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∆ιαρκή σηµεία παραλαβής εφηµερίδας

Skywalker Κοινότητες Προγραµµάτων 
& Επιχειρηµατικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.

Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη
τηλ.: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr 

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

e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: ∆ηµήτρης Φυντάνης
Γενική διευθύντρια: Ελευθερία Βενιζέλου

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη 
Εµπορικός διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

∆ιευθυντής πωλήσεων: Ιωάννης Σοϊλεµές 
∆ιευθύντρια εξυπηρέτησης πελατών: Ελένη Κούτσικου 

Υπεύθυνη αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή 
Υποδοχή αγγελιών: Ηλέκτρα Γιαννουλίδου

Υπεύθυνη διαφηµίσεων: Κέλλυ Μπαντή
∆ιευθυντής ανάπτυξης & χορηγιών: ∆ιονύσης ∆ρογγίτης

 Υπεύθυνη χορηγιών: Μαρία Παπαδάκη
Υπεύθυνος έρευνας & ανάπτυξης: Στράτος Πάττας

Υπεύθυνη περιεχοµένου: Ιωάννα Παπαγγελή
∆ιαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου, 

Έλενα Κεντάρχου, Τάνια Καρατζή
Υπεύθυνη επικοινωνίας περιφέρειας: Αλεξάνδρα Φουκίδου

∆ιευθύντρια δηµιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Υπεύθυνη δηµιουργικού: Φερενίκη Κουτσούµπα

Ατελιέ: Ράνια-Κλειώ Κουρή
∆ηµοσιογραφική τεκµηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

∆ιευθύντρια σύνταξης: Βάσω Καδά
Επιµέλεια κειµένων: Σοφία ∆ιαµάντη

Επιµέλεια δοµής: Ειρήνη Μήτση, Ιουλιάνα Μουσουράκου
∆ιευθύντρια διαδικτυακού µάρκετινγκ: Ελισάβετ Καλαρούτη 

∆ιευθύντρια µάρκετινγκ εκδηλώσεων: Μαίρη Κατσαπρίνη
Υπεύθυνη social media: Αθανασία Τσουκαλά

Οικονοµικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος 
Υπεύθυνη λογιστηρίου: Όλγα Κουρντήδου 

∆ιευθύντρια διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου
Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Γωγώ ∆ίγκα
Στέλεχος διεκπεραίωσης: Μαρία Γκούνη

Οµάδα πληροφορικής: Ιάκωβος Ρεµούνδος, Χρήστος Τσιαβός
Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Υποστήριξη ιστότοπου: Human Factor Μ.Ε.Π.Ε.
∆ιανοµή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

Υπεύθυνη διανοµής: Μαριάννα Μάρκου
Σύµβουλοι έκδοσης: Αριστέα ∆ηµητρούση-Ειρήνη Τσικνιά

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσης Α.Ε.Β.Ε.

ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι-Καµατερό, Κεντρικό 

∆ηµαρχείο-Γραφείο Ανέργων
•  Άγ. Ανάργυροι-Καµατερό, 

Κοινωνική Υπηρεσία ∆ήµου
• Άγ. Ανάργυροι-Πειραιάς, ΜΑ...ΖΕΙ
•  Αγία Βαρβάρα, ∆ηµαρχείο 

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

Παντοπωλείο-Γραφείο ∆ιαµεσολάβησης
• Αθήνα, Career in Progress
• Αθήνα, City Unity College
• Αθήνα, Mediterranean College
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταµείο 

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

& Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Αθήνα, ∆ηµαρχείο
•  Αθήνα, ∆ιεύθυνση Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης & Υγείας
•  Αθήνα, Η Αγκαλιά-Σύλλογος 

Προστασίας Αγέννητου Παιδιού
• Αθήνα, ΙΕΚ ∆έλτα
• Αθήνα, ΙΕΚ Ξυνή
• Αθήνα, ΚΕΘΕΑ ∆ιάβαση
• Αθήνα, Κεντρική ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Αθήνα, Κέντρο Ηµέρας Praksis
• Αθήνα, Κολλέγιο BCA
• Αθήνα, Κολλέγιο CNAM
• Αθήνα, ΚΥΑ∆Α
• Αθήνα, Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Αθήνα, Οµάδα Πείραγµα
•  Αθήνα, Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. 

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστηµιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

Ενηµέρωσης Πρόνοιας, ΕΚΚΑ
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
•  Αιγάλεω, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

ΤΕΙ Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
• Αιγάλεω, ∆ηµαρχείο
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής 

& Κοινωνικής Υποστήριξης 
Μακροχρόνιων Ανέργων

• Άλιµος, ∆ηµαρχείο
• Αργυρούπολη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ασπρόπυργος, ∆ηµαρχείο
• Αυλώνα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Αχαρναί, Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Αχαρναί, Γραφείο Προώθησης 

στην Απασχόληση
• Αχαρναί, ∆ηµαρχείο
• Βάρη, ∆ηµαρχείο
• Βούλα, ∆ηµαρχείο
• Βουλιαγµένη, ∆ηµαρχείο
• Βριλήσσια, ∆ηµαρχείο
•  Βριλήσσια, Οργανισµός Κοινωνικής 

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, ∆ηµαρχείο

• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γαλάτσι, ∆ηµαρχείο
• Γαλάτσι, Κοινωνική Υπηρεσία
• Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• ∆άφνη-Υµηττός Emfasis
• ∆άφνη, ∆ηµαρχείο
• ∆άφνη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• ∆ιόνυσος, ∆ηµαρχείο
• ∆ραπετσώνα, ∆ηµαρχείο
• ∆ραπετσώνα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Ελληνικό-Αργυρούπολη, ∆ηµαρχείο
• Ελληνικό, ΑΜΥΜΩΝΗ
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό 

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

Κοινωνικής Μέριµνας
• Ζωγράφου, ∆ηµαρχείο
• Ζωγράφου, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, ∆ηµαρχείο 

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

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

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

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Κάτω Πετράλωνα, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµφιάλης
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ραπετσώνας
•  Κερατσίνι-∆ραπετσώνα, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ευγενείας
• Κηφισιά, ∆ηµαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ ∆ιαµαντόπουλος
• Κορυδαλλός, ∆ηµαρχείο
• Κορωπί, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Οµάδα Πείρα(γ)µα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
 •  Λεωφ. Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ 

της Αλληλεγγύης
• Λυκόβρυση-Πεύκη, ∆ηµαρχείο
• Μαραθώνας, ∆ηµαρχείο
• Μαρούσι, ECOCITY
• Μαρούσι, ∆ηµαρχείο
• Μαρούσι, ΟΚΟΙΠΑ∆Α
• Μεταµόρφωση, ∆ηµαρχείο
• Μεταµόρφωση, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Mεταµόρφωση, Κ.Ε.Κ.01 

Εκπαιδευτική Πληροφορική
• Μοναστηράκι, Μπορούµε
• Μοσχάτο, Sae Creative Media College
• Μοσχάτο, Γραφείο Ενηµέρωσης Ανέργων
• Μοσχάτο, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη

• Νέα Μάκρη, Πολιτιστικό Πάρκο
• Νέα Πεντέλη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Νέα Σµύρνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Νέα Σµύρνη, Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής
• Νέο Ψυχικό, Golden Cup
• Νίκαια-Αγίου Ιωάννου Ρέντη, ∆ηµαρχείο
• Παγκράτι, CIVISplus
• Παιανία, ∆ηµαρχείο
• Παλλήνη, ∆ηµαρχείο
• Παλλήνη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Παπάγου-Χολαργού, ∆ηµαρχείο
• Πειραιάς, ΑγκαλιάΖΩ
• Πειραιάς, ∆ηµαρχείο
• Πειραιάς, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
• Πειραιάς, ΙΕΚ Ξυνή
• Πειραιάς, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Πεντέλη, ∆ηµαρχείο
• Περιστέρι, ∆ηµαρχείο
•  Περιστέρι, Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτηρίων 

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

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

Κέντρο Βενετσάνου
• Χαϊδάρι, ∆ηµαρχείο
•  Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο
• Χαλάνδρι, ∆ηµαρχείο
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Αµπελοκήπων
•  Θεσσαλονίκη - Θερµαϊκός, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη - Σίνδος, 

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

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

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

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

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

Φυσικοµαθηµατικού
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο 

Κορδελιού-Ευόσµου
•  Θεσσαλονίκη, Α.Π.Θ. Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών-Θεάτρου
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Παιδαγωγικού 

Α.Π.Θ.
•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο 

Ηµερήσιας Υποδοχής Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Άνω Τούµπας

•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη Μηχανιώνας

•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 
Χαριλάου

•  Θεσσαλονίκη, ∆ηµοτική Κεντρική 
Βιβλιοθήκη Καλαµαριάς

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

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

Γραφείο ∆ιασύνδεσης
•  Θεσσαλονίκη, Κυλικείο Σχολής 

Καλών Τεχνών
•  Θεσσαλονίκη, Συµβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής Γραµµατείας 
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Υπνωτήριο Αστέγων
•  Θεσσαλονίκη, ΧΑΝΘ
•  Θεσσαλονίκη, Πολυχώρος Μύλος
•  Θεσσαλονίκη, ΙΕΚ Ακµή
•  Θεσσαλονίκη, ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο 

της Ελλάδος
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑ∆Α
•  Αγρίνιο, ΚΕΚ Ευρωσυµβουλευτική Ε.Π.Ε.
•  Αλεξανδρούπολη, ∆ηµαρχείο
•  Αταλάντη, Αιάντειος ∆ηµόσια Βιβλιοθήκη
•  Αταλάντη, ∆ηµαρχείο
•  Βέροια, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, ∆ηµαρχείο
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Νέας Αγχιάλου
•  Βόλος, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, ΚΕΚ ΚΕΠΕΘ
•  Γύθειο, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Γύθειο, Καψάλειος ∆ηµοτική 

Βιβλιοθήκη Ανατολικής Μάνης
•  ∆ιδυµότειχο, ∆ηµαρχείο
•  ∆οµοκός, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  ∆ράµα, ∆ηµαρχείο-Γραφείο 

Απασχόλησης & Τουρισµού
•  ∆ράµα, ΚΕΚ Αριστοτέλης
• Έδεσσα, ∆ηµαρχείο
•  Εύβοια, Αγροτικός Σύλλογος Ερέτρια
•  Εύβοια, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Ψαχνών
•  Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Εύβοια, ΚΕΠ ∆ιρφύων-Μεσσαπίων
•  Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
•  Θεσσαλιώτιδα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Θήβα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη 

Πνευµατικού Κέντρου
•  Ιτέα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης, ∆οµής 

Απασχόλησης & Σταδιοδροµίας
•  Ιωάννινα, ∆ηµαρχείο
•  Ιωάννινα, Μ.Κ.Ο. Μέριµνα
• Ιωάννινα, ΙΕΚ ∆έλτα
• Καβάλα, ΚΕΠ Καβάλας
•  Καλαµάτα, ∆ηµαρχείο

•  Καλαµάτα, Πολιτιστικός Οργανισµός 
«Οι δρόµοι της Ελιάς»

•  Καλαµάτα, ΤΕΙ Πελοποννήσου
•  Καρδίτσα, ∆ηµαρχείο
•  Καρπενήσι, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Καστοριά, ∆ηµαρχείο
•  Καστοριά, Λογιστικό Γραφείο Σάββας 

Μυταράς & Συνεργάτες
• Κέρκυρα, ∆ηµαρχείο
•  Κοζάνη, ∆ηµαρχείο
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη, (Ηράκλειο), ΚΕΚ Ανάπτυξη Κρήτης
•  Κρήτη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµιούπολης Ρεθύµνου
•  Κρήτη, Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΣΘΕΤΕ
•  Κως, ΑΝΚΟ Academy
•  Λάρισα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Λειβανάτες, ∆ηµαρχείο
•  Λιβαδειά, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Μυτιλήνη,  ∆ηµαρχείο
•  Μυτιλήνη, ∆οµή Απασχόλησης και 

Σταδιοδροµίας, Πανεπιστήµιο Αιγαίου
•  Νάξος, ∆ηµαρχείο
•  Νάουσα, ∆ηµαρχείο
•  Ναύπακτος, Παπαχαραλάµπειος 

∆ηµοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Οµβριακή ∆ηµοτική Ενότητα Ξηνιάδος, 

∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ορχοµενός, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Πάτρα, Load Πανεπιστηµιακό 

Βιβλιοπωλείο, Πανεπιστηµιούπολη Πάτρας
•  Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

Πληροφόρησης Ε.Α.Π.
•  Πάτρα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης ΕΑΠ
•  Πάτρα, Γραφείο ∆ιασύνδεσης 

Πανεπιστηµίου Πατρών
•  Πάτρα, ∆ηµαρχείο
•  Πάτρα, Αναγνωστήριο-Bright Side-

Xώρος Πολιτισµού & Εκπαίδευσης
•  Πάτρα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Πρέβεζα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη
•  Ρόδος, ∆ηµαρχείο
•  Σαµοθράκη, ∆ηµαρχείο
•  Σάµος, ∆ηµαρχείο
•  Σάµος, ΚΕΠ
•  Σέρρες, ∆ηµαρχείο
•  Σέρρες, ΚΕΚ Εύβουλος
•  Σκόπελος, ∆ηµαρχείο
•  Σύρος, ∆ηµαρχείο Ερµούπολης
•  Σύρος, ΚΕΠ Σύρου
•  Τήνος, ∆ηµαρχείο
•  Τρίκαλα, ΚΕΚ Ροή
•  Τρίπολη, ∆ηµαρχείο
•  Χαλκίδα-Κύµη, ΚΕΚ Πυθαγόρας
•  Χαλκίδα, ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Χαλκίδα, ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Καθενών
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδα
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Βασιλικό
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ ∆ροσιά
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
•  Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & ∆ούνα
•  Χανιά, ΙIΕΚ-ΚΕΚ ∆έλτα
•  Χανιά, Ψυχολογικό Κέντρο ∆ια Βίου 

Μάθησης Αναστάσιος Χαραλαµπάκης

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

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

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

Το περιεχόµενο
της εφηµερίδας

Κάθε Τρίτη - Σηµεία διανοµής 
εφηµερίδας στην Αθήναεφηµερίδας στην Αθήνα

• Μετρό-∆άφνη

• Μετρό-Συγγρού-Φιξ

•  Μετρό-Ευαγγελισµός

• Μετρό-Αµπελόκηποι

• Μετρό-Κατεχάκη

• Μετρό-Αττική

• Μετρό-Άγιος Αντώνιος

• Μετρό-Αιγάλεω

•  Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

•  Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

•  Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Κάθε Πέµπτη - Σηµεία διανοµής 
εφηµερίδας στη Θεσσαλονίκηεφηµερίδας στη Θεσσαλονίκη

• ΟΑΕ∆, Τούµπα: Παπαναστασίου 50

• Αριστοτέλους & Τσιµισκή

• Καµάρα

Αιγίου

Άρτας

Αγρινίου

Αιτωλοακαρνανίας

Συνεργασίες - Ένθετα

Κοζάνης
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εργασια

 “Καλά, πλάκα µας κάνεις! Εµείς εδώ, σε µία χώρα ψάχνουµε 
για δουλειά, για στοιχειώδη βιοπορισµό, και εσύ µας λες 
να ακολουθήσουµε το όνειρό µας... Τα όνειρα δεν χωράνε 

στην ανεργία... Άκυρο ρε φίλε..!”
Ή είσαι πεσιµιστής ή δεν είσαι θα απαντούσα εγώ. Μόνο που ο 

πεσιµισµός είναι το αντίδοτο της ευτυχίας και της επιτυχίας. Είναι το 
συναίσθηµα που µετατρέπει την εµπειρία του ταξιδιού, σε διαδροµή 
προς το “φοβιστικό” άγνωστο και όχι προς την όµορφη περιπέτεια... 
Ο πεσιµισµός δεν έχει τη δύναµη να σε πάει µακριά, πίστεψέ µε - 
και εκεί που θα σε πάει είναι εξακριβωµένο πως θα είναι µίζερα. 

Αυτό θες; Αν απαντήσεις ναι, το άρθρο αυτό τελειώνει για σένα 
εδώ! Χάρηκα που τα είπαµε! Αν απαντήσεις όχι, τότε συνέχισε 
να διαβάζεις. Αν στην πραγµατικότητα δεν ξέρεις τι θέλεις ή αν 
δεν πιστεύεις στα προσωπικά θαύµατα, δώσε στον εαυτό σου µια 
ευκαιρία. Τώρα! ∆εν σου κοστίζει. Ένα µικρό διάλογο θα κάνεις 
µε εσένα και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Και κυρίως όπως θέλεις! 

Ναι ξέρω! “Μικρός διάλογος µε εσένα..;” ∆ύσκολα πράγµατα! 
Όµως κάποια στιγµή έρχεται η ώρα που εσύ πρέπει να µιλήσεις 
µε εσένα. Για αυτό που είσαι, για τα θέλω σου, για τις ανάγκες 
σου, για απόκρυφά σου. Ίσως ήρθε η ώρα να ξεκινήσεις αυτό το 
διάλογο σήµερα. Να σε µάθεις! Αποκωδικοποιώντας το µέσα σου, 
ξεκλειδώνεις τις επόµενες πίστες της ζωής σου... Αλλά αυτό θα το 
αναλύσουµε σε άλλη ενότητα. Όχι τώρα...

