας. Τηλ: 210 5325247.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για κατασκευές πρατηρίων υγρών 
καυσίμων για διάφορα καθήκοντα. Επιθυμητά: 
επαγγελματικό δίπλωμα, ηλεκτρολογικά, υδραυ-
λικά. Τηλ: 6936 546762, κος Δημήτρης.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορίας λεωφορείων και κατασκευής 
αμαξωμάτων με έδρα την Αθήνα, ζητεί ανειδί-
κευτο Εργάτη ως Βοηθό, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραγικά στο e-mail: secretary@ermisbus.gr.

Στελέχη Παραγωγής -  
Μεταποίηση - Ποιοτικός Έλεγχος
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Παραγωγής, κάτοχος δίκυκλου, 
ζητείται από εκδοτική εταιρία. Απαραίτητη εμπειρία 
σε έλεγχο εκτύπωσης. Πλήρες ωράριο, βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: Prod.as.11.14.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ βιοτεχνία ενδυμάτων στους Αμπε-
λόκηπους Θεσσαλονίκης, αναζητά Γαζώτρια με 
εμπειρία, γνώση χειρισμού όλων των μηχανών για 
παραγωγή δειγμάτων μακό-φούτερ. Πλήρης και 
μακροχρόνια απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Τηλ: 
2310 747855 ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΜΟΔΙΣΤΡΑ, Πατρονίστ έμπειρη ζητείται από 
βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων. Περιοχή 
Κολωνός. Τηλ: 210 9733846, 211 1097136.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Ράφτης, για μερική απα-
σχόληση από βιοτεχνία αθλητικών ειδών. 
Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση χειρισμού σε 
τιγκέλι, κοπτοράπτη, γαζωτική. Περιοχή Άνω 
Ιλίσια. Βιογραφικά στο e-mail: replicatshirts.
gr@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊστάμενος Παραγωγής με γνώσεις 
ραφής και ποιοτικού ελέγχου για εργασία σε 
εξαγωγική εταιρία ενδυμάτων στη Βουλγαρία. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση Βουλγάρι-
κων. Βιογραφικά στο e-mail: info@seashell.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής φωτιστικών ζητά Απόφοιτο 
Τ.Ε.Ι Κατεύθυνσης Μηχανολογίας για τον τομέα 
παραγωγής, μεταποίησης, συσκευασίας και ποι-
οτικού έλεγχου. Βιογραφικά στο e-mail: serpa@
otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Ράφτες και Μοδίστρες για 
εργασία στην Αγγλία, ανάλογα την εμπειρία του 
καθενός. Άμεση πρόσληψη, Αγγλική γλώσσα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ απορρυπαντικών ζητά Χημικό ΑΕΙ/ΤΕΙ με 
γνώσεις Αγγλικών, Γερμανικών, ECDL, με εμπειρία 
εργαστηρίου παραγωγής απορρυπαντικών και 
προϋπηρεσία 2ετή. Κάτοχος μεταφορικού μέσου. 
Βιογραφικά στο e-mail: vasiadrm@yahoo.gr.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από εργαστήριο σα-
λονιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση. Περιοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 
525487.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Διαχείρισης Υφασμάτων 
για εργασία σε ανώνυμη εξαγωγική εταιρία 
ενδυμάτων με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ Ωραιοκάστρου. 

Απαραίτητη προϋπηρεσία και γνώση του αντι-
κειμένου, η γνώση Αγγλικών και χρήση Η/Υ. 
E-mail: info@seashell.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Παραγωγής ζητείται, κάτοχος δίκυκλου, 
από εκδοτική εταιρία. Απαραίτητη εμπειρία σε 
έλεγχο εκτύπωσης. Πλήρες ωράριο, βασικός 
μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: hr@compupress.
gr, κωδ: Prod.as.1014.

Στελέχη και Μηχανικοί Ναυτιλίας 
- Ναυτικοί - Marine
ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ ζητείται γνώστης της διαδικασίας 
ναύλωσης πλοίων, για δημιουργία εμπορικής 
εταιρίας. Υπάρχουν έτοιμες συμφωνίες προς 
υπογραφή με πολύ καλή απόδοση. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.com, τηλ: 
6982 861794, κος Νίκος.