Τελικά τι επιλέγεις; Ναι ή όχι.
Ήρθε η ώρα να σταµατήσεις να παπαγαλίζεις διαβάζοντας ένα 

κείµενο µόνο για να περάσει η ώρα... Ήρθε η ώρα να δώσεις µία 
απάντηση στον εαυτό σου τώρα! Λοιπόν, ευτυχία ή µιζέρια; Πεσι-
µισµός ή αισιοδοξία; 

Κλείσε τα µάτια για µισό λεπτό και θέσε το ερώτηµα στον εαυτό 
σου. Σοβαρά. Μην θεωρήσεις ότι η απάντηση είναι αυτονόητη. Θέσε 
στον εαυτό σου το ερώτηµα και δώσε του απάντηση. Το αυτονόητο 
δεν είναι ο δρόµος προς την επιτυχία. Η δέσµευση είναι. Η δέσµευ-
ση είναι το πρώτο βήµα στην επίτευξη του στόχου. ∆εσµεύσου! 

Κλείσε τα µάτια και απάντησε στον εαυτό σου µέσα από την 
καρδιά σου. Έτσι! Πολύ ωραία! 

Ονειρεύεσαι ακόµη; Θυµάσαι τα όνειρά που είχες ότι ήσουν παιδί; 
Εκείνα τα τεράστια, ευφάνταστα όνειρα που τότε δεν µπορούσες 
να πραγµατοποιήσεις γιατί ήσουν µικρός... Ναι! Για αυτά µιλάω. 
Υπάρχουν ακόµη ή συρρικνώθηκαν σε µία αντιστρόφως ανάλογη 
κίνηση µε την γνώση που έχεις λάβει από το σχολείο, την κοινωνική 
µόρφωση από το περιβάλλον ή το σώµα σου που µεγάλωσε..; 
Πόση απόσταση σε χωρίζει σήµερα από τότε που ήθελες να γίνεις 
κάτι σπουδαίο για να είναι περήφανοι οι δικοί σου... Από τότε που 
ήθελες να γίνεις πιλότος για να πετάς ψηλά και να καµαρώνεις µέσα 
στη στολή σου; Από τότε που µετρούσες τις µέρες και περίµενες 
πως και πως να µεγαλώσεις για να τα πραγµατοποιήσεις. Τι έγιναν 
αυτά λοιπόν τα όνειρα; 

Τώρα είσαι µεγάλος και µπορείς. Το να περιµένεις δεν είναι 
δικαιολογία! Τι απέγιναν τα όνειρά σου;

Ναι ξέρω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θυσιάζουν τα όνειρά 
τους στην ανάγκη της καθηµερινότητας. Και είναι σεβαστό. Και 
κατανοητό. Αυτό που δεν είναι σεβαστό και καθόλου κατανοητό 
τουλάχιστον σε εµένα και σε κάποιους άλλους ¨νέους¨ της ηλικίας 
µου, είναι ότι όποια και αν είναι η καθηµερινότητά µας, πάντα µα 
πάντα µπορούµε να ονειρευόµαστε. Και να τα κυνηγάµε. Και ναι, 
µπορεί να µην είναι τα όνειρα του µικρού πιτσιρικά που ήθελε να 
γίνει πιλότος, ή της µικρής µε την κοτσίδα που ήθελε να γίνει αερο-
συνοδός, αλλά να είναι τα σηµερινά σύγχρονα όνειρα ενός ενήλικα 
που τον οδηγούν σε µία καλύτερη ζωή. Σε αυτή την ονειρεµένη 
ζωή όπως ο κάθε ένας την έχει φανταστεί...

Θυµάσαι τι όµορφα που ένιωθες όταν ονειρευόσουν. Θυµάσαι 
εκείνη την τελευταία σκέψη -απόσπασµα από το δικό σου προσωπικό 
όνειρο - το βράδυ πριν σε πάρει ο ύπνος; Όµορφο συναίσθηµα! 
Γαλήνιο, περιτριγυρισµένο, χαρά, επιτυχία και ευτυχία. Και εσωτερική 
πληρότητα. Κυρίως αυτό!

Αλλά θα µου πεις “δεν έχω ψυχολογία να ονειρεύοµαι”... 
Η συναισθηµατική µας κατάσταση είναι µία κατάσταση που 

εξαρτάται κυρίως από εµάς. Το ξερες; Το να δεις µία ταινία, είναι η 
δική σου απόφαση για να ξεχαστείς και να δηµιουργήσεις µία άλλη 
συναισθηµατική κατάσταση. Το συνειδητοποιείς; 

Η απάντηση λοιπόν “δεν έχω ψυχολογία να ονειρεύοµαι” δεν 
είναι η σωστή απάντηση. Γιατί την ψυχολογία σου µπορείς να την 
επηρεάσεις.

Πάµε να κάνουµε ένα πείραµα;
Κλείσε και πάλι τα µάτια σου και ονειρέψου κάτι που θέλεις να 

πετύχεις. Επαγγελµατικά, προσωπικά, κοινωνικά, ότι µα ότι θέλεις. 
Μην περιοριστείς στα κοινά. Ούτε να περιοριστείς από κανόνες. 

Ναι, ο άνθρωπος δεν µπορεί να πετάξει αλλά µέσα στο µυαλό του 
αρκεί να κουνήσει τα χέρια του για να απογειωθεί και να φτάσει στο 
φεγγάρι. Και πιο µακριά. Κλείσε τα µάτια σου και ξεδίπλωσε µέσα 
στη σκέψη σου όλο σου το όνειρο. Όπως εσύ το θέλεις. Και µέσα 
σε αυτό κάνε διαδροµή.. Σκέψου πως θα είναι η καθηµερινότητά 
σου, η σχέση σου µε τους ανθρώπους, µε την κοινωνία, σκέψου τι 
θα πετύχεις. Πάρε όση ώρα θέλεις. Μην αγχωθείς. Εκεί έξω είσαι 
µόνο εσύ και το όνειρό σου.

∆εν έχει σηµασία αν είσαι µέσα στο τραίνο, µέσα στο λεωφορείο 
ή µέσα στο σπίτι σου. Μην σκεφτείς τι θα πουν οι άλλοι για σένα. 
Κλείσε τα µάτια σου χαλαρά και κάνε τη διαδροµή σου. Και όταν 
ολοκληρώσεις τη διαδροµή αυτή, µετά από 1 λεπτό ή µέρα από 1 
ώρα, µπορείς να συνεχίσεις να διαβάζεις παρακάτω.... 

Take your time...! 
Αισθάνθηκες καλά; Ξέρεις γιατί το όνειρό σου σε κάνει να νιώθεις 

καλά; O λόγος που αισθανόµαστε όµορφα όταν ονειρευόµαστε 
είναι επειδή στα όνειρά µας βλέπουµε την καλύτερη εκδοχή του 
εαυτού µας. Αυτό είναι που µας δίνει χαρά, που µας χαλαρώνει. 
Ότι στα όνειρά µας είµαστε εµείς όπως πραγµατικά θα θέλαµε να 
είµαστε. Και συνήθως οι περισσότεροι µένουν εκεί... Γιατί τα όνειρα 
για κάποιους είναι απλά όνειρα...

“Αν µπορείς να το ονειρευτείς, µπορείς να το κάνεις”, έλεγε ο 
µέντορας της φαντασιουργίας Walt Disney (1901-1966) και ο συ-
γκεκριµένος το έχει αποδείξει. Σε πείσµα των καιρών, ανεξαρτήτως 
της όποιας πολιτικής, οικονοµικής, κοινωνικής κατάστασης, ή της 
φάσης που µπορεί να περνά σήµερα ένας άνθρωπος, τα όνειρά 
µας έχουν µία µοναδική, πολύτιµη και αέναη ιδιότητα: εξαρτώνται 
µόνο από τη δική µας σκέψη και δεν µπορεί να µας τα στερήσει 
κανείς! Τα όνειρα είναι το κίνητρό µας για να ξεκινήσουµε τη δι-
αδροµή. Είναι τα φτερά για να υπερπηδήσουµε τα εµπόδια. Είναι 
το ανεξάντλητο καύσιµο στη µεγάλη και συναρπαστική διαδροµή 
για την υλοποίηση του ονείρου ή πιο πραγµατικά, για την επίτευξη 
του στόχου, όποιος και αν είναι αυτός. 

Όσο και αν αυτό σου φαίνεται µακρινό, θυµήσου: Ακόµη και το 
ταξίδι των χιλιάδων µιλίων... ξεκινάει µε ένα απλό, πρώτο βήµα! 
Ονειρέψου σήµερα την καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου και 
ξεκίνησε το ταξίδι. Αυτό θα είναι το πρώτο σου βήµα. Στα υπό-
λοιπα θα σε πάει η ίδια η διαδροµή. Ξεκίνησε σήµερα να είσαι ο 
πρωταγωνιστής της ζωής σου κάνοντας πράξη το όνειρό σου. ∆εν 
θέλει κόπο, θέλει τρόπο. 

Έφυγες! 
Στο επόµενο: 80s-90s & 10s Η αλήθεια και ο µύθος για τις περι-

βόητες “χρυσές εποχές” Τελικά τα πράγµατα δεν ήταν τόσο εύκολα, 
όπως σου έχουν περιγράψει... Οι ευκαιρίες υπάρχουν πάντα και 
είναι εκεί περιµένοντας.

Ανδρέας Κωνσταντινίδης-Εµπορικός ∆ιευθυντής Yuboto
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Μάθηµα 1ο: Ακολούθησε το όνειρό σου

Αν έχετε πιάσει τον εαυτό σας να µεταθέτει 
σηµαντικά καθήκοντα ξανά και ξανά, δεν είστε ο 
µόνος. Στην πραγµατικότητα πολλά άτοµα ανα-
βάλλουν ως ένα βαθµό τις υποχρεώσεις τους, 
αλλά κάποιοι επηρεάζονται τόσο πολύ χρονικά 
από την αναβλητικότητα, που τους εµποδίζει να 
αναπτύξουν τις δυνατότητές τους και καταστρέφει 
την καριέρα τους.

Το κλειδί για τον έλεγχο αυτής της καταστροφικής 
συνήθειας είναι να αναγνωρίσετε πότε ξεκινά η 
αναβλητικότητα, να καταλάβετε γιατί συµβαίνει και 
να πάρετε δραστικές αποφάσεις στη διαχείριση του 
χρόνου. Αναβάλλετε όταν µεταθέτετε πράγµατα στα 
οποία θα έπρεπε να επικεντρώνεστε, στην υπηρεσία 
του να κάνετε κάτι που είναι πιο διασκεδαστικό 
και πιο άνετο. Η αναβλητικότητα συµβαίνει όταν 
υπάρχει µεγάλη χρονική απόσταση ανάµεσα στην 
στιγµή που στοχεύατε να κάνετε µια ενέργεια και 
το χρόνο που τελικά την ολοκληρώσατε.

Παρακάτω παρατίθενται ορισµένες σηµαντικές 
ενδείξεις που θα σας βοηθήσουν να καταλάβετε 
πότε αναβάλλετε:
• Γεμίζετε τη μέρα σας με καθήκοντα χαμηλής 
προτεραιότητας από τη λίστα καθηκόντων.
• Διαβάζετε e-mail αρκετές φορές χωρίς να αρχίζετε 
να εργάζεστε πάνω σ’ αυτά ή να αποφασίζετε τι 
να κάνετε µ’ αυτά.
• Καταπιάνεστε με την έναρξη ενός καθήκοντος 

υψηλής προτεραιότητας και σχεδόν αµέσως στα-
µατάτε για διάλειµµα.
• Παραλείπετε ένα σημείωμα της λίστας καθηκό-
ντων για πολύ χρόνο παρόλο που ξέρετε ότι είναι 
πολύ σηµαντικό.
• Συχνά λέτε “ναι” σε ασήμαντα έργα που οι 
άλλοι σας ζητούν να κάνετε και γεµίζετε το χρόνο 
σας µ’ αυτά αντί να καταπιάνεστε µε σηµαντικά 
έργα της λίστας καθηκόντων σας που πρέπει να 
φέρετε εις πέρας.
• Περιμένετε για τη “σωστή διάθεση” ή τη “σωστή 
στιγµή” για να αντιµετωπίσετε ένα σηµαντικό έργο.

Ένας λόγος που οι άνθρωποι αναβάλλουν είναι 
επειδή βρίσκουν µια δουλειά δυσάρεστη και γι αυτό 
προσπαθούν να την αποφύγουν. Οι πιο πολλές 
δουλειές έχουν µη ευχάριστες ή βαρετές πτυχές και 
συχνά ο καλύτερος τρόπος να καταπιαστεί κάποιος 
µ’ αυτές είναι ή να αναλάβει γρήγορα να φέρει 
εις πέρας τις δυσάρεστες πλευρές µιας δουλειάς 
ώστε να επικεντρωθεί στις πιο ευχάριστες πτυχές 
της εργασίας αργότερα.

Άλλος λόγος είναι ότι κάποιοι άνθρωποι είναι 
ανοργάνωτοι. Οι οργανωµένοι άνθρωποι επιτυγ-
χάνουν διότι βγάζουν λίστες προτεραιοτήτων και 
προγράµµατα µε αποτέλεσµα να δίνουν έµφαση 
σε σηµαντικά κοµµάτια της εργασίας που πρέπει 
να φέρουν εις πέρας. Επίσης, έχουν υπολογίσει 
πόσο χρόνο χρειάζεται να δαπανήσουν για την 

εκτέλεση ενός καθήκοντος µε αποτέλεσµα να έχουν 
προσδιορίσει πότε χρειάζεται να ξεκινήσουν ένα 
έργο για να αποφύγουν την όποια καθυστέρηση. 
Επίσης, οι οργανωµένοι άνθρωποι αποφεύγουν 
την αναβλητικότητα γνωρίζοντας πώς να κατακερ-
µατίζουν την εργασία σε διαχειρίσιµα µικρότερα 
καθήκοντα-έργα που τους βοηθούν να περάσουν 
στα επόµενα βήµατα. 

Ακόµα κι αν είστε οργανωµένοι, µπορεί να νιώ-
σετε καταβεβληµένοι από ένα καθήκον. Μπορεί να 
αµφιβάλλετε για τις ικανότητές σας ή τους πόρους 
που διαθέτετε σε σχέση µε όσα απαιτούνται, οπότε 
να ψάχνετε τη διευκόλυνσή σας στην εκτέλεση κα-
θηκόντων που ξέρετε ότι µπορεί να ολοκληρώσετε. 
∆υστυχώς για εσάς το µεγάλο έργο δεν πρόκειται να 
εξαφανιστεί. Επίσης, µπορεί να φοβάστε την επιτυχία 
εξίσου µε την αποτυχία καθώς µπορεί να κληθείτε 
να αναλάβετε στο µέλλον µεγαλύτερες ευθύνες.

Κάποιες συµβουλές που θα σας βοηθήσουν να 
ενεργοποιηθείτε είναι οι εξής:
• Φτιάξτε μια λίστα ανταμοιβών και ανταμείψτε τον 
εαυτό σας κάθε φορά που ολοκληρώνετε ένα έργο.
• Ζητήστε από κάποιον να σας ελέγξει. Η πίεση 
από συναδέλφους αποδίδει.
• Αναγνωρίστε τις δυσάρεστες συνέπειες της μη 
εκτέλεσης ενός καθήκοντος.

Αν αναβάλλετε επειδή είστε ανοργάνωτοι, 
διαβάστε ορισµένες συµβουλές που θα σας 

βοηθήσουν να οργανωθείτε.
• Κάντε μια λίστα καθηκόντων ώστε να μην ξεχνάτε 
δυσάρεστα καθήκοντα.
• Σχεδιάστε λίστα προτεραιοτήτων καταγράφοντας 
τα καθήκοντα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν 
πρώτα χωρίς τη δυνατότητα χρονικής µετάθεσής τους.
• Καθορίστε το χρόνο που πρέπει να δαπανηθεί για 
κάθε καθήκον ώστε να µπορέσετε να ξεκινήσετε 
την κάθε δουλειά εγκαίρως.
• Θέστε χρονικές υπενθυμίσεις ώστε να γνωρίζετε 
για το διαθέσιµο χρόνο που σας αποµένει για την 
ολοκλήρωση κάθε έργου.
• Επικεντρωθείτε σε ένα καθήκον κάθε φορά και 
µην ανοίγετε ταυτόχρονα άλλες δουλειές που δεν 
θα προλάβετε να ολοκληρώσετε.
• Σχεδιάστε ένα πλάνο δράσης με υποστόχους 
που σας βοηθούν στην επίτευξη-ολοκλήρωση 
ενός µεγαλύτερου στόχου.
• Ξεκινήστε με κάποια μικρά, γρήγορα καθήκοντα, 
η ολοκλήρωση των οποίων θα σας δώσει θετική 
ανατροφοδότηση και κίνητρο για ενεργοποίηση.

Θυµηθείτε: όσο περισσότερο χρόνο µπορείτε να 
ξοδέψετε χωρίς να αναβάλλετε, τόσο περισσότερες 
πιθανότητες έχετε να καταστρέψετε οριστικά αυτήν 
την κακή συνήθεια.

Ελίνα Τσιούλη, Ψυχολόγος ΕΚΠΑ
M.Sc. Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή  

της Υγείας-Ιατρική Σχολή Αθηνών

Πώς να νικήσετε την αναβλητικότητα-Ενδείξεις και συµβουλές 
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Μια από τις µεγάλες αλήθειες της εποχής 
είναι ότι το πρώτο έξοδο που κόβεται 
από τις επιχειρήσεις σε καιρούς κρίσης, 

είναι το marketing, µε τη µορφή διαφηµιστικών 
δαπανών, εκτυπώσεων κλπ. Αυτή η επιλογή των 
managers αποκαλύπτει δυο πράγµατα: αφενός ότι 
αυτό που ο κόσµος κατανοεί ως marketing είναι 
στην ουσία το 10% από αυτό που πραγµατικά 
είναι κι αφετέρου ότι έχει ριζώσει η πεποίθηση ότι 
ή έχεις (µεγάλο) budget ή δε κάνεις marketing. 
Σ’ αυτό το τελευταίο ευθυνόµαστε πολύ κι εµείς, 
οι επαγγελµατίες του χώρου, που επιλέγουµε 
τον εύκολο δρόµο, γιατί αυτό ξέρουµε ή αυτό 
µπορούµε, χτυπώντας τελικά πισώπλατα την 
ίδια τη δουλειά µας. 

Όµως, αν γυρίσουµε στα βασικά, στον ορισµό 
του marketing ως η λειτουργία που εντοπίζει 
και ικανοποιεί ανάγκες κι αν ξεφυλλίσουµε λίγο 
αυτές τις τελευταίες µελέτες στον κλάδο, ίσως 
τελικά παραδεχτούµε αυτό που δε θέλουµε: και 
βέβαια υπάρχει marketing χαµηλού κόστους. Για 
να µη φανώ αφοριστική, ξεκαθαρίζω εξαρχής, 
ότι όλα τα παρακάτω είναι πολύ πιο αποτελε-
σµατικά όταν υποστηρίζονται από καµπάνιες 
επικοινωνίας µεγάλης έντασης και εµβέλειας, 
όµως, αυτό που έχει πραγµατική αξία είναι ότι δε 
παύουν να είναι ουσιαστικά και αποτελεσµατικά 
και χωρίς αυτές.

1. Οι καλές ιδέες είναι δωρεάν
Η δουλειά του marketing είναι να βρει τον 

καλύτερο τρόπο να ικανοποιήσει τις ανάγκες των 
πελατών που στοχεύει, διαµορφώνοντας λύσεις 
που πραγµατικά απαντούν σ’ αυτό που θέλει 
ο πελάτης. Το πόσο ικανός είναι ο marketer να 
βγει έξω από τον εαυτό του και να κατανοήσει 
τον πελάτη του, να βγει έξω από το γραφείο του 
και να µιλήσει πραγµατικά µαζί του, είναι θέµα 
επαγγελµατία, όχι budget. 

Και µετά, πόσο δηµιουργικά θα αξιοποιηθεί 
αυτή η πληροφόρηση, από όλη την οµάδα, όχι 

µόνο από το marketing, ώστε να µετατραπεί σε 
µια πραγµατικά καλή ιδέα, και πάλι, αυτό είναι 
ζήτηµα συνεργασίας και δηµιουργικότητας, όχι 
διαφηµιστικής δαπάνης. 

Εποµένως, µια επιχείρηση που είναι κοντά 
στους πελάτες της, που προσπαθεί να καταλάβει 
αυτό που χρειάζονται και να βρει τρόπους να 
τους το δώσει, είναι µια επιχείρηση που όχι µόνο 
κάνει marketing, αλλά που έχει στ’ αλήθεια 
πιάσει το νόηµά του.

2. Καµία διαφήµιση δεν είναι καλύτερη από 
το προσωπικό σας

Κυριολεκτικά. ∆ιότι το προσωπικό έρχεται 
σε άµεση επαφή, δηµιουργεί, συµµετέχει και 
διαµορφώνει την εµπειρία του πελάτη, δίνει 
ανθρώπινη µορφή στις µάρκες και στις εταιρείες. 

Ως άνθρωποι έχουµε αυτόµατα την τάση να 
«ανθρωποµορφοποιούµε» τις ιδέες- και άρα 
και τις µάρκες- που µας παρουσιάζονται, γι αυτό 
και στην ορολογία του marketing συµπεριλαµ-
βάνεται η «προσωπικότητα της µάρκας/ brand 
personality». 

Κανένα διαφηµιστικό µήνυµα όµως, κανένα 
σλόγκαν και καµία προσφορά δεν είναι πιο 
δυνατά από την ίδια την αλληλεπίδραση µε τους 
εκπροσώπους της εταιρείας: αν αυτοί συµπεριφέ-
ρονται µε τρόπο που αντιπροσωπεύει αυτό που 
πρεσβεύετε, έχουµε ήδη πολλά δηµοσιευµένα 
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι, θα συµβάλλουν 
στην πιστότητα των πελατών σας. Αυτό που 
πρέπει να κάνει η επιχείρηση, λοιπόν, είναι 
ξεκάθαρα να καταγράψει και να παρουσιάσει 

στο προσωπικό αυτά που πρεσβεύει και να τους 
ενθαρρύνει να µοιραστούν αυτές τις αξίες, να 
γίνουν οι ίδιοι “διαφηµιστές» της εταιρείας τους. 
Σίγουρα απαιτείται σωστή επιλογή προσωπικού 
(όχι όµως περισσότερου) και συνεπής ηγεσία, 
όµως στην πραγµατικότητα κι αυτό είναι θέµα 
απόφασης και νοοτροπίας, όχι θέµα budget!

3. Αξιοποιήστε το Internet
Το καταπληκτικό µε το Internet είναι ότι µπορεί 

να αποδώσει αποτελέσµατα ακόµη και µε budget 
του ενός ευρώ. Και ναι, όταν είναι µεγαλύτερο 
το budget, πιθανότατα θα αυξηθεί και απόδοση, 
όµως αυτό που στην πραγµατικότητα µετράει 
(και όλες οι έρευνες του 2015 αυτό έδειξαν) 
είναι η ποιότητα του περιεχοµένου, η οποία θέτει 
µιας µορφής δικαιοσύνη στο online marketing. 

Με λίγα λόγια, όσο κι αν προωθήσουµε κάτι 
που δηµοσιεύσαµε στο website και στα social 
media, αν αυτό δεν ενδιαφέρει πραγµατικά 
τους πελάτες που στοχεύουµε, δε θα φέρει 
αποτελέσµατα. 

Κι επειδή το internet είναι ένα µέσο που ορί-
ζεται από τις προτιµήσεις των χρηστών, από τις 
αναζητήσεις που εκείνοι κάνουν, από τα posts 
που σ’ εκείνους αρέσουν, τίποτα δεν είναι πιο 
σηµαντικό από το να παράγουµε ενδιαφέρον, 
ποιοτικό υλικό, προσαρµοσµένο σ’ αυτό που θα 
ψάξουν και σ’ αυτό που θέλουν να διαβάσουν οι 
καταναλωτές που θέλουµε να προσεγγίσουµε. 
Αν στη συνέχεια αυτό το υλικό το ενισχύσουµε 
έστω και ένα ελάχιστο budget σε σωστή στό-
χευση, θα µπορέσουµε να δηµιουργήσουµε µια 
ροή αλληλεπιδράσεων και ένα «κοινό» που 
µας αναγνωρίζει, µας ακούει, µας ακολουθεί, 
αναπτύσσει µια σχέση µαζί µας. Οπότε, και εδώ, 
το θέµα είναι η ποιότητα του περιεχοµένου και 
όχι το ύψος της διαφηµιστικής δαπάνης! 

Αγάπη Μαναριώτη, PhD (c ), MBA, ACIM
Marketing Consultant and Trainer-www.

thebrandlove.com

επιχειρηµατικοτητα

Marketing χαµηλού κόστους: Ναι, γίνεται

Πώς να προωθήσω το προϊόν µου στις ξένες αγορές;
Αν έχετε ήδη δηµιουργήσει το προς εξαγωγή προϊόν σας και 

έχετε αποφασίσει σε ποια αγορά θα στοχεύσετε τότε το επόµενο 
βήµα είναι η προώθηση του προϊόντος σας σε αυτή την αγορά.
1. Ετοιµάστε την ηλεκτρονική σας παρουσία. Η δηµιουργία 
ενός site ή e-shop, είναι το πρώτο και σηµαντικότερο που έχετε 
να κάνετε. Την ηλεκτρονική σας παρουσία πρέπει να την δηµι-
ουργήσετε έχοντας υπόψη σας ότι εσάς κάποιοι πελάτες δεν θα 
σας δουν ποτέ, το site σας όµως θα το δουν και γι αυτό πρέπει 
να είναι αποτελεσµατικό εργαλείο πώλησης!

Το site (ή e-shop) πρέπει να είναι αισθητικά ωραίο µε πολλές 
φωτογραφίες και video και εύκολο στην πλοήγηση. Ο χρήστης 
δεν θα κάτσει στο site σας πάνω από 1 λεπτό, άρα αυτός είναι 
και ο χρόνος που έχετε στην διάθεσή σας να του τραβήξετε 
το ενδιαφέρον και τελικά να του πουλήσετε. Όχι λοιπόν στα 
πολύπλοκα µενού και όχι στα ατελείωτα κείµενα που δεν θα 
διαβάσει κανένας. 

Επίσης καλό θα ήταν στο site σας να διαφοροποιηθείτε από τους 
ανταγωνιστές σας. Για να διαφοροποιηθείτε, αρχικά δηµιουργήστε 
τον δικό σας «Μύθο» προϊόντος. Όταν λέµε «Μύθο» εννοούµε 
εκείνη την ιστορία γύρω από το προϊόν που θα ενδιαφέρει έναν 
καταναλωτή, θα δώσει στο προϊόν έναν «χαρακτήρα» και σίγουρα 
θα το διαφοροποιήσει από τον ανταγωνισµό. Για παράδειγµα για 
µεγάλα και γνωστά προϊόντα (brands) έχουµε ακούσει ιστορίες 
όπως «Η συνταγή για τα κουλουράκια ήταν της γιαγιάς µου και 
την ανακάλυψα σε ένα συρτάρι» ή «Την δουλειά την έµαθα 
από τον παππού µου που έφτιαχνε σαπούνια στην Σπάρτη» και 
άλλα πολλά ανάλογα µε το προϊόν. ∆ηµιουργήστε λοιπόν τον 
δικό σας µύθο, στηριζόµενοι σε γεγονότα τα οποία µπορείτε να 
προβάλετε λίγο περισσότερο «µαρκετινίστικα» και φυσικά το 
site σας είναι ο ιδανικός χώρος για να το κάνετε
2. Προσέγγιση πελατών. Αρχικά ετοιµάζουµε µία καλαίσθητη 
εταιρική παρουσίαση. Σε 4-5 slides θα προσπαθήσουµε να πα-
ρουσιάσουµε την εταιρία µας (µε τρόπο ώστε ο συνεργάτης να 
αισθανθεί ασφαλής για την επιλογή του), τα προϊόντα µας, το 
συγκριτικό µας πλεονέκτηµα (πχ. τιµή, συσκευασία, ποιότητα, 
τόπος προέλευσης προϊόντος κτλ). Την παρουσίαση µπορούµε 

να την στείλουµε µε email (τα emails των αγοραστών που µας 
ενδιαφέρουν τα έχουµε βρει από εκθέσεις, αναζήτηση στο δια-
δίκτυο, συµβούλους εξαγωγών κ.τ.λ) και 2-3 ηµέρες µετά, καλό 
θα είναι να πάρουµε τηλέφωνο και να κάνουµε follow-up. Αν 
όλα πάνε καλά και στο τηλέφωνο τότε το επόµενο βήµα είναι να 
στείλουµε δείγµα από το προϊόν µας και ακριβή τιµοκατάλογο.
3. Προωθητικό υλικό. Το σηµαντικότερο σε µία συνεργασία µε 
χονδρεµπόρους ή εισαγωγείς ή µε τους πελάτες µας στο εξωτερικό 
γενικότερα είναι να καταλάβουµε τι είναι αυτό που θα τους έκανε 
να αγοράσουν το δικό µας προϊόν, έναντι του ανταγωνισµού. 
Βοηθάει ιδιαίτερα αν προσπαθήσουµε να αναγνωρίσουµε και το 
άγχος του χονδρέµπορου ή εισαγωγέα να καταφέρει να πουλήσει 
και αυτός το προϊόν µε την σειρά του (να ξεστοκάρει). Σε αυτόν 
τον προβληµατισµό µπορούµε να βοηθήσουµε αν µαζί µε το 
προϊόν µας έχουµε να προσφέρουµε και υλικά προωθητικά που 
θα κάνουν την πώληση στον τελικό καταναλωτή ευκολότερη. 
Τα υλικά αυτά θα µπορούσαν να είναι από απλά ενηµερωτικά 
φυλλάδια σχετικά µε το προϊόν, µέχρι µικρά σταντ ταµείου για 
επιπλέον προβολή του προϊόντος µέσα στο σηµείο πώλησης. 
Το κόστος κατασκευής αυτών των υλικών δεν είναι ιδιαίτερα 

µεγάλο και σίγουρα η επένδυση από µεριάς µας αξίζει, αν είναι 
να ξεκινήσουµε έτσι µία συνεργασία µε µέλλον.
4. Προσωπικές επισκέψεις. Οι προσωπικές επαφές/επισκέψεις 
στις αγορές είναι ίσως ο καλύτερος τρόπος προώθησης του 
προϊόντος σας. Η παρουσίαση που µπορείτε να κάνετε δια ζώσης 
δεν συγκρίνεται µε την παρουσίαση σε ένα Powerpoint που θα 
στέλνατε µε email, σε αντίθετη περίπτωση. Στα αρνητικά αυτής 
της λύσης είναι σίγουρα το υψηλό κόστος για αεροπορικά και 
διαµονή. Επιλέξτε την όµως σαν επένδυση αν πληρούνται και 
οι παρακάτω προδιαγραφές:

Εσείς η κάποιος από την οµάδα που σας συνοδεύει µιλάτε αγγλικά 
ή την γλώσσα των συνεργατών που επισκέπτεστε (διαφορετικά 
θα χρειαστείτε οπωσδήποτε µεταφραστή) και θα πρέπει να είστε 
«διαβασµένοι» για κάποιες συνήθειες- ιδιαιτερότητες που µπορεί 
να έχει ο λαός που επισκέπτεστε. Μην κάνετε για παράδειγµα 
χειραψία µε άτοµο αντίθετου φύλου στην Μέση Ανατολή, µπορεί 
να δηµιουργηθεί παρεξήγηση και άντε να δώσετε εξήγηση…

Βίκυ Πέππα, International Marketing Consultant
General Marketing at A bit Of Greece
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Handcrafted Vehicle by Elektronio  
για µια «άλλη» αστική µετακίνηση!
Με όραµα έναν νέο τρόπο εναλλακτικής 

µετακίνησης τα χειροποίητα,τρίτροχα 
και ηλεκτρικά ποδήλατα του Elektronio 

ήρθαν για να αλλάξουν τα δεδοµένα στη κα-
θηµερινή αστική µετακίνηση στοχεύοντας να 
βελτιώσουν την καθηµερινότητα µας. Ο Πα-
ντελής Ζάρκος απόφοιτος του ΤΕΙ οχηµάτων 
και η Άννα Χλιούρα απόφοιτος του τµήµατος 
∆ηµοσιογραφίας και ΜΜΕ επιχειρούν στην 
Ελλάδα της κρίσης και µας αναλύουν το project 
και την µέχρι τώρα εµπειρία τους.

Πως ξεκίνησε η ιδέα του όλου Concept;
A. Ο Παντελής, ως τεχνολόγος οχηµάτων, 

ασχολείται από το 2010 µε την κατασκευή ιδι-
αίτερων ποδηλάτων. Αρχικά, είχε κάνει µια 
προσπάθεια που δεν ευοδώθηκε και αποφάσισε 
να αρχίσει να το δουλεύει µόνος του. Επειδή 
είµαστε ζευγάρι και στη ζωή, βλέποντας αυτή 
του την προσπάθεια και συµµετέχοντας ενεργά 
και στα προηγούµενα project του αποφασίσαµε 
να το κάνουµε µαζί και να δηµιουργήσουµε µια 
εταιρεία στην οποία θα κατασκευάζουµε κάτι 
το οποίο πιστεύουµε πολύ, το συγκεκριµένο 
ποδήλατο.

Π. Καθώς τελείωνα τη σχολή µου ως τεχνολό-
γος οχηµάτων ήθελα ένα ιδανικό όχηµα. Ήθελα 
κάτι που να συνδυάζει κάποια πλεονεκτήµατα 
ορισµένων οχηµάτων οπότε αποφάσισα να 
κατασκευάσω ένα ποδήλατο αρχικά υποβοη-
θούµενο και µε µια ειδική θέση οδήγησης για να 
είναι πιο ξεκούραστο, πιο άνετο και διαφορετικό 
από τα υπόλοιπα.

Γιατί 3 ρόδες;
Π. Πέρα του ότι έχει τρείς ρόδες έχει και τις 

δύο εξ’αυτών µπροστά οπότε είναι αρκετά δια-
φορετικό από τα υπόλοιπα τρίτροχα. Ο αρχικός 
του σχεδιασµός είναι για να δηµιουργηθεί έπειτα 
και η κλειστή του έκδοση, δηλαδή µε ένα ανε-
µοθώρακα και µια κουκούλα να µπορεί να σε 
προστατεύει και τον χειµώνα από αέρα, βροχή 
κτλ. Οπότε όλος ο σχεδιασµός βασίστηκε στο 
να υπάρξει και κάποια εξέλιξη.Εκτός βέβαια 
από αυτό θέλουµε να έχουµε αποθηκευτικούς 
χώρους ανάµεσα στους µπροστινούς τροχούς 
ή να µπορεί να προσαρµοστεί ένα παιδικό 
καθισµατάκι ή ένα κάθισµα κατοικίδιου ή τα 
καθηµερινά ψώνια.