ΔΙΕΘΝΗΣ εταιρία ναυτιλιακών χρωμάτων αναζητά 
Συνεργάτη - Πωλητή για το εμπορικό τμήμα της 
στην Ελλάδα. Τηλ: 210 4227075.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης, γνώστης της διαδικασίας 
για ναύλωση πλοίων (chartering ship). Βιογρα-
φικά στο e-mail: nikkovanis61@gmail.com, τηλ: 
6982 861794, κος Νίκος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εφαρμοστής Μηχανουργείου - Τε-
χνίτης Πλοίου, με 10ετή προϋπηρεσία, ΚΥΜΗ 
ΑΒΕΕ, ΒΙΠΑ Σχιστού, Πέραμα. Τηλ: 210 4004757.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Α’ ή Β’ για επαγγελμα-
τική θαλαμηγό 25.μ. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε θαλαμηγό. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: cpt.manthos@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυτοκαμαρώτος με ναυτικό φυλλάδιο 
για επαγγελματική θαλαμηγό 25μ. Τουλάχιστον 
2ετή προϋπηρεσία σε θαλαμηγό. Άπταιστα Αγ-
γλικά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
cpt.manthos@yahoo.com.

Οδηγοί - Αποθηκάριοι - Logistics 
- Μεταφορές - Αεροπορία
ΟΔΗΓΟΣ σχολικού ζητείται, κάτοικος Καλλιθέας, 
μη καπνιστής με προϋπηρεσία, δίπλωμα Δ’ κα-
τηγορίας. Βιογραφικά στο e-mail: dbourlas1@
hotmail.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ βιομηχανία γάλακτος, ζητείται 
Οδηγός για διανομή στους νομούς Αργολίδας 
και Κορινθίας. Απαιτούμενα: επαγγελματικό 
δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mitrentzi@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών ύδρευσης - μόνωσης με έδρα 
τη Μεταμόρφωση Αττικής, ζητεί να προσλάβει 
Υπάλληλο Αποθήκης, κάτοχος διπλώματος κλαρκ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@tzanos.gr, κωδ: ΥΑΠ1.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ - Οδηγός με απαραίτητη προϋπό-
θεση χειρισμός κλαρκ, με ανάλογη προϋπηρεσία 
σε αποθήκη με barcode, ζητείται από Α.Ε Ρέντη. 
Βιογραφικά στο e-mail: aiantasltd@yahoo.com, 
fax: 210 4823602.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με άπταιστα Γερμανικά, Αγγλικά, Η/Υ, 
για 5θήμερη 8ωρη απασχόληση, χωρίς απαραίτητη 
προϋπηρεσία, αμοιβή ικανοποιητική, δυνατότητα 
εξέλιξης στο χώρο logistics. Περιοχή Ασπρόπυργος. 
E-mail: mk@olympias.eu, τηλ: 210 5509200.

ΟΔΗΓΟΣ - Αποθηκάριος με απαραίτητη άδεια 
οδήγησης ΙΧ και μηχανής, ζητείται από ζαχαρο-
πλαστείο στον Πειραιά. Τηλ: 210 4624405, ώρες 
επικοινωνίας 08:00-12:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελματίες Οδηγοί Αστικού Λε-
ωφορείου με δίπλωμα λεωφορείου κατηγορίας 
Δ/ΔΕ. Γνώσης Γερμανικών Β1, μισθός περίπου 
1550€ καθαρά για ανύπαντρους, (οι παντρεμένοι 
μπορούν να υπολογίζουν περίπου 1700€ καθαρά). 
Τηλ: 3023 92110534, 3069 86600466.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για Πωλήσεις και Οργάνωση 
αποθήκης με εμπειρία σε ξύλινα πατώματα και 
κουζίνες. Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση σχεδί-
ου κουζίνας. Τηλ: 210 8217184, 6936 551135.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για την εταιρία DAXXA Γερμανίας 
άμεσα να προσλάβει Οδηγούς λεωφορείων με 
δίπλωμα Δ ή ΔΕ με Π.Ε.Ι.. Προϋπόθεση: γνώση 
Γερμανικών. Βιογραφικά στο e-mail: tarasidis5@
yahoo.gr, τηλ: 0049 21021485950.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Κλαρκ, με κατοχή διπλώματος χει-
ριστή, ζητείται από μεταφορική εταιρία. Περιοχή 
Νομός Αττικής. Τηλ: 210 9712940, 211 1097142.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ διατρητικού μηχανήματος Tamrock 
Ranger 700 από τεχνική εταιρία, για εργασία στην 
περιοχή Αμφιλοχίας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
kkourtidis.gr, τηλ: 210 4944000.