Α. Αφού δηµιουργήθηκε το όχηµα αντιληφθή-
καµε πως αυτή η διαφορετική γεωµετρία και το 
ιδιαίτερο σύστηµα είναι αρκετά διασκεδαστικό 
και ευέλικτο οπότε εγώ που το χρησιµοποιώ σαν 
όχηµα προσωπικής µετακίνησης δεν το αλλάζω.

Π. Θα ήθελα να προσθέσω και ένα ακόµη 
παράγοντα, την ασφάλεια. Έχει 3 σηµεία επα-
φής µε τον δρόµο πιο µεγάλη σταθερότητα 
ιδιαιτέρως σε ολισθηρό οδόστρωµα. Ωστόσο, 
χρειάζεται ισορροπία για να το οδηγήσει κάποιος 
καθώς ανήκει σε µια συγκεκριµένη κατηγορία 
ποδηλάτων όπως είπαµε και πριν.

 Α. Είναι διαφορετική και η εµπειρία οδήγησης 
και η εξοικείωση σε σχέση µε το συµβατικό ποδή-
λατο λόγω του ότι το διαχειρίζεσαι κυρίως µε το 
βάρος του σώµατος σου και συνεπώς χρειάζεται 
να µπεις στη φιλοσοφία. Ωστόσο, υπάρχει ένα 
σύστηµα που κλειδώνει σε περιπτώσεις που 
θέλεις να διατηρήσεις την ισορροπία.

Π. Ουσιαστικά υπάρχει ένας µηχανισµός που 
το µετατρέπει σε σταθερό ποδήλατο όπως τα 
κλασικά τρίτροχα ποδήλατα επιτρέποντας µας 
να κινηθούµε µέχρι µια χαµηλή ταχύτητα.

Α. Και λόγω του ότι έχει τρείς ρόδες δεν 
µπορείς να εκτραπείς πχ να πέσεις. Είναι πάρα 
πολύ δύσκολο έως αδύνατο.

Για ποιόν άλλο λόγο να επιλέξει κάποιος 
το συγκεκριµένο µοντέλο σε σχέση µε ένα 
συµβατικό ποδήλατο;

Α. Για τα άτοµα που θέλουν να χρησιµοποι-
ήσουν ένα διαφορετικό µέσο µετακίνησης στο 
αστικό κέντρο καθώς δεν νιώθουν ευχαριστηµένα 
µε τα άλλα µέσα που µετακινούνται καθηµε-
ρινά είναι µια εναλλακτική πρόταση. Σε αυτή 
την περίπτωση έχεις τα καλά του ποδηλάτου, 
δεν έχεις extra κόστη συντήρησης, επιλέγεις 
µια καθαρή µετακίνηση, λύνεις τα καθηµερινά 
προβλήµατα κυκλοφοριακής συµφόρησης και 
πάρκινγκ και κερδίζεις χρόνο. Παράλληλα είναι 
και ξεκούραστο. Ενδεχοµένως µε το συµβατικό 
ποδήλατο να µην µπορούσε κάποιος να κάνει 
τόσα χιλιόµετρα. Η µικρότερη αυτονοµία είναι 
στα 35χλµ και από κει και πέρα όσο µεγαλύτερη 
µπαταρία βάζουµε µπορεί να φτάσει και σε µια 
αυτονοµία έως 100 χλµ. Εξυπηρετεί άτοµα που 
κινούνται τόσο σε µια µεγάλη πόλη αλλά ακό-
µη και σε µια µικρότερη πόλη π.χ. µπορείς να 
πηγαίνεις ξεκούραστος από ένα προάστιο στο 
κέντρο της πόλης καθώς έχει άνετη θέση οδή-
γησης και µπορείς να µεταφέρεις περισσότερα 
αντικείµενα. Όταν ολοκληρωθεί και η κλειστή 
έκδοση θα µπορεί κάποιος να το χρησιµοποιήσει 
και όλο το χρόνο και αυτό είναι ένα παραπάνω 
πλεονέκτηµα.

Π. Υπάρχει επίσης υποβοήθηση την οποία 
επιλέγεις εσύ. Οπότε ακόµη και κάποιος που 
δεν είναι αρκετά γυµνασµένος µπορεί αρχικά να 
χρησιµοποιήσει µεγάλο βαθµό υποβοήθησης 
και σταδιακά να την µειώνει. Συνεπώς δεν είναι 
απαγορευτικό και για κάποιον ο οποίος δεν είναι 
αρκετά fit και συµβάλλει στο να βάλεις σιγά 
σιγά και την άσκηση στη ζωή σου.

Ποια είναι η οµάδα στόχος στην οποία απευ-
θύνεστε;
Α. Λόγω του ότι έχουµε αρκετά premium 

προϊόντα και επειδή πουλάµε κατά παραγγελία 
και χειροποίητα σίγουρα απευθυνόµαστε σε 
άτοµα µε υψηλότερη οικονοµική κατάσταση που 
έχουν µια πράσινη φιλοσοφία ζωής, τους αρέσει 
να είναι διαφορετικοί γιατί είναι διαφορετικά 
και τα οχήµατα και οπωσδήποτε είναι fan του 
ποδηλάτου. Από κεί και πέρα απευθυνόµαστε 
και σε εταιρείες καθώς θεωρούµε πως µπορεί 
να έχει χρήσιµη εφαρµογή π.χ. σε εταιρείες rent 
a bike, εταιρείες µε ανάγκες διανοµής,εταιρείες 
bike logistics (δηλαδή εταιρείες διανοµής µε 

ποδήλατα) και τέλος ξενοδοχειακοί και τουρι-
στικοί όµιλοι.

Π. Το όχηµα µπορεί να αποτελέσει και ένα µέσο 
προβολής για µια εταιρεία καθώς η ίδια µπορεί 
να διαφηµίζεται και να τραβάει τα βλέµµατα 
παράλληλα ενώ διανέµει πχ τα προϊόντα της.

Η οικονοµική κρίση αποτέλεσε ή αποτελεί 
ανασταλτικό παράγοντα για να ξεκινήσετε τη 
δική σας καινοτόµο επιχείρηση;
Π. Είχαµε ξεκινήσει τόσο την πρώτη µας όσο 

και την τωρινή µας προσπάθεια εντός κρίσης 
και δεν νοµίζω πως αποτέλεσε ανασταλτικό 
παράγοντα απλά γιατί όταν θέλεις να κάνεις 
κάτι το κάνεις. ∆εν είναι µόνο η κρίση που µπο-
ρεί να σε φρενάρει αλλά και άλλα πράγµατα. 
Οπότε καλό είναι να µην βάζουµε την κρίση 
σαν άλλοθι για να µην κάνουµε πράγµατα. Η 
κρίση θα δηµιουργήσει και ευκαιρίες ούτως ή 
άλλως. Προσωπικά θεωρώ πως περισσότερο 
µας δυσκόλεψε η γραφειοκρατία παρά η κρί-
ση. Η κρίση ίσως επηρέασε και επηρεάζει τους 
ρυθµούς µας,γίνονται πιο αργοί.

Α. Ενδεχοµένως εάν δεν υπήρχε η κρίση και 
εµείς οι ίδιοι να µην γνωρίζαµε πως µπορού-
σαµε να επιχειρήσουµε ή να µην µπαίναµε στη 
διαδικασία να σκεφτούµε να κάνουµε κάτι µόνοι 
µας. Από τη στιγµή που βλέπεις πως υπάρχει 
µια αβεβαιότητα στον επαγγελµατικό τοµέα και 
αρχίζεις και ψάχνεσαι αυτό από µόνο του είναι 
κάτι καλό. Ωστόσο τα επακόλουθα της κρίσης, 
π.χ. το γεγονός ότι έχουµε capital control στην 
Ελλάδα, είναι ένας ιδιαίτερα ανασταλτικός πα-
ράγοντας. Επηρεάζονται οι προµηθευτές µας και 
συνεπώς και εµείς αλλά και οι συναλλαγές που 
χρειάζεται να έχει καθηµερινά µια επιχείρηση.

Π. Αν θέλεις να κάνεις κάτι όµως δεν υπάρχει 
κάτι να σε σταµατήσει, να σε επιβραδύνει ναι, 
να σε σταµατήσει όµως όχι.

Σε σύντοµο χρονικό διάστηµα το elektronio 
έχει καταφέρει να κερδίσει τις εντυπώσεις και 
να κατακτήσει πολλές διακρίσεις. Τι θεωρείτε 
ότι συνδυάσατε κατάλληλα ώστε να φτάσετε 
σε αυτό το σηµείο;
Π. Επανερχόµενος σε αυτό που ανέφερα και 

προηγουµένως η κρίση αλλά και η γραφειο-
κρατία υπήρχαν στιγµές που µας βοήθησαν. 
Στις περιπτώσεις που υπήρχε νεκρός χρόνος 

από καθυστερήσεις οργανωθήκαµε κάνοντας 
ένα business plan και έτσι είδαµε ορισµένους 
διαγωνισµούς που υπήρχαν και µας οδήγησαν 
όλα αυτά σε µια λογική του να οργανωθούµε 
πάρα πολύ καλά. Το θετικό λοιπόν κοµµάτι 
της υπόθεσης είναι ότι αυτό πιθανόν να µην το 
κάναµε υπό άλλες συνθήκες, ίσως να γράφα-
µε απλώς τις ιδέες µας σε ένα χαρτί και να µη 
δίναµε ιδιαίτερη σηµασία. Τογεγονός ότι έχει 
βραβευτεί το πλάνο µάς δίνει χαρά να συνε-
χίσουµε να το ακολουθούµε ώστε να υπάρξει 
και η ανάλογη πορεία.

Α. Μόλις ξεκινήσαµε το elektronio συµµετεί-
χαµε σε κάποιους start up διαγωνισµούς και 
εκεί διακριθήκαµε. Ήµασταν στα 10 start up που 
επιβράβευσε η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη του 
Marlboro στο διαγωνισµό Red it up και στους 
5 νικητές στο 2ο διαγωνισµό επιχειρηµατικών 
ιδεών John & Mary Pappajohn Business Plan 
Competition του Anatolia School of Business 
(ACT). Από κεί και πέρα το επιχειρηµατικό site 
της Β. Ελλάδος το kabusiness.gr µας απένειµε 
βραβείο στο 9ο πολύσυνέδριο που διοργάνωσε 
ως µια νέα επιχειρηµατική προσπάθεια που 
συµβάλλει στην καινοτοµία.

Π. Επιπλέον ίσως βοήθησε και το γεγονός πως 
είµαστε από τελείως διαφορετικούς κλάδους εγώ 
και η Άννα. Εγώ είµαι στο κατασκευαστικό, µηχα-
νολογικό, δηµιουργικό κοµµάτι του ποδηλάτου 
και η Άννα είναι στο κοµµάτι της επικοινωνίας, 
της προώθησης και του marketing του project. 
Ο ένας συµπληρώνει τον άλλο και θεωρούµε 
πως έχουµε έναν πολύ καλό αρχικό πυρήνα.

Α. Έχουµε ένα κοινό όραµα και µια κοινή 
οπτική σε αυτό που θέλουµε να επεκτείνουµε. 
Παλαιότερα, για παράδειγµα, δεν µοιραζόµασταν 
το ίδιο όραµα µε τα µέλη της οµάδας µας στην 
προηγούµενη εταιρεία µας η οποία εν τέλει δεν 
πήγε καλά. Άρα δεν αρκεί µόνο µια καλή ιδέα 
αλλά το πώς αρχίζεις να την υλοποιείς. Ωστόσο 
για να επανέλθουµε στο θέµα των διακρίσεων, 
υπάρχουν πολλοί διαγωνισµοί ανα διαστήµατα 
το θέµα είναι πως περπατάς έπειτα. ∆εν σηµαίνει 
κάτι το να πάρεις ένα δύο τρία βραβεία, δεν 
πρέπει να επαναπαυτείς αλλά να συνεχίζεις.

Π. Το ότι κερδίζεις σε έναν διαγωνισµό δεν 
σου εξασφαλίζει το συµβόλαιο της επιτυχίας, 
θέλει σκληρή δουλειά έπειτα. Επίσης θεωρώ 
πως στους διαγωνισµούς χρειάζεται να βάζεις 
κάποια στιγµή και ένα φρένο ώστε να µη γίνει ο 
µόνος στόχος σου να κερδίζεις σε αυτούς αλλά 
να τρέξεις και την επιχείρηση σου παράλληλα. 
Σίγουρα κερδίζεις χρήµατα για να ξεκινήσεις κάτι, 
περισσότερες ευκαιρίες προβολής, αναπτύσ-
σεται εµπιστοσύνη απέναντι σου από τη µεριά 
ενδεχόµενων επενδυτών, αλλά µη µένεις εκεί.

Ποια είναι τα σχέδια σας για το µέλλον;
Α. Η εταιρεία είναι σε ισχύ από τον Μάιο 

του 2015 και το πρώτο εξάµηνο ήταν εξάµηνο 
προσαρµογής. Το 2016 ξεκινάει ο νέος κύκλος 
εργασιών της επίσηµης δραστηριότητας µας µε 
έναν συγκεκριµένο στόχο πωλήσεων για τον 
πρώτο χρόνο. Στη συνέχεια θέλουµε να βγάλουµε 
την κλειστή έκδοση του ποδηλάτου play που 
προαναφέραµε, να κάνουµε κάποιες βελτιώσεις 
στο υπάρχον και από κει και πέρα κάθε χρόνο 
να βγάζουµε και ένα νέο µοντέλο. Θέλουµε να 
αναπτυχθεί η εταιρεία και σιγά σιγά να βγεί προς 
τα έξω και επειδή το συγκριτικό µας πλεονέκτηµα 
είναι η εξατοµικευµένη εµπειρία, που φαίνεται 
και από το site µας https://elektroniowheels.
com, θα θέλαµε αυτό να το µεταφέρουµε σε 
στρατηγικά σηµεία στο εξωτερικό.

Αλεξία Φουκίδου,
∆ιευθύντρια Περιφερειακού Τοµέα skywalker.gr

Συνεντευξη
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εθελοντισµοσ

Η «Κιβωτός του Κόσµου» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισµός Ειδικής Μέ-
ριµνας και Προστασίας Μητέρας και Παιδιού, που δραστηριοποιείται πάνω στη 
µέριµνα παιδιών που ζούσαν σε συνθήκες παραµέλησης και εγκατάλειψης, χωρίς 
ιατρική φροντίδα, χωρίς µέλλον, τα περισσότερα από µονογονεϊκές οικογένειες, 
και πολλά χωρίς γονείς.
Η «Κιβωτός του Κόσµου» ιδρύθηκε το 1998 από έναν εικοσιεξάχρονο ιερέα, 
τον πατέρα Αντώνιο Παπανικολάου µε όπλα, την αγάπη του για τα παιδιά και 

την επιθυµία του για τη δηµιουργία µιας φωλιάς στοργής και φροντίδας για τα παιδιά της 
«άλλης» Αθήνας. Παιδιά που βίωναν καθηµερινά την εγκατάλειψη, την αδιαφορία, το ρατσι-
σµό και τον κοινωνικό αποκλεισµό σε µία από τις πιο υποβαθµισµένες περιοχές της Αθήνας, 
την Ακαδηµία Πλάτωνος. Βλέποντας την ανείπωτη φτώχεια και την εξαθλίωση των παιδιών 
αυτών ο πατέρας Αντώνιος δε δίστασε να αφιερώσει τη ζωή του σε αυτό το έργο, που εκτός 
από έργο αγάπης είναι για εκείνον έργο ζωής.
Αγγελία: Eθελοντής οδηγός συνοδός
Η Κιβωτός του Κόσµου (www.kivotostoukosmou.org) αναζητεί άµεσα εθελοντές οδηγούς 
για τη συνοδεία παιδιών στο σπίτι φιλοξενίας µας στον Πειραιά.
Οι εθελοντές οδηγοί θα εξυπηρετούν στο ηµερήσιο πρόγραµµα µετακινήσεων των παιδιών 
µας από το σπίτι φιλοξενίας προς τα σχολεία της περιοχής, σε προγραµµατισµένα ιατρικά 
ραντεβού, σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών, σε διάφορες εξωσχολικές δραστηριότητες κλπ.
Απαιτήσεις: ∆ίπλωµα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου (Β’ κατηγορίας) απαραίτητο.
Στοιχεία Επικοινωνίας:
∆ιεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 & Καλλικλέους - Τ.Κ. 10442-Αθήνα (Κολωνός) - Τηλ. & Fax:  
+30 210 5141935. Ε-mail: kivotos5@otenet.gr

Το ∆ίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέµβασης του 
ΚΕΘΕΑ απευθύνεται σε έφηβους, νέους ενήλικες και τις οικογένειές 
τους, µε στόχο την αντιµετώπιση των δυσκολιών εκείνων που µπο-

ρεί να οδηγήσουν τους νέους σε εξαρτητικές ή άλλες βλαπτικές για αυτούς συµπεριφορές.
Για το σκοπό αυτό µέσα από ένα εύρος υπηρεσιών πρόληψης, έγκαιρης παρέµβασης και 
εκπαίδευσης επαγγελµατιών παρεµβαίνει τόσο σε επίπεδο της σχολικής και ευρύτερης κοι-
νότητας, όσο και σε επίπεδο οικογένειας και ατόµου.
Aναζήτηση εθελοντών:
Α) Εθελοντές για µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας για µαθητές γυµνασίου στο πλαίσιο του 
προγράµµατος πρόληψης µε τίτλο: "Μετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο" ως εξής:
• Για το μάθημα των Αρχαίων  έων των τάξεων Α   Γ  Γυμνασίου.
• Για το μάθημα των αθηματικών των τάξεων Α   Γ  Γυμνασίου.
• Για το μάθημα της Φυσικής των τάξεων Α   Γ  Γυμνασίου.
• Για το μάθημα της ημείας των τάξεων Α   Γ  Γυμνασίου.
Τι χρόνο πρέπει να αφιερώσεις: 
• α μαθήματα γίνονται Δευτέρα ή και Πέμπτη και ώρες . - , μέχρι το τέλος της 
σχολικής χρονιάς 2015-2016 σε µικρά γκρουπάκια (2-3 µαθητών).
• Για την κατάλληλη εκπαίδευση σου, δυο ωρα.
• Για την εποπτεία σου και την εξειδικευμένη εκπαίδευση σου ένα Σάββατο το μήνα. 
Τι προσόντα χρειάζεσαι: 
• Επάρκεια γνώσης του αντικειμένου. 
• πευθυνότητα και αξιοπιστία στη δέσμευση που αναλαμβάνεις.
• Αγάπη προς τα παιδιά, επικοινωνιακό πνε μα και όρεξη για δουλειά.
Τι θα κάνεις: 
Βοηθάς τους µαθητές στα βασικά µαθήµατά τους και συµµετέχεις στην οµάδα εποπτείας των 
εθελοντών για τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλάνου για το κάθε παιδί, τη διαχείριση 
περιστατικών και τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου.
Τι κερδίζεις/τι µαθαίνεις: 
Εδώ θα σχετιστείς µε νέους, θα εκπαιδευτείς στις βασικές αρχές πρόληψης και θα ενηµερωθείς 
για θέµατα που αφορούν τη χρήση και εξάρτηση καθώς και για θέµατα που σχετίζονται µε 
τη µαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, µέσα από την οµαδική εποπτεία θα αποκτήσεις εµπειρία 
για θέµατα σχετικά µε τα ψυχολογικά αίτια της έκφρασης συµπεριφορών, την ψυχολογία των 
εφήβων, τη διαχείριση συναισθηµάτων κ.α. Τέλος µετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας 
µας θα µπορείς να λάβεις σχετική βεβαίωση.
Β) Εθελοντές για µαθήµατα ενισχυτικής διδασκαλίας για µαθητές δηµοτικού στο πλαίσιο του 
προγράµµατος πρόληψης µε τίτλο: "Μετάβαση από το ∆ηµοτικό στο Γυµνάσιο" ως εξής:
• Για το μάθημα της Γλώσσας των τάξεων Ε   Σ  Δημοτικο
• Για το μάθημα των αθηματικών των τάξεων Ε   Σ  Δημοτικο
Τι χρόνο πρέπει να αφιερώσεις: 
• α μαθήματα γίνονται ρίτη ή και Παρασκευή και ώρες . - . , μέχρι το τέλος της 
σχολικής χρονιάς 2015-2016 σε µικρά γκρουπάκια (2-3 µαθητών).
• Για την κατάλληλη εκπαίδευση σου, δυο ωρα.
• Για την εποπτεία σου και την εξειδικευμένη εκπαίδευση σου ένα Σάββατο το μήνα. 
Τι προσόντα χρειάζεσαι: 
• Επάρκεια γνώσης του αντικειμένου. 
• πευθυνότητα και αξιοπιστία στη δέσμευση που αναλαμβάνεις.
• Αγάπη προς τα παιδιά, επικοινωνιακό πνε μα και όρεξη για δουλειά.
Τι θα κάνεις: 
Βοηθάς τους µαθητές στα βασικά µαθήµατά τους και συµµετέχεις στην οµάδα εποπτείας των 
εθελοντών για τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλάνου για το κάθε παιδί, τη διαχείριση 
περιστατικών και τη διαµόρφωση του εκπαιδευτικού πλαισίου.
Τι κερδίζεις/τι µαθαίνεις: 
Εδώ θα σχετιστείς µε νέους, θα εκπαιδευτείς στις βασικές αρχές πρόληψης και θα ενηµερωθείς 
για θέµατα που αφορούν τη χρήση και εξάρτηση καθώς και για θέµατα που σχετίζονται µε 
τη µαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, µέσα από την οµαδική εποπτεία θα αποκτήσεις εµπειρία 
για θέµατα σχετικά µε τα ψυχολογικά αίτια της έκφρασης συµπεριφορών, την ψυχολογία των 
εφήβων, τη διαχείριση συναισθηµάτων κ.α. Τέλος µετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας 
µας θα µπορείς να λάβεις σχετική βεβαίωση.
Επικοινωνία: Τηλ.: 210 9212961 - E-mail: info@prevention.gr-www.prevention.gr, Τσαµα-
δο  , 

Η Πανελλήνια Εταιρεία για την Πρόληψη του Καρκίνου «Στόχος-Πρόληψη» 
πραγµατοποιεί την εκστρατεία ‘’Η µόδα βάζει στόχο τον καρκίνο του στήθους’’ 
στην Ελλάδα. Η εκστρατεία ξεκίνησε πριν 20 χρόνια στην Αµερική. Εµπνευ-
στής αυτής είναι ο διάσηµος σχεδιαστής µόδας Ralph Lauren. Η εκστρατεία 
αξιοποιεί την θέληση για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο µέσα από το χώρο 
της µόδας. Μέσα σε αυτό το πρίσµα οργανώσαµε προγράµµατα ενηµέρωσης 

και δωρεάν προληπτικών εξετάσεων. Όλα τα προγράµµατα χρηµατοδοτήθηκαν πλήρως από 
τον Στόχο-Πρόληψη . τσι μέσα σε  χρόνια κατορθώσαμε να κάνουμε σε Πανελλαδικό 
επίπεδο την πρόληψη τρόπο ζωής.
Εθελοντής Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων
Τι χρόνο πρέπει να αφιερώσεις: 1 µήνα
Τι προσόντα χρειάζεσαι: Επικοινωνιακές δεξιότητες, υπευθυνότητα και αξιοπιστία στη δέ-
σµευση που αναλαµβάνεις.
Απαραίτητα χαρακτηριστικά: Κάτοικος των περιοχών: Αχαρναί, Αιγάλεω, Ίλιον, Περιστέρι, 
Καλλιθέα, Αγ. Ανάργυροι, Αγ. Δημήτριος, έα ωνία.
Τι θα κάνεις: Θα δραστηριοποιηθείς στο δήµο σου και θα συµβάλεις στη συγκέντρωση σηµα-
ντικής πληροφόρησης, και ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας µε τη δηµοτική αρχή προκειµένου 
να αναπτύξουµε ένα νέο καινοτόµο πρόγραµµα πρόληψης. Αναζήτηση στο διαδίκτυο, επίσκεψη 
στα κεντρικά γραφεία του ∆ήµου, ανάπτυξη δηµόσιων σχέσεων, συλλογή πληροφοριών, 
καταγραφή, δηµιουργία συνεργασιών.
Τι κερδίζεις: Ανάπτυξη κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Η ικανοποίηση ότι συµ-
βάλεις σε ένα πρωτότυπο καινοτόµο πρόγραµµα υπέρ της πρόληψης. Γραπτή πιστοποίηση. 
να από τα διάσημα μπλουζάκια με σήμα το Στόχο. Δυνατότητα εργασίας στην περιοχή σας.

Πληροφορίες για την αγγελία: i e .  

Η LALIBELA-Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας είναι µια ελληνική, αν-
θρωπιστική, µη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1996 από Έλ-
ληνες εθελοντές µε σκοπό την παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης 
και ιατρικής κάλυψης στα ορφανά και άπορα παιδιά της Αιθιοπίας. Η Αιθιοπία 
παραµένει µια από τις φτωχότερες χώρες του κόσµου, που µαστίζεται από φτώ-
χεια, αρρώστιες και λιµούς, θύµατα των οποίων είναι σήµερα 6 εκατοµµύρια 

ορφανά. Στόχος μας είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε όσα περισσότερα ορφανά, άπορα και 
εγκαταλελειµµένα παιδιά να µεγαλώσουν και να µορφωθούν, ώστε να σπάσουν τον φαύλο 
κύκλο της φτώχειας και να ζήσουν µε τις δικές τους δυνάµεις.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο µας και φωτογραφίες από τις αποστολές 
στην Αιθιοπία επισκεφτείτε την ιστοσελίδα µας www.lalibela.gr, τη σελίδα µας στο Facebook. 
Επικοινωνήστε μαζί μας στο i lali ela.  ή στον αριθμό   ή περάστε από τα 
γραφεία µας να γνωριστούµε και να τα πούµε. 

 Σ λλογος «Φροντίδα» είναι ένας Πανελλήνιος Σ λλογος πρόληψης, 
ενηµέρωσης και συµπαράστασης ατόµων µε εγκεφαλική παράλυση, 
νοητική υστέρηση και σύνδροµο down.
Ιδρύθηκε το 2008 στον Πειραιά µε σκοπό να προσφέρει κοινωφελές 
έργο στις οικογένειες που καταφεύγουν στην αναζήτηση βοήθειας λόγο 

των προβληµάτων υγείας που αντιµετωπίζουν.
 Σ λλογος μας πιστε ει ότι το πολιτιστικό επίπεδο μιας κοινωνίας αναδεικν εται σε σημαντικό 

βαθµό από τον τρόπο που αντιµετωπίζει, όσα µέλη της διαφέρουν ή µειονεκτούν.
Οι συµπολίτες µας µε αναπηρία δεν παύουν να αποτελούν φορείς προσωπικής ελευθερίας, 
αξιοπρέπειας και δηµιουργικότητας. Τα άτοµα µε αναπηρία έχουν µεν ειδικές ανάγκες, όµως 
διαθέτουν ασφαλείς και ειδικές δυνατότητες, τις οποίες αναπτύσσουν µε αξιοθαύµαστο τρόπο, 
τους µηχανισµούς αναπλήρωσης.
Τα άτοµα µε αναπηρία δεν είναι ούτε κοινωνικοί παραβάτες, ούτε απόβλητοι, αλλά άνθρωποι 
που αποκλίνουν από έναν ιδεατό τύπο "µέσου ανθρώπου". Είµαστε ενάντια σε οποιαδήποτε 
προκατάληψη, κοινωνική ανισότητα, στάση απόρριψης και εµπαιγµού, απέναντι στα άτοµα µε 
αναπηρία, κοντά όµως στην ανάδειξη και στήριξη των αυτονόητων ανθρώπινων δικαιωµάτων 
τους, την µόρφωση, την υγεία, την εργασία, τη ζωή.

 Σ λλογος Φροντίδα ξεκίνησε από ανάγκη και επιθυμία των γονέων αυτών των παιδιών. Στα 
λίγα χρόνια της ύπαρξής του έχει καταφέρει να βοηθήσει πολλές οικογένειες µε παιδιά που 
αντιµετωπίζουν ανάλογα προβλήµατα. Oι δραστηριότητες του συλλόγου µας ποικίλουν και 
αγκαλιάζουν το πρόβληµα των οικογενειών, αλλά και των ευπαθών οµάδων της κοινωνίας 
µας που χρειάζονται βοήθεια. 
Κατόπιν αυτών των επιτακτικών αναγκών δηµιουργήθηκε το κοινωνικό παντοπωλείο της 
Φροντίδας, που στόχο έχει να προσφέρει δωρεάν, είδη πρώτης ανάγκης κυρίως τρόφιμα 
καθώς και άλλα προϊόντα στις οικογένειες κυρίως του συλλόγου 

μεση προτεραιότητα του Συλλόγου, είναι να λειτουργεί τους επόμενους μήνες το κέντρο 
φ λαξης και αποκατάστασης των παιδιών με ειδικές δυνατότητες. Σε αυτή μας την προσπάθεια 
απαραίτητη είναι και η δική σας βοήθεια και συνδροµή. Ήδη έχει παραχωρηθεί ο κατάλληλος 
χώρος για την δηµιουργία του. Ευελπιστούµε στη δική σας ανταπόκριση για να δώσουµε 
όλοι µαζί τις προοπτικές που αξίζει να έχουν αυτά τα παιδιά, τα δικά µας παιδιά. Είµαστε στη 
διάθεσή σας για κάθε πληροφορία σχετικά µε τη δραστηριότητα και το έργο του συλλόγου.
Site: www.frodida.gr-Τηλ.: 210 4908631-Fax:  

Το πρότυπο ειδικό οικοτροφείο «Οι Άγιοι Ανάργυροι», θεμελιώθηκε τον Σε-
πτέμβρη του  στην Παλλήνη, στερα από πολυετείς προσπάθειες του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των νοητικά υστερο ντων οικοτρόφων μας. 
Τα 51 άτοµα που φιλοξενούνται σήµερα σε αυτό προσδιορίζονται ως ΑΜΕΑ µε 
εξαιρετικά χαµηλό δείκτη νοηµοσύνης.

Μοναδικός σκοπός αυτής της µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα προσπάθειας, είναι η εξασφά-
λιση στέγης και φροντίδας για τα παιδιά μας. έσα από την ακο ραστη μάχη του Συλλόγου 
έχουμε επιτ χει ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο περιβάλλον διαβίωσης. Στόχος μας η διαρκής 
βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας, υγιεινής και φροντίδας.
Περισσότερες πληροφορίες στα  ,   - .a -a a i.  ή στο λογα-
ριασμό μας στο a e  el- . a e . m a e - - .
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η peopleatwork-hellas είναι ο αποτελεσµατικός 
συνεργάτης των εταιριών σε θέµατα στελέχωσης 
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναµικού τους, το 
γραφείο-boutique που µπορεί να εστιάζει και να καλύ-
πτει µε συνέπεια και επαγγελµατισµό τις ανάγκες των 
εταιριών και των υποψηφίων. Η εταιρία µας αναζητά 
κατάλληλους/ες υποψήφιους/ες για λογαριασµό πε-
λάτη της, επώνυµης ναυτιλιακής εταιρίας, µε στόχο 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης στη Θεσσαλονίκη:

Υπάλληλος Ναυτιλιακής Εταιρίας 
κωδ ΥΝ

Το έργο: Ενεργός συµµετοχή στη λειτουργία της 
Ναυτιλιακής εταιρίας, µε έµφαση την αποτελεσµα-
τική εξυπηρέτηση των πελατών.

Προδιαγραφές θέσης: 
•       
επιχειρήσεων 
•       

      
ή σε γραφεία διεθνών διαµεταφορέων  

     
•      
και φορτοεκφορτώσεων σε λιµάνια 
•      
µοναδοποιηµένων ή συµβατικών φορτίων 
•       
σε πωλήσεις, και καλή γνώση της αφοράς  
θα αξιολογηθούν ως πρόσθετα προσόντα 
•    
•     
•      
και συνεργασίας 
•       -
βουλία, εστιασµένο στην ολοκλήρωση του έργου 
•      
•     
τους άνδρες

      -
λούνται να αποστείλουν  άµεσα το βιογραφικό τους 
σηµείωµα (µε φωτογραφία), αναγράφοντας  των κωδικό 
της θέσης στο e-mail: 

       
θα αντιµετωπισθούν µε εχεµύθεια και επαγγελµατισµό.

Υπάλληλος Γραφείου-Dispo Planner

Η Intertruck LTD προσφέρει τις υψηλού επιπέδου 
υπηρεσίες του σε όλη την Ευρώπη µέσω δικτύου υπο-
καταστηµάτων της σε κοµβικά σηµεία του Ευρωπα-
ϊκού χάρτη. Η σταθερά ανοδική πορεία της εταιρείας 
καθώς και οι αυξανόµενες απαιτήσεις των πελατών 
της, ενίσχυσαν τη φιλοσοφία της για επένδυση στο 
ανθρώπινο δυναµικό της και στελέχωση σηµαντικής 
θέσης στην οµάδα του γραφείου της στην Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή θέσης: 
•      
& αυτ/των 
•       

        
•       
•      
πορείας τους 
•     
εντολών

Απαραίτητα προσόντα: 
•         
•       
γλώσσα θα εκτιµηθεί αναλόγως 
•       
και IT προγραµµάτων 
•     
•      
& αποτελεσµατικότητα στην αντιµετώπιση  
προβληµάτων 
•     
•  

Παροχές: 
•   
•    
•      
•   
•  

       
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

Adecco HR        -
          

      -
         

       
      

Administration Officer 
ref.code: S-722/57221

Job description: 
•      

      
       

      
•        

  
•       

        

Candidate profile: 
•       

   
•         

       
•       

     
•      
•        

    
•      
•     
•     

The company offers: 
•    
•     

       
      address  

         
       -

          
       

         
        

           
       

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Randstad Hellas         

        
Data Entry Assistant   fixed term contract.