ΟΔΗΓΟΙ - Χειριστές για σαύρες ζητούνται. Περιοχή 
Λαμία. Τηλ: 6945 906020.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ κρουασάν σφολιατοειδών στην 
Αργυρούπολη, ζητεί Αποθηκάριο - Συσκευαστή 
- Οδηγό με δίπλωμα Γ΄κατηγορίας, κατά προτί-
μηση κάτοικοι νοτίων προαστίων. Βιογραφικά 
στο e-mail: fellachidis.laqualite@gmail.com, 
fax: 210 9966966.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται με εμπειρία σε αποθήκη 
βιομηχανίας. Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών 
και Ms Office. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ: 210 
9732129, 211 1097133.

Τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- Τουριστικά Γραφεία
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ οργανισμός Ελληνικός ζητεί Εξω-
τερικούς Συνεργάτες στην Αθήνα, επαρχία και 
νησιά. Ελεύθερο ωράριο, αμοιβή και ποσοστά. 
Μισθός 1.700€, συζητήσιμη. Τηλ: 210 9237100, 
210 9221711, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προϊσταμένη Ορόφων με 3ετή εμπει-
ρία για city hotel. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
antoliahotel.gr.

PRIME Holiday Club - Limassol - Cyprus, is looking 
for Ticketing Manager, work experience, knowledge 
of Russian is a must, knowledge of Galileo, Sabre 
or Amadeus, English language, diploma IATA. 
CVs: hr@prime-property.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πολυτελείας στη Σαντορίνη ζητά 
να προσλάβει Προσωπικό για την σεζόν 2015, 
για τις ειδικότητες: Hotel Operation Manager, 
Receptionists, Chef, Driver, Spa Therapist, Barman 
και Waiter. E-mail με πρόσφατη φωτογραφία: 
info@pegasussuites.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Contract Manager από τουριστικό 
γραφείο στο Ηράκλειο της Κρήτης, με εμπειρία 
στο contracting. 12μηνη απασχόληση (πολιτική 
πλήρους εχεμύθειας). Βιογραφικά στο e-mail: 
dt2k9@ymail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από νέο τουριστικό γραφείο στη Ρόδο, 
Ρωσόφωνο άτομο για το τμήμα του contract-yield, 
για άμεση απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@bigtravel.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel στην 
Αγία Άννα στη Β. Εύβοια, ζητεί να προσλάβει για 
12μηνη απασχόληση Ηotel Manager. Βιογραφικά 
με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: career@
maestrogroup.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητά Υπάλληλο - 
Reception. Απαραίτητη προϋπηρεσία, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής και για διάφορες εργασίες 
για ξενοδοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρουμε 
διαμονή φαγητό, μισθό. Τηλ: 6945 776821.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο, για ρεσεψιόν με Πτυχίο Τουρι-
στικών Επαγγελμάτων. Γνώση Αγγλικών, Η/Υ και 
δίπλωμα αυτοκινήτου απαραίτητα, επιπρόσθετη 
γλώσσα θα συνεκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
pitgrapher@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ επιχείρηση 3* στο Καμάρι 
Σαντορίνης ζητά: εμφανίσιμες για το pool bar, 
Σερβιτόροι έμπειροι με καλή γνώση Αγγλικών, 
Καμαριέρες - Ρεσεψιονίστ με γνώση ΕΡΜΗ-DOS. 
E-mail με φωτογραφία: info@kamaribeach.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων για 10μηνη 
εργασία ανά έτος, στο ξενοδοχείο Istion Club 5* 
στη Χαλκιδική απο 10/1/2015. Γνώση Protel, 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία, ξένες γλώσσες 
απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
istionclub.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Χαλκιδική ζητεί για συνερ-
γασία Υπεύθυνο Προσωπικού. Προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία και άριστη γνώση 
Αγγλικών. Παρέχονται μόνιμη απασχόληση και 
ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@jobtrust.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί Α’ κατηγορίας 
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@novushotel.gr, τηλ: 211 
1053000.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. 
Η γνώση Ρώσικων είναι επιθυμητή αλλά όχι απα-
ραίτητη. Παρέχεται διαμονή διατροφή και πλήρης 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8221097.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Υπάλληλο Κρατήσεων / 
Μπουφέ-Μπαρ. Προσόντα: σχετική προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση συστημάτων κρατήσεων, Αγγλικών 
και δεύτερης ξένης γλώσσας. Πτυχίο Τουριστικής 
Σχολής, συστάσεις. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: emousseti@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καμαριέρα σε ξενοδοχείο στην Αθήνα. 
Η γνώση Ρώσικων είναι επιθυμητή αλλά όχι απα-
ραίτητη. Παρέχεται διαμονή διατροφή και πλήρης 
ασφάλιση. Τηλ: 210 8221097.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4* ζητά Υπάλληλο Κρατήσεων / 
Μπουφέ-Μπαρ. Προσόντα: σχετική προϋπηρεσία, 
άριστη γνώση συστημάτων κρατήσεων, Αγγλικών 
και δεύτερης ξένης γλώσσας. Πτυχίο Τουριστικής 
Σχολής, συστάσεις. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: emousseti@yahoo.gr.

ΓΝΩΣΤΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος στις Σποράδες 
αναζητεί Hotel Manager, που θα αναλάβει την 
ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας ξενοδοχειακής μο-
νάδας στη Σκόπελο. Απαραίτητη αποδεδειγμένη 
επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. E-mail: 
v.spyrou@skopeloshotels.eu, τηλ: 2424 022142.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ πόλης Ηρακλείου, ζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής. Απαραίτητες προϋποθέσεις: προϋπη-
ρεσία και γνώση 2 ξένων γλωσσών. Βιογραφικά 
στο e-mail: adrrec@gmail.com.

MIRO hotels is looking for their hotels in Corfu/
Crete/Zante/Preveza/Eretria/Lero/Monevasia, 
Hotel Managers, Operation Managers, F&B 

Managers, Chef, Sou Chef, Reservation Managers, 
Front office Manager, Restaurant Managers.Ε-
mail: info@miroresorts.com, tel: 210 7234111, 
fax 210 7234101.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Υπάλληλος Υποδοχής με 
γνώσεις Αγγλικών, προγράμματος κρατήσεων 
ermis, φιλικός εξωστρεφής, κάτοχος μεταφορικού 
μέσου, για εργασία σε ξενοδοχείο στα Περίχωρα 
Βόλου (15 λεπτά από το Βόλο). E-mail: hoteljob91@
gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ pilot beach resort 5*, στη 
Γεωργιούπολη Χανίων, ζητά Α’Β’Γ’ Μάγειρες 
με προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pilot-beach.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί Α’ κατηγορίας 
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@novushotel.gr, τηλ: 211 
1053000.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ρεσεψιόν - Κρατήσεων, ζητείται, 
με προϋπηρεσία σε πωλήσεις, κρατήσεις, γνώση 
ξενοδοχειακών προγραμμάτων, συστήματα κρα-
τήσεων, ικανότητα αντιμετώπισης λειτουργικών 
θεμάτων, επικοινωνιακές, οργανωτικές ικανότητες, 
άριστη γνώση Γερμανικών, Αγγλικών. Τηλ: 2651 
111061, 6977 033188.