Αρµοδιότητες: 
•        

 
•       

Προσόντα: 
•      
•    
•    
•     
•    
•      
•   
•

Πληροφορίες:     

          
         

         
        

          
       Randstad 

           
          

       
        

         
       link: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Allbright Advertising    

Digital Account Manager

Requirements: 
•     
•    
•    
•     
•      
•       

 
•  

     e-mail: 

Hotel Manager

       

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•         
•       
•        
δεύτερης γλώσσας 
•        
προγραµµάτων 
•    

Προσφέρονται: 
•        
•    
•      
•   

Για αποστολή βιογραφικού  απαραίτητη µία πρόσφατη 
φωτογραφία στο e-mail: 

Cavotagoo Hotel        
       Santorini 

   

General Manager 
Required Qualifications

•    
•         

       
•       

     
•    

  
•        

     
•       

     
•     

       -
        

          
 e-mail address: 

Bill & Coo Hotels-Bill & Coo Suites and Lounge-
Bill & Coo Coast Suites-Bill & Coo Suites and 
Lounge,     

Event Manager

          
         

          
        

       
             

       

The ideal         
        

         
       

     e-mail: 

Υπεύθυνος-η διοργάνωσης εκδηλώσεων 
Events Manager

Επιθυµητά προσόντα: 
•      

      
•       
άλλων γλωσσών θα είναι επιπρόσθετο προσόν) 
•   
•       
•       

    

Επαγγελµατικές ικανότητες: 
•     
•      
και στη επίτευξη των στόχων 
•    
•     

   e-mail: 

Purchasing & Planning Analyst  
κωδικός: PPA

Ανώνυµη Βιοµηχανική Εταιρία    -
γατρική πολυεθνικού oµίλου ζητά για τη στελέχωση 

  

Purchasing and Planning Analyst

Αρµοδιότητες: 
•      

        
εργοστασίων του οµίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό 

•     
µοντέλα παρακολούθησης τιµών αγοράς 
•      
συµφωνίες προµηθειών µε βέλτιστους όρους 
•       
πωλήσεων, αποθήκης, διακίνησης και λογιστηρίου 
•       
τις υπάρχουσες συµφωνίες ή να προτείνει νέους 
προµηθευτές 
•        
των προµηθειών σε όλα τα εργοστάσια  
και προβαίνει σε έγκαιρη παρέµβαση  
σε περιπτώσεις αποκλίσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

    
  

•         
σε εταιρίες µε χηµική παραγωγική δραστηριότητα 
•     
ικανότητες 
•     
•       
(γραπτός και προφορικός λόγος) 
•     
(για τους άντρες) 
•    

Επιθυµητά προσόντα: 
•   
•        
συστήµατος 
•     
•     
•     
•       
στη λεπτοµέρεια 
•    
•      

Η εταιρεία παρέχει: 
•    
•   
•      
εργασίας 
•       
αναπτυσσόµενο πολυεθνικό όµιλο

     
ηλεκτρονική διεύθυνση   -
φέροντας τον κωδικό της θέσης. Θα τηρηθεί εχεµύθεια.

Εταιρία ∆ιοργάνωσης Events & Εκδηλώσεων ανα-
      
     

Marketing & Development Assistant

Αντικείµενο εργασίας: 
•       

 
•   
•     
•    

Προσόντα: 
•    
•       
•       
προσωπικότητα 
•   
•     
εξυπηρέτηση πελατών 
•       
προσωπικότητα

Προσφέρονται: 
•    
•   

     -
γραφία στο e-mail: 

Η Κωτσόβολος,      -
νικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, 
µε παρουσία σε όλη την Ελλάδα και µέλος του διε-

       
 

∆ιευθυντικό Στέλεχος

     
         

σου ταιριάζει!

Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους καταστήµατος 
είναι: 
•       
του καταστήµατος, την εκπαίδευση της οµάδας του, 
καθώς και την εξέλιξή τους 

Αγγελίες εργασίας
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•       
     

•       
   

•        
     

    

Απαραίτητα προσόντα: 
•     

      
 

•        
       

 
•      

 
•      

 
•        

Προσφέρονται: 
•    
•     
•     
•       

       

Σχετικά µε την εταιρεία Κωτσόβολος:   
         

         
       

       
       

        
      

        
        

     
    

    
     

     

Σχετικά µε τον όµιλο Dixons plc:     
       

       
      

        
      

      
       

       
      

      
      

 ιστοσελίδας  

Global Load Control (GLC)      
        
        

          
      
          
       

    
          
        

Load Control Agent:        
          

        
          

       
          

        
           

   

Job description: 
•       

         
•       

    
•      
•      
•         

 
•         

         
 

Position requirements: 
•      
•         

  
•     
•    
•        

     

•     
•       

   
•         

  

We offer: 
•       

        
   

•      
     

•       
         

•         
    

•     
    

•     
•     
•        

  
•         
•       

           
         

         
     e-mail: 

   πολυεθνική εταιρία ελληνικής 
         

   

Junior Product Manager

       
        

       
        

        
       

 

Ο/η κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα πιο κάτω 
καθήκοντα: 
•       

       
       

    
•       

      
     

•       
        

•        
       

      
•      

       
     

•        
       
  

•       
    

•        
      

       
        

•       
  

•        
      

       
  

•       
        

•      
      

     
•    

       
    

   link: 

 Invictus Marketing       
        

      
      

  

Η εταιρεία παρέχει: 
•      

    
•     
•   

Χαρακτηριστικά του ιδανικού υποψηφίου είναι: 
•  

•    
•   
•   
•   

           
       e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
     

Υπαλλήλου Λογιστηρίου

    

    

Αρµοδιότητες: 
•       

  
•   
•    
•     

    
   

•    
•   

Προσόντα: 
•     
•    
•     
•      
•       

     
•        
•     
•    
•      

Παροχές: 
•    
•   

     e-mail: 
       

      

Βοηθός Λογιστή- Λογίστριας 
µε 5 έτη προϋπηρεσία  

σε λογιστήριο εµπορικής εταιρείας

•   
•       

     
 

•    
•   

  ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Deloitte       

       
         

        
         

            
      

         
         

       
         
       

  

Company profile:        
        

         
         
       
         

      
        

        
       
      
       

      
      

           
        

      
       

      
       
        
       

      
    

Deloitte enterprise risk services (ers):   
          

       
      

       

Principal duties & responsibilities:     
       
        

      
       
   

•       
       
       

        
     
       

•         
       

     
    

      
•      

Baseline requirements: 
•      

     
•      

       
 

•      
     

•      
        

    
  

•       
   

•      
•        
•       

 
•        

       
•         

  
•         

   
•        

    
•      
•       

      
•           

      
     

       
   

      
      

        
      

       
        

       

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
        

 

Γραφίστας/Γραφίστρια 

      
       

  

•     
•    
•       

  
•     

   e-mail: 

   µεγαλύτερους οµίλους   
       

       
 

Γραφίστ-Graphic Designer

κωδ. 26390/15
Αρµοδιότητες: 
•     
•     
•   
•     

 



Τρίτη 19 Ιανουαρίου 201612

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 14

Προσόντα: 
•   
•        
•       

       
•        
•      

       
 

•   

Επιθυµητά προσόντα: 
•     

   
•     

  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•      
•  
•   
•    
•    
•       
•

Η εταιρία προσφέρει: 
•       

 
•      
•    
•     

     
     e-mail: 

Η KSM Human Resources   
        

      
       

     

Πελάτης:      αθλητικών 
ειδών ένδυσης : 

Junior Graphic Designer

Περιγραφή θέσης: 
•      

       
  

•      
     

•      
      

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

   
•     

    
•     

   
•   

   link: 
      

Web-Graphics Designer

   

Απαραίτητες γνώσεις: 
•   
•  
•  
•       
•    

Επιθυµητές γνώσεις: 
•     
•      

   e-mail:  
   

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
 1001 Γεύσεις     

     
      

      
       

      
    

Υπεύθυνο Καταστηµάτων 
µε έδρα τηv Αττική

Αρµοδιότητες:  
•     

       
 

•      
  

•     
   

•      
•       

    
•       

 

Προφίλ υποψηφίου/ίας: 
•       

      
      

   
•      

  
•         

  
•      
•     
•   
•    
•       

   
•       

    
•         

       
        

       
•       

Προσφέρεται: 
•       

       
  

•         
•   

   e-mail:  

    Mikel  
       

         

Υπεύθυνου Καταστήµατος 
µε εµπειρία

    
       

 

 5* Aquagrand Exclusive Deluxe Resort   
       

Υπάλληλο καταστήµατος-Boutique

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       

       
  

•      
•      

 
•       

    
•    
•    

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•      
•    
•   

     
      

   e-mail  
          

    

Υπάλληλος σε κατάστηµα µε ελληνικά προϊόντα 
Κωδ. Αγγελίας ΚΑΤ. 01

      
        

    

Απαραίτητα προσόντα:        
         

    
    

   e-mail: 

    Mikel  
        

       
      

Barista

    
  e-mail:      
  

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
  Σταύρος Καζακίδης Α.Ε., Φωτισµός-Έπι-

πλα      

Περιοδεύοντα Πωλητή

      

Επιθυµητά χαρακτηριστικά: 
•      
•    
•      

     

       
      

   διεύθυνση: 
      

        

Εκπρόσωποι Επικοινωνίας  
& Προώθησης Πωλήσεων 

Πάτρα

  Step Ahead Viable Energy    
      

        
  

Προφίλ υποψηφίου: 
•    
•  
•    

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•       
•      
•     

         
διεύθυνση      

       
    

Πωλητής για Β. Ελλάδα & Βουλγαρία

      

Η εταιρεία      
        

       

Η θέση         
      

       
         

       
        

Κύρια καθήκοντα: 
•       

 
•      

    
•       

       
    

•       
      
       

Χαρακτηριστικά υποψηφίου και προσόντα: 
•       

  
•       

     
   

•       
       

   
•     
•     

         
   

•      
    

Παροχές εταιρείας: 
•         
•      

    
•       
•      
•     

      

Γραµµή αναφοράς:     
 

Λοιπές πληροφορίες:     
         

  

       
     ηλεκτρονική 

διεύθυνση      
        

      
        

  

  Πήγασος Α.Ε.   
      

       
       

      
     

Πωλητές X-Van µικρής λιανικής 
µε έδρα τηv Αττική

Καθήκοντα: 
•      

      
•     

Προφίλ ιδανικού υποψηφίου: 
•      
•     

  
•        
•    
•   

Προσφέρεται: 
•       

   
•      
•       

  

   e-mail: 

  Αφοι Μουσαµά Αξε     
        

       
     

Εκπροσώπους Πωλήσεων

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισµένα από τα καθήκοντα:
•        

       
   

•      
        

  
•         

      
  

•        
       
     

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

  
•       

  
•        
•      

Επιθυµητά προσόντα:    

       
      

  e-mail:  

  Executive Cruises    
   

Άτοµο για Πωλήσεις στο Τουριστικό Κλάδο

Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•         
•        

 
•    
•    

Προαιρετικά:       
 

Προσφέρεται      
      

   e-mail:  

  Μedilco Hellas A.E      
       

      
fertilizers      

       
       

         
    





Τρίτη 19 Ιανουαρίου 201614

Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 16

Γεωπόνο-Πωλητή

Με έδρα ∆υτική Κεντρική-Ανατολική Μακεδονία

Απαιτούµενα προσόντα: 
•    
•   
•   
•     
•    
•    
•      
•      

  

Προσφέρεται: 
•     

 
•   
•       

       

   e-mail:  

Εταιρία Τροφίµων    

Στέλεχος για το Τµήµα Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•   
•   
•   
•  

   e-mail:   

  Provil     
         
         

     

Πωλητή-τρια
Προσόντα: 
•       
•      

      
 

•    
•   
•   
•    
•   
•   
•   
•   

Κύρια καθήκοντα: 
•       

      
•      
•   
•      

   

Η εταιρεία προσφέρει: 
•   
•    
•     

 
•      

    

      
e-mail: 

 Kolossos Security    -
      

        
 

Πωλητές
Προσφέρονται: 
•       
•   
•      
•     

 
•    

Επιθυµητά προσόντα: 
•    
•      
•      

 
•     
•       

      
•   

Περιγραφή θέσης: 
Ως στέλεχος πωλήσεων τα καθήκοντά του θα είναι: 
•    
•     

       
 ‘’ΠΩΛΗΤΗΣ’’     -

   e-mail: 

  Pepsico     
 Tasty Foods        

        
       

  

 Πωλητή-Πωλήτριας

         
   

•      
•       

 
•     

     
 

•    
•       

   
•     

  -
  link: 

Υπεύθυνος Πωλήσεων & Εξαγωγών  
(SAL 1401), Θεσσαλονίκη

Περιγραφή:       
      

       -
 

Καθήκοντα θέσης:     -
         

       
         

     -
       

       
      -

       
 

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

      -
     -
      

•      
   

•      
 

•      
•        

    
•     

 
•       

   e-mail: 

ΙΑΤΡΟΙ
Ιατρός Γενικής Ιατρικής,  

∆ερµατολόγος και Πλαστικός Χειρουργός

    Ιατρικής Αισθητικής FIGURA  
    

   e-mail:  
   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
      

     University Hospitals NHS 
Trust.      

     Medacs Healthcare 
     

      
       

      
  

Εντατικής Θεραπείας, Χειρουργικής,  
Ορθοπεδικής και ιατρικές αίθουσες

    -
        

     
     -

       
       
  

Οφέλη για την εργασία στο Epsom και St Helier 
University Hospitals NHS Trust: 
•     

•      
     

•       
      

     
•       

    
•       

        
•      

      
•         
•       

       

Ελάχιστες απαιτήσεις:  
•        

   
•        

     
•         

   
•        

       
      
       

       
        

e-mail:    
   

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικοί Επισκέπτες

  Τεχνολογίες Υγείας   
        

        
     
     

Απαιτούµενα προσόντα: 
•   
•   
•      
•   
•   
•    
•    

Επιθυµητά προσόντα: 
•       

  
•       

Η εταιρεία προσφέρει: 
•     
•     
•      
•    

        
e-mail:  

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
  4στέρο ξενοδοχείο  :

Συντηρητής

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•       
•    
•

Προσφέρονται: 
•    
•   

   e-mail:  

Τεχνικός Κινητής Τηλεφωνίας

Περιοχή:  
Τύπος απασχόλησης:   
Κωδικός θέσης εργασίας:  

 E-gate Ε.Π.Ε.      
     -

      -
       

Αντικείµενο εργασίας:       
          

         
        

        -
       

     

Προσόντα: 
•       

   
•       

    

•        
•     

 
•       
•     

  

 E-gate Ε.Π.Ε.     
      

     
      -

     

       -
       e-mail: 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 µελετητική εταιρία 

Μηχανολόγος Μηχανικός (ΑΕΙ)

        
       -

       
      
       

       
 διεύθυνση: 

       ACE Ηλε-
κτρονικά Ισχύος   

Μηχανικό Πωλήσεων 
Κωδ. Θέσης: SMP25

Περιγραφή εργασίας: 
•       

       
•      
•      
•       

  
•      

   
•       

      

Προσόντα:  
•      
•         

    
•   
•        

     
•       
•     

   
•  
•  
Μισθός & παροχές: 
•   
•      
•   

     -
   e-mail   

    

Vacancy: Project Engineer

Osmo Sistemi S.R.L        
        

      
        

      
         

Job role:        
      

      
Key duties and responsibilities: 
•       

     
  

•     
       

   
•       

      
 

•         
 

•     
     

  
•      
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•        
   

•         
      

   

Qualifications and experience:
•      

    
•       

        
      
     
      

       
 

•       
    

•        
      

     
     

•      
       

      
•      

   
•      

      
      

•       
     

      
 

•         
   

Remuneration package:   
       
       

     e-mail  
   

Η Doppler SA      
      

       
      

Customer Care Trainee

         
   

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει:
•       

 
•    
•       

    
•    
•     

Παρέχεται     
        

   

   e-mail: 

Μεγάλη Βιοµηχανία     

Μηχανολόγο Μηχανικό
MECH.ENG

O υποψήφιος θα στελεχώσει παραγωγικά τµήµατα 
του εργοστασίου και θα πρέπει να διαθέτει:
•    
•     
•   
•       
•     
•      

•      
   

•    

         
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

    

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
Βοηθός Αποθηκάριος

Κωδ. Αγγελίας ΑΠΟΘ. 01

       
       

       
    

Απαραίτητα προσόντα:    
    

   e-mail: 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
∆ιευθυντής Παραγωγής-Pharmaceuticals

Ref: PMP 12/15

O πελάτης:      
       

     
      

     
       

       

Η θέση:       
        

       
        

     
   

Προσόντα:      
      

        
        

      
      

        
      

Η εταιρεία προσφέρει:     
     

     

       
    e-mail: 

       PMP 12/15

Μηχανικός Παραγωγής
(MEC 1201), Ηµαθία

Περιγραφή:    
         

      
        

 

Καθήκοντα θέσης:     
      

      
  

Απαραίτητα προσόντα:
•     

  
•      

    
•       

 
•     

   e-mail  

Ο∆ΗΓΟΙ 

To Πρότυπο Νεφρολογικό Κέντρο Θεσσαλονίκης 
Ε.Π.Ε.       

   

Οδηγό Ασθενοφόρου

Απαραίτητα προσόντα:
•    
•    
•       
•    

       
      e-mail:  

        

   Revoil ΑΕΕΠ   

Οδηγό 
Αθήνα-κωδ. Θέσης REV24

Προφίλ εταιρίας:      
      

         
         

        
       

Κύριες αρµοδιότητες:
•    
•     

  

Απαραίτητα προσόντα:
•      
•     
•   
•  
•   
•       

   e-mail: 

ΕΣΤΙΑΣΗ
Blue Palace          

        
      

Maitre d’ hotel

Job description:
•       

 
•        

    
•       

   
•      

      
  

•       
   

•      
•      

Skills & qualifications:
•         

  
•  
•     
•   
•  
•    
•       

 

       
         

         
link: 

      

  Zorbas Beach Hotel   
Sun Palace Resort & Spa      

      
       

   

Σερβιτόρους

Προσφέρεται   

     e-mail: 

Sous Chef
Κωδικός Θέσης S_Chef

     Philian Hotels & Resorts 
 

Προσόντα:
•   
•      

  
•     
   
•      

•      

Προσφέρονται:
•   
•   
•   

     e-mail: 

  Avra Imperial Beach Resort & Spa  
     

Executive Chef

       

    email: 

Μάγειρας Α’ & Β’

•   
•        

     
•    
•    
•    

Το ξενοδοχείο προσφέρει:
•   
•   
•     

    

   e-mail: 

  Ekies All Senses Resort  

F&B Manager

Απαραίτητα προσόντα:
•     

   
•         

 
•   
•   
•      
•    
•      

•     
•     
•      

    
•        

  
•     
•       

       
   

Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα:
•    
•  
•   

Παρέχουµε:
•   
•   
•   
•    
•
•  
•  

     
 e-mail: 

   “Myconian Villa 
Collection” -    “Myconian 
Utopia Resort”     
“Myconian Ambassador Hotel”     

 Myconian Imperial Resort”    
     “Royal Myconian Resort” 
        “Myconian 

K hotels”        

Barman-Barwoman

Απαραίτητα προσόντα:
•    
•    
•  
•   
•     

Παρέχεται:     
     
 

     e-mail:  
    

  Asteras Resort     
      

Ζαχαροπλάστη Β’

Απαιτούµενα προσόντα:
•       
•        

 
•   
•       

      
 

Επιθυµητά προσόντα:
•   
•   

Προσφέρονται:
•    
•   
•     
•   

      
      

 ηλεκτρονική διεύθυνση: 
       

  Matsuhisa   

Sushi Preparation Chef
Βοηθός Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα:
•   
•   



H Spyrou Hotels που εδρεύει στην Σκόπελο αναζητεί για να προσλάβει:

Cost Controller-Yπεύθυνο Προµηθειών
Περιγραφή θέσης: Η θέση αφορά στις προµήθειες, τον εσωτερικό έλεγχο, τον έλεγχο κόστους 
και εξόδων προµηθειών σύµφωνα µε τα πρότυπα και τις πολιτικές της εταιρείας

Αρµοδιότητες:
•          
και λινοθήκης, όλων των τµηµάτων και των επιµέρους εστιατορίων
•            
Τροφίµων & Ποτών και του συνόλου αγορών των ξενοδοχείων
•              
παραγγελιών, λίστες αγορών και τις τήρηση προθεσµιών, τόσο εσωτερικά µεταξύ τµηµάτων 
όσο και εξωτερικά µε προµηθευτές
•               
των 4 ξενοδοχείων της εταιρείας
•           
συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων και την κοστολόγηση
•              
και να διατηρήσουν τις πολιτικές και τις διαδικασίες απογραφής των ξενοδοχείων
•              
ποιότητας και την επαλήθευση των στοιχείων των συνεργαζόµενων εταιρειών
•         
εισηγείται και χρησιµοποιεί εργαλεία διαχείρισης
•           
που ακολουθούνται καθ ‘όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς
•          
•           
•          
Προσόντα:
•    
•     
•        
•       
•     
•            
•               
κόστος των αγαθών και τη διαχείριση των αποθεµάτων
•      
•         
σύνταξη αναφορών
•  
Προσφέρονται:
•    
•   
•       
•   

   e-mail:    

Orloff Spa Experts            
             
    

Sales girl (Πωλήτρια αρωµάτων)
code KG

                
              

Qualifications:
•     
•            
•        
•  
•        
•           
•       
•            
•               
Key responsibilities and attributes:
•             

       
•      
•       
•    
The company offers:
•         
•           
•        
•        

   e-mail:           
       

            

Καµαριέρες-Housekeeping
Απαραίτητα προσόντα:
•      
•     
•     
Προσφέρονται:
•    
•   
•    

   e-mail: 

   Ιωαννίδη       αναζητά προσωπικό 
για την θέση:

Α’, Β’ & Γ’ Μάγειρα
    

Απαραίτητα προσόντα:
•  
•    
•    

          email:  
     

Η τουριστική επιχείρηση Aegean Village Hotel & Bungalows        
 

Chef

  Hytra, βραβευµένο µε ένα αστέρι Michelin και χρυσό σκούφο το οποίο στεγάζεται στην 
Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών ζητά:

Σερβιτόρο-α

Ruby on Rails Developer

   

Απαραίτητα προσόντα:
•     
ή εξωτερικού
•     
σε αντίστοιχη θέση
•    
και υγιεινής τροφίµων
•      
κουζίνας
•     
χαρακτήρα
•    
•     
διαχείριση αποθηκών

•  
•      
κουζίνας
•     
•      
καταστάσεις
Η εταιρία προσφέρει:
•   
•      
τελικών αποτελεσµάτων
•
•
•   

     
στο e-mail: 

Απαραίτητα προσόντα:
•      

     

•   
•    
•     
•    
•      
•  

Προσωπικές ικανότητες:
•     

πνεύµα συνεργασίας
•    
•    

H εταιρία προσφέρει:
•   
•  
•      
περιβάλλον

   e-mail: 
   

 

What We Do:        
      
       

         
         

      
          
        

          
  

        
        
        

          
      

       

What you’ll do:      
         

      
       

      

Qualifications:
•       

 

•         
•      

•      
   

•       
 

•       

•     

•         
•      

  

Job details:
•   
•  
•      
•       

•       
     

     e-mail: 
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Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•        

     
   

•      
     

•     

H εταιρία προσφέρει: 
•     
•   
•       

   

      -
       

     
e-mail: 

Η Ermia Hotels & Resorts     
  Dohos Hotel Experience     

        

Cook A 
Μάγειρας ‘Α

Απαραίτητα προσόντα: 
•        

 
•     
•       

 
•       
•    
•       

 

Παρέχονται:     
      

 

       
        

     
        

e-mail: 

  Aegean Melathron 5*   
   Aegean Star Hotels    

     

A’ Σερβιτόρους

Ο ιδανικός υποψήφιος-α, θα πρέπει να διαθέτει: 
•     
•       
•      
•       
•       

 
•  

Η επιχείρηση προσφέρει: 
•    
•      
•    
•    

      -
       
       

  e-mail: 

Α’ Μάγειρας 
Chef

       Παλλάς 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•      

 
•    
•      

 
•         

    
•     
•    

   e-mail:  
   

  Porto Zante Villas & Spa     
           

        

Waitress-Room Service 
from may until October 2016

•       
•      
•          
•    

Hotel offers:    
   

        e-mail: 

Astra Suites        
      

Captain 

Job description:        
        

     

Candidate profile: 
•          

     
•        
•        

     
•      
•   
•     

The company offers     
    

          
  to e-mail: 

Waiter-Waitress

Job description:        
        

     

Candidate profile: 
•     
•      
•      
•      
•      
•       

       
      

•         
           

 
•       

   e-mail:  

  Grand Resort Lagonissi    
 

Βοηθό Σερβιτόρου

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       
•      
•   
•

Ο      -
    e-mail: 

Α’ & Β’ Μάγειρες

      
 

Προφίλ υποψηφίου: 
•      
•    
•     
•   
•     
•   

Προφίλ θέσης: 
•    
•

     
 e-mail     

  

Waiter-Waitress

Job description:        
        

     

Candidate profile: 
•     
•      
•      
•      
•      
•       

       
      

•         
           

 
•       

     e-mail: 

Santa Marina Resort & Villas     
         

        

Asian Cuisine Cook

        
       

       
    

     e-mail: 

Bartender, F&B Manager

Location:  

        
       

       
     

Job description: 
•       

   
•        

       
         

   
•        

        
       

•       
      

•      

Job requirements: 
•      
•          

        
•      

      
•    
•       

     
•      
•          

The company offers    
       

      
        

       

         
       e-mail: 

Agapi Beach Resort ****      
     

F&B Manager
Duties: 
•          

      
         

•       
       

     
•      

      
        

 

Qualifications and skills: 
•        
•      

    
•      

  
•            

      
•        

      
•        

 
•   
•    
•        

   
•     
•         
•        

  

Sbokos Hotel Group,    
      e-mail  

      

Agapi Beach Resort ****      
     

Maitre d’ hotel
Job description: 
•        

 
•         

     
•        

    
•      

      
   

•        
 

•       
•      

Qualifications and experience required: 
•          

  
•   
•      
•     
•   
•        
•        

   

Sbokos Hotel Group,    
      e-mail  

      

  Alas Resort & Spa 4*   
 

Captain-Α Σερβιτόρο

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τις κάτωθι  
επαγγελµατικές ικανότητες: 
•     
•    
•       
•     
•   
•    
•    

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

 
•        

     
•     
•      

   
•       

  
•       

Οφέλη: 
•       
•  
•     

   e-mail: 

  Balos Beach     -
   

Σερβιτόρο-α

      

   e-mail: 
       -

 

   Armenistis   
      

Chef

     

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

  
•       

       
•     

   
•       

 
•      
•     
•      

 
•   
•      

 
•      
•      



Το καφεζαχαροπλαστείο Ατένεο στη Γλυφάδα αναζητά:

Ζαχαροπλάστη
Με παράλληλη εργασία σε θέση πώλησης (πλήρης απασχόληση) για τις ανάγκες  λειτουργίας του κατα-
στήµατος. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 

Αποστολή βιογραφικών µε επισυναπτόµενη φωτογραφία και κωδικό θέσης ΑΤ1 στο e-mail: jobs@ateneo.gr

∆ιαφηµιστική εταιρεία, ενδιαφέρεται να προσλάβει κατά προτίµηση:

Απόφοιτη Αγγλικής Φιλολογίας
Έως 26 ετών ή κοπέλα που να γνωρίζει άπταιστα τα αγγλικά για τα γραφεία της στον Σύνταγµα.

Περιγραφή εργασίας:
∆ιορθώσεις, επιµέλεια και σύνταξη κειµένων τουριστικού περιεχοµένου στα αγγλικά
Γραµµατειακή υποστήριξη
Προφίλ υποψηφίου: Πολύ καλή γνώση αγγλικών, καλή χρήση Η/Υ (Ms Office, Internet)

∆εξιότητες υποψηφίου: Αναπτυγµένες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, 
ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο, επικοινωνιακό άτοµο

Η εταιρεία προσφέρει: Βασικό µισθό µε αναπροσαρµογή µετά την παρέλευση του πρώτου τριµήνου 
προοπτικές εξέλιξης.

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

Job Posting #2015.12a_Mgm_Ntwk Admn. Rontis, a Swiss multinational healthcare company, is 
looking to hire:

Network Administrator based in Athens, Greece
We are seeking to employ a Network Administrator to maintain a reliable, secure and efficient data 
communications network. The ideal candidate will be able to deploy, configure, maintain and monitor all 
active network equipment in order to ensure smooth network operation. He/she will also be responsible 
for designing, organizing, modifying, installing, and supporting computer and network systems (including 
servers, desktop-laptop computers, communications hardware etc.).

Roles & responsibilities:
•         
•             
dhcp servers, sql servers and office 365
•          
security updates - patches etc.)
•      
•            
(software and hardware)
•     
•         
Requirements:
•        
•         
•             
certification will be considered a strong asset)
•              
Security certification will be considered a strong asset)
•        
•      
•            
•     

               
their cv to e-mail: hr@rontis.com, highlighting the job posting number on the subject line. 

M&T, the sister company of NIPPON-D. Mavrogenis S.A,  is seeking to recruit for its premises in 
Thessaloniki an:

After Sales Support Coordinator
Code: ASSC-Θεσσαλονίκη

Responsibilities:
•              
•              
customer service
•         
•      
Academic and professional background:
•          
•            
•         
•           
Skills:
•   
•    
•   
•       
Kindly send your cv to e-mail: biosnippon@gmail.com

Η My Services Human Resources A.E εταιρεία παροχής ανθρώπινου δυναµικού,  αναζητά για λογαριασµό 
ξενοδοχειακών µονάδων προσωπικό για τα κάτωθι τµήµατα:

Assistant Waiter

Γνωστή εταιρία που δραστηριοποιείται στην παραγωγή & εµπορία  φαρµάκων, ζητά να προσλάβει: 

∆ιευθυντή Παραγωγής

Graduate Management Trainee

Η Media Strom ζητεί για τα καταστήµατα λιανικής της Θεσσαλονίκης:

Συµβούλους Πωλήσεων
κωδ. 205

Ελάχιστα απαιτούµενα 
προσόντα:
•    
γλώσσας
•   

και συµπεριφορά

Προσφέρονται:
•   
αποδοχών

•  
•  

Αποστολή βιογραφικών 
στο e-mail: hr@jcbservices.gr

     
θυντής Παραγωγής θα έχει την γενική ευθύνη για τον 
προγραµµατισµό & παρακολούθηση των γραµµών 
της παραγωγής, την υλοποίηση των στόχων και την 
συνεχή εποπτεία των υφισταµένων του. 
Απαραίτητα προσόντα:
•   
•       
µεταπτυχιακές σπουδές σε Management
•      

σε θέση Supervisor σε φαρµακοβιοµηχανία
•   
•    
•       

  

Προσφέρεται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σηµείωµα αναγράφοντας τον κωδικό 
∆.Π./Α.Μ. στο e-mail: alamrop@gmail.com

Η εταιρία Πλαστικά-Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., µία δυ-
ναµικά αναπτυσσόµενη Βιοµηχανία, η οποία δραστη-
ριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας 
τροφίµων, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναµικό 
της νέους αποφοίτους ανώτατων εκπαιδευτικών 
ιδρυµάτων οικονοµικής κατεύθυνσης στο πλαίσιο 

      
πρόγραµµα διαρκεί 12 ή 18 µήνες κατά τη διάρκεια 
του οποίου οι συµµετέχοντες έχουν τη δυνατότη-
τα να αναπτύξουν πλήρως το ταλέντο τους και τις 
δεξιότητες που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των 
σπουδών τους απασχολούµενοι σε έναν ή δύο από 
τους παρακάτω τοµείς αναλόγως των ενδιαφερόντων 
και της θεωρητικής τους κατάρτισης:

•   
•   
•     
•  

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τέλος 
       

και έως τέλος Απριλίου για έναρξη 
   

Απαραίτητα προσόντα:
•    

•     
Οικονοµικά και συναφή αντικείµενα µε βαθµό 7 
και άνω ή ισότιµο από Πανεπιστήµιο 
του εξωτερικού
•     
•       
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
•   
•    
•     
υπευθυνότητα, οµαδικό πνεύµα
•      
•    
για άρρενες υποψηφίους
Η εταιρία παρέχει:
•      
εργασίας
•     

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εµπιστευτικές. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόµενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σηµείωµα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
kotronis-plastics.gr αναγράφοντας απαραιτήτως 
τον τοµέα ή τους τοµείς ενδιαφέροντος κατά προ-
τεραιότητα.

Τα καθήκοντα της θέσης είναι: Η υλοποίηση πωλή-
σεων βάσει των στόχων του καταστήµατος, η ποιοτική 
εξυπηρέτηση πελατών και η σωστή λειτουργία του 
καταστήµατος βάσει των εταιρικών οδηγιών.

Απαραίτητα προσόντα:
•    
•  
•  
•     
στις πωλήσεις
•    
•  
•    

•     

Προσφέρουµε:
•   
•  
•      

Αποστείλατε το βιογραφικό σας σηµείωµα αναφέ-
         

    e-mail:  mvoutrias@
mediastrom.gr. Υπ’ όψιν διεύθυνσης ανθρώπινου 
δυναµικού. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εµπιστευτικές 
και θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι 
πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Randstad Hellas is searching to recruit on behalf 
of its client, one of the largest telecoms companies, 
a CRM Software Engineer.

Αρµοδιότητες: 
•        

      
       

         
system 
•   

  
•   
•   

   
•      

   
•        

  
•   
Προσόντα: 
•       

        
as an asset 
•         

   
•       

     
•       

      
systems 
•        
Siebel 
•        

  
•       

     
of issues  
•      

        
  

Πληροφορίες:    
  

          
         

         
        

        
         

         
          

       
        

        
      

     link  

   Ξυνή     
      

 
Καθηγητές Τοµέα Πληροφορικής 

για το ΙΕΚ Ξυνή Αθήνας

Για τη διδασκαλία των παρακάτω µαθηµάτων: 
•      

   
•      

   
•      
•      
•       
•       
•     

    
•        
•  
•       
Θέση: 
•      

        
      

•     
   

•      
 

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
•       
•     

      
•     

   
Επιθυµητά χαρακτηριστικά: 
•      

    

•       
       

•       
   

•     
  

•       
 

•     
    

   e-mail  

Expert in Integration Oracle OSB-SOA

Evolution Tech is a member of group of companies 
          
  ices to the main actors 

       
tech always searches for the best it professionals 

        
        

        
      

Requirements: 
•   
•       
•    
•           
pressure

           
       

       
        e-mail: 

Junior Java Developer (PL/SQL, Oracle, SQL) 
(Ref: JJD/01/16), Brussels, Belgium

      
        
  European Dynamics     

    
     

     
       

         
    

         
        
        

institutions, international organizations, european 
     

       
         

          
          
        

         
        

of the company that will closely cooperate with a 
     

Your tasks: 
•      

     
•      

    
•   
•       
applications 
•       
•        
•      

Your skills: 
•       

      
•        

       
     

•      
       

as a strong asset 
•         

    
•        

   
•       

   
•        

    
•       

    

Our offer:          
        

          
      

       
          

      (JJD/01/16), 
     

       
       

       
 

     
    D.A.S. Hellas   

Web Developer

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•       
•   
•    
•       
•     

Η εταιρία προσφέρει: 
•   
•    
•      
•   

     
     e-mail: 

    

IT Advisor specializing in Business Process 
Management (BPM) 

Greece

 EY        
      

       
        

         
       

        
       

          
          

           
        

          
 

Job purpose:      
         

        
         

          
      

       
        

        
      

       
      
      

        
  

Candidate profile: 
•      

       
     

•       
•     
•        

       
•     
•      

   
•       
lifecycle 
•          

     
•        

      
•      

      
      

•          
  

•     
 

     link: 

  Epsilon Net Α.Ε.      
      