ΕΤΑΙΡΙΑ ξενοδοχειακού management ζητεί νέα 
για γραμματειακή υποστήριξη, αρχικά για part time 
απασχόληση, με σχετική εμπειρία στο τουριστικό 
χώρο και άριστη γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: dimitriskon64@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Κρατήσεων ζητείται, για τη σεζόν 
2015 με εμπειρία για πολυτελής ξενοδοχειακή 
μονάδα στη Σαντορίνη. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: manager@aquasuites.gr.

SALES and Marketing Assistant - Executive, 
ζητείται, πάνω από 2ετή εμπειρία στις πωλήσεις 
στο ξενοδοχειακό τομέα και 6μηνη εμπειρία στο 
e-commerce ξενοδοχείων. Γνώση Αγγλικών/Η/Υ 
και Social Media. Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. 
E-mail:thessaloniki@anatoliahotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Front Οffice Manager με πείρα. Περιοχή 
Σαντορίνη. Τηλ: 6976 877751.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Λουτράκι, Κορινθί-
ας, ζητάει Υπάλληλο για στελέχωση τμήματος 
εισερχόμενου (incoming) τουρισμού, με εμπει-
ρία και γνωριμίες στο χώρο, ξένες γλώσσες, 
marketing, άριστη χρήση Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: siokosandreas@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για 4* ξενοδοχείο στην 
Άρτα, με γνώσεις πισίνας. 12μηνη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή μονάδα ζητεί Προσωπικό 
με προϋπηρεσία: Υποδοχή, Κρατήσεις, Δημόσιες 
Δχέσεις, Προϊσταμένες, Βοηθοί Ορόφων, Σερβι-
τόρους, Bar Μanager. Βιογραφικά στο e-mail: 
capsis-crete@capsis.gr, fo-crete@capsis.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ μονάδα στη Σαντορίνη 65 
δωματίων ζητά για πρωινή βάρδια Υπάλληλο 
Reception και Υπεύθυνο Κρατήσεων για 6μηνη 
απασχόληση, Μάϊος - Οκτώβριος. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
giorgios.giannoulis@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο πρώτης κατηγορίας στην 
Αθήνα ζητά Υπάλληλο με προϋπηρεσία στο κλάδο 
να εργαστεί στην υποδοχή του. Βιογραφικά στο 
e-mail: dali.relations@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Corporate Sales Executive με έδρα την 
Αθήνα, για μεγάλο city hotel. Πτυχιούχος Σχολής 
Τουριστικών Επιχειρήσεων, ξένες γλώσσες, προ-
ϋπηρεσία σε τμήμα πωλήσεων ξενοδοχείου 4* ή 
5* και δίπλωμα οδήγησης, απαραίτητα. E-mail: 
sales@capsishotel.gr.

ΤΟ ΤAGLI Resort στην Αράχωβα αναζητεί Υπάλ-
ληλο Βοηθό Υποδοχής και Σέρβις. Αρμοδιότητες 
γραμματειακή υποστήριξη, υποδοχή πελάτη, σέρβις. 
Μισθός βασικός με ασφάλιση. Παρέχεται διαμονή 
υπό προϋποθέσεις. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Αθήνα ζητά Υπάλληλο - 
Reception. Απαραίτητη προϋπηρεσία, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensbestwestern@
gmail.com.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο Αθήνας, ζητεί Α’ κατηγορίας 
Σπουδαστές για Πρακτική Άσκηση. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@novushotel.gr, τηλ: 211 
1053000.

Εστίαση - Μάγειρες -  
Παρασκευαστές
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για λάντζα ζητείται από καφέ. Τηλ: 
210 2136634.

ΑΤΟΜΟ με εμπειρία στην κουζίνα, για παραδοσιακό 
καφενείο, κάτοικος περιοχής Νέου Κόσμου και 
γύρω. Τηλ: 211 0125321.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ πεπειραμένος -η ζητείται από 
εμπορική επιχείρηση, πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
210 2138660, ώρες επικοινωνίας 07:00-15:00.

ΝΕΑ εμφανίσιμη, ζητείται από καφενείο με ανά-
λογη εμπειρία, απογευματινό ωράριο, περιοχή 
Πλατεία Ρίμινι Ίλιον. Τηλ: 6908 228965.