        
  

Software Analyst 
ΚΩ∆: SKG.ANL_16

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

    
•     

•     
•       

   
•    

Επιθυµητά προσόντα: 
•       

   
•   

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•    
•    
•    
•   

     
      
   link  

.    
       

     
       

      

BI-ETL Analyst/Developer 
Athens, Greece-Ref: ETL-GR

The position: 
•    
•      

    
•      
into technical requirements 
•        
•      

      
•      
•      

       
•   
•E        

       
•      
•      
•       

      
process 
•        
•       

  
•       

The candidate: 
•         
the following: 
•         

         
•      

 
•         

     
•     

        
         

 
•        

  
•          

      
•         

      
       
        

is necessary 
•      

     
•        

      
   

•     
•       

    
•       

   
•      

    
The company offers:      

      
      

      
         

       
      

 

       e-mail  
        

       .
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Web Developer 

Nlg, a translation & localization service provider 
supporting clients in the life sciences, diagnostics, 
manufacturing and automotive sectors worldwide 
is searching for a web developer for its operations 
center in Thessaloniki, Greece. Our clients benefit 
from 15 years of experience in translation & 
localization, workflow management, process design 
and development of applications.

Responsibilities: 
•        
by using software development best practices 
•      

   
•       
a fast-paced team environment 
•       
•     
and industry trends and integrate them into 
operations and activities, wherever beneficial

Requirements: 
•     

    
•         
development       

   
       

programming of web applications 
•       
development 
•       
•        
disposition

Considered as a plus: 
•      
environment 
•      
and unit testing 
•     
•       
package, nlg offers an excellent working 

     
development opportunities

     e-mail: 
nmeggoudis@nlgworldwide.com

SmartWare is looking to hire a:

Talented Sharp Individual

    

Responsibilities: 
•       

    
•      
and databases 
•     
•      
of the system 
•       

Requirements: 
•    
•       
•       

  
•       

 
•      
•        
used in application development 
•      
multi-cultural environment, rapid self-starting 
capability and experience in working in a team 
•        
•     

The Following will be considered an asset: 
•      
•     
•     

   e-mail: cv@smartware.gr

Net Junior Software Engineer

•        
     

•       
   

•      
       

•       
in english, you have a legal permit to work in 
Greece, and you have any military obligations 
fulfilled (for men) 
•        
•         
of design patterns

          
           

e-mail: ktrapalis@ibg.gr

Web Developer

         
             

         
several keyboards out, visiting stack overflow myriads 

       

          
discuss solutions and be open-minded. You will work 

       
There will always be the thrill of experimenting, 
learning and implementing new technologies in a 
super-productive and engaging working environment. 

         
geeks, waiting for your contribution to our efforts.

          
following address: hr@leap.gr, including the most 

        
         

Pylones Hellas SA       
         

with a continuous and successful presence in the 
Greek market for more than 18 years, is looking for:

Network Engineer - Job Analysis

Duties and responsibilities: 
•         
and f5 network platforms 
•      

    
•      
and routing problems 
•       
and coordinates effectively with clients, in order 
to be able to identify and fix problems in a timely 
and reliable manner 
•       
the various possible solutions, classifies 
solutions and decides on the preferred course  
of action when client problems emerge 
•         

         
   

•      
•       
to each problem identified 
•       

    
      

•        
and vmware 
•   
•        

       
•       

        
principles 
•      

        
internet firewalls and wireless technology 
•     

    
•      

     
•     
•       
•         
•      
•         
at least 1 year of which in a similar position 
•    

        
•       

Personality specifications: 
•     
•   
•   
•      
•   
•    
•    

     e-mail: hr@pylones.gr

ERP Application Developer

Απαραίτητα προσόντα: 
•        

  
•      
•      
•       

Επιθυµητά προσόντα:     
     

   e-mail: hr@atc.gr

Η Hellas Solar    -
     

        
 

Web Developer

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί 
στo IT Department και θα είναι υπεύθυνος για: 
•      

  
•        

    
•       

    
    

Απαιτούµενα προσόντα: 
•        

      
•     
•      
services, apache 
•      

    
•       

    
  

•      
•    
Επιπρόσθετα θα εκτιµηθεί γνώση-εµπειρία σε: 
•     

     
•   
•     
•      
•    

     
    e-mail: hr@hellassolar.gr 

       wb.

Η DigitalUp  

Junior Web Developer 
κωδικό θέσης JWD

Η DigitalUp       
       

          
        

      
       

Για εµάς θα πρέπει να ξέρεις οτι: 
•      
•       

     
•       

     
•      

 
Θέλουµε να έχεις: 
•     
•    
•     

  

Θα εκτιµήσουµε ιδιαίτερα αν έχεις: 
•      

     
•       

      
      

      e-mail: hr@
        

    

Η Νοµική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ    
      
     

Delphi, C# .NET DEVELOPER

Αντικείµενο εργασίας:      
      

       
       

       
      

      -
       

       
        

       
       -

       

        
    

Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•       

    
•       
•        
•       

    
•       

Επιθυµητά προσόντα: 
•       
•       
•      

   
•      

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•      

  
•       

 
•  

Προσφέρονται    
    

   email: gpalaios@nb.org, 
   

IT Manager, Thessaloniki

Job description:     -
sible for the overall performance of the electronic 
networks that allow the company to function. Main 
tasks is selecting and upgrading hardware and software 
components used in the network, both on server and 

         
infrastructure expansion and have active participa-
tion in setting up the network of new branch office.

Indicatively the job description involves: 
•       
and replace defective components 
•       
operations 
•       
and related computing environments, including 
computer hardware, systems software,  
applications software, and all configurations 
•       
security measures in order to protect data,  
software, and hardware 
•         
the performance of computer systems  
and networks, and to coordinate computer  
network access and use 
•       
procedures, and maintain control records 
•       
networking software and operating system  
software 
•       
and network configurations, and determine  

      
to such changes

Qualifications: 
•       

     
    

•    
•       

       
•     

    
•       

       
positively 
•        

     
•  

Competencies: 
•       

   
•       

      
•      

  
•       
in an international environment 
•     
•       
•       

What we offer: 
•    
•    

     link: 
html
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συνέχεια στη σελ. 24

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•       

  
•  
•  
•   

      
  e-mail: 

Employment Announcement

Louis hotels,         
         

         
  

Barmen-Waiters
Skills: 
•       
•   
•      

•       
      

    

          
    e-mail: 

          

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
  Maranton Beach Hotel    

         

Υπάλληλο Υποδοχής-Κρατήσεων

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις: 
•       

   
•        

     
•       

      
•      

   
•     

  
•    
•     

    
•      

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•  
•    
•     

     
  e-mail: 

 όµιλος Stademos Hotels Plc     

Καµαριέρες

       
    

Προσόντα υποψηφίων: 
•       
•   

Προσφέρουµε: 
•     
•          

  
•    
•     
•      

 

     
       

e-mail        

  Kandia’s Castle 5*    
 

Receptionist & Night Auditor

Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•       
•      

      
•       

       
  

•     
•      

 

Προσφέρονται: 
•    
•   
•      
•  

   e-mail:  

 HotelBrain,      
       
      

      
      

       

Guest Relation Agent 
code GR MYK

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

        
•      

  
•    
•   
•  
•     

Προσφέρονται:      
      

       
       

     e-mail: 
       

 

  Carlson Rezidor Hotel Group,   
     
        

          
       

         
         

       
      

      
     

      
       

Radisson Blu Beach Resort Crete 

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Απαιτούµενες δεξιότητες: 
•       

       
      

•      
•       
•     
•     
•    
•       

  
•      

Η εταιρεία µας προσφέρει: 
•   
•    
•       

   

       
     

         
       

      
      

      
       
        

     
  e-mail: 

   Armenistis   
      

Receptionist, Front Office

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       
•        

   
•     

    

•       
 

•      
 

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•      
•  
•   

      
  e-mail: 

   Minoa Palace Resort & Spa  
         

Assistant Housekeeper

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•       

  ξενοδοχείο 5* 
•       

    

     
     e-mail: 

 

Xenia Resorts and Villas      
        

          
     

       
        

          
       

        
          

      

Hotel Supervisor

•        
•          

      
•     

     
•         

   
•      

   
•          
•       

       

      e-mail: 
          

 

  Pegasus Suites & Spa  
       

Στελέχη για το τµήµα της Υποδοχής

         
  

Απαραίτητα προσόντα: 
•     

    
•        

       
 

•       
         

•        
   

•      
 

•        
   

•     

Το ξενοδοχείο µας προσφέρει: 
•      
•  
•   

     
 e-mail:   

       
  

  Aquis Sandy Beach     
    

Rooms Division Manager (RD/16) 

Aπαραίτητα προσόντα: 
•    
•      
•       
•      

 

•      
•      

    
•         

      
•   

Προσφέρονται: 
•    
•    
•  
•  

     
      

     
    e-mail: 

Kivo Skiathos Collection Group located in Skiathos 
island,        

   

Guest Relations Agent

Required experience & qualifications: 
•      
•           

   
•       
•       

       
•        

      
•         
•        
•      

 
•        

An attractive package of benefits is offered: 
•      
•     
•       

     e-mail: 
         

        
      

Stylish Hospitality & Weddings

 Privee Santorini    
     

      
   

Βοηθό Υπεύθυνου Μονάδας 
Σαντορίνη

Καθήκοντα: 
•       

      
•      

      
      
   

•      
  

•      
 

•       
  

•      
        

•    

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

        
   

•       
•       

  
•        
•       

      
•      
•     

   
•    
•      

 
•      

      
  

•     
•      

 

Προσφέρονται: 
•    
•       
•   
•   



Το Club Med αναζητά για την ξενοδοχειακή του µονάδα Gregolimano στην Λιχάδα Ευβοίας για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2016 (Απρίλιος-Οκτώβριος):

Βοηθό Υπευθύνου Ανθρώπινου ∆υναµικού
Τα καθήκοντά σας:
•            
•          
•        
•      
Το προφίλ σας:
•      
•       
•     
•  
•         
•      
Τα δυνατά σας σηµεία:
•
•
•
•   
Προσφέρονται:
•   
•             
µε τη δραστηριότητα του Οµίλου Club Méditerranée
•     
•           

             
             

     link: 

Für das Büro des Wirtschaftsdelegierten der österreichischen botschaft in ATHEN

             
           

            
             

Anforderungsprofil Key Account Manager
Anforderungen:
•        
•     
•  
•
•      
•      
•       
•   
Aufgabengebiet:
•   
•         
•   
•    
•     
•
•       
•       
•     

 •
•     
•  
Allgemeine voraussetzungen:
•  
•         
•     
•           
•   
•  

         
       

            

Senior Internal Auditor
Code: SIA 001

Location: Athens

Main tasks:
•             
•              

•             

•         
•           
•               

 
•             
Basic requirements:
•          
•              
•            
•                 

   
•        
•                

•         
•          
•                

•   

                
        , e-mail:     
              

     

  Olyplant.gr       

Γεωπόνο

Η In Group ΑΕ,         
              

      

Μηχανικό Πωλήσεων
HR 24448

  Axia Hospitality          

Υπάλληλο Τµήµατος Κρατήσεων 
για το γραφείο της στη Σαντορίνη

     

Κύριες αρµοδιότητες:
•   
•     

 
•     
•   
•   
•      
καλλιεργειών
•       
της επιχείρησης

Απαραίτητα προσόντα:
•   
•     

     
καλλιεργειών

•     
     

•  
•    
•  
•    

  
•    

   

Προσφέρονται:
•   
•      

•    
•   

   e-mail: 

Προσόντα:
•     

     
•    
•       

•    
•     
του πελάτη
•   

  

Παρέχονται:
•   
•  
•

     
      
  link: 

    

Προσόντα:
•      

  
•      

   
•   
•       

•   
•     

•   

Προσφέρονται:
•   
•  
•       

    
•  

      
  διεύθυνση: 
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Site Privee Santorini: www.privee-santorini.gr. Εται-
ρεία θα καλέσει σε προσωπική συνάντηση, µόνο τους 
υποψήφιους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
είναι κάτοικοι Θεσσαλονίκης ή Σαντορίνης. Αποστολή 
βιογραφικών στο e-mail: hr@amdtelecom.net

Receptionist 
Κωδικός Θέσης Rec

Για τα ξενοδοχεία του οµίλου Philian Hotels & Resorts 
στη Σκιάθο 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•       
•      
•        
•       
προγραµµάτων 
•    
•     
•  

Προσφέρονται: 
•    
•    
•    
•   

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

Reservations Manager

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•        
σε boutique ξενοδοχείο  
•       
•     
•     
•      
και διαχείριση καθηµερινών θεµάτων  
του ξενοδοχείου

   e-mail: reception@activus.gr

  Πόρτες Μέλαθρον ΑΕ, ιδιοκτήτρια των ξενο-
        

        
      

Υπάλληλους Υποδοχής 
Front Office Agents PWSH-FOA)

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

     
•        

     
 

•        
     

•     
   

•      
επικοινωνίας καθηµερινά µε όλους τους πελάτες, 
µε σκοπό την άµεση εξυπηρέτηση τους, διευθέτηση 

     
υπηρεσιών πολυτελείας 
•      
των δραστηριοτήτων του τµήµατος υποδοχής 
•        
για την µεγιστοποίηση της πληρότητας,  

     

Η εταιρία προσφέρει: 
•   
•       

   
•    
•     
•    

       
      -

λετε άµεσα το βιογραφικό σας σηµείωµα µε πρόσφατη 
φωτογραφία, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, στην 

 : info@pomegranatespahotel.com

  5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort       

    

Καµαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
•    
•         
•  
•  

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

Υπάλληλος Υποδοχής 
Receptionist

Απαραίτητα προσόντα: 
•        

     
•    
•       

    
•     
•      
συνεργασίας

Πρόσθετα επιθυµητά προσόντα: 
•     
•    

Παρέχουµε: 
•      
προσόντων και εµπειρίας 
•    
•     
•  
•   
•    

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cfragotsinos@macedonianhotels.gr.  
Aπαραίτητη φωτογραφία

 “Λάιον Ρένταλ ΑΕ” εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκι-
       

στην Ελλάδα, µε δυναµική ανάπτυξη στην ελληνική 
αγορά επιθυµεί να προσλάβει:

Υπεύθυνη-ο για το Τµήµα Κρατήσεων

Απαιτούµενα προσόντα: 
•        
•    
•   
•      
•       
•    
•   
•     

  
•        
επιπλέον προσόν

     -
γραφικό σηµείωµα µε πρόσφατη φωτογραφία στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση:  hr@lion.com.gr αναφέροντας 

        
  

Υπάλληλος Υποδοχής και Bar, Νάξος
Προσόντα: 
•       
•      
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
•        

       
•       
για άριστη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση του πελάτη 
µε επαγγελµατισµό 
•      

      
συνεργασίας

Προσφέρονται: 
•     
•     
απολαβές, αναλόγως προσόντων

   e-mail:  
careers@aquavistahotels.com

Ikos Resorts         
        

         
we envision to offer an outstanding customer experience, 

       
       

Night Auditor 
Ref: NA016

       

Location:  

Responsibilities: 
•       
standards throughout the hotel 
•        
logged reports 
•         
completion 
•      

   
•        

      
representative functions as required

Skills: 
•     

 eager to learn, develop  
and be part of a growing team  
•       

      
would be an advantage 
•       
environment 
•     
telephone operator and front office software 

      
•    
•         

        
          

          
     e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
   Daios Cove Luxury Resort & Villas 
       -

    

SPA Therapist-Θεραπευτής/Θεραπεύτρια SPA

Προσόντα: 
•    
•        

  
•        

      
•     
•      
•      
προϊόντων 
•  
•     
•      

 

Προσφέρονται: 
•   
•     
•    
•  

Αποστολή βιογραφικών µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: hr@daioshotels.com

 Βionome Health Club   -
γών αισθητικής ιατρικής, αδυνατίσµατος και laser µε 
πολυετή και δυναµική παρουσία στο χώρο της ιατρικής 
κοσµητολογίας, ζητά για πρόσληψη:

Αισθητικoύς-Νοσηλεύτριες 
(κωδ. ΒΑ1)

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου: 
•   
•       

       
ή δερµατολογικό ιατρείο 
•      

Προφίλ υποψηφίου: 
•     
•      
•      
•   

Προσφορά: 
•    
•    
•      
•   

       
e-mail:      

     

Φυσιοθεραπευτής
Προσόντα: 
•        
γλώσσας-γνώση της ρώσικης γλώσσας  
θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα 
•      
•     
στις πωλήσεις και προώθηση προϊόντων  
θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα 
•      

      
•      
ιδιαίτερα

Προσφέρονται: 
•    
•    
•  

      
τον κωδικό της θέσης στο e-mail:  humanresources@
elounda-sa.com

H XenodoxoS, µια νέα, δυναµική εταιρία στον χώρο του 
      

   Για το ξενοδοχείο 
      

Spa/Massage Therapist

      
         

      

Παρέχεται: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
      

Aποστολή βιογραφικών µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: 

Ikos Resorts        
       

        
         

customer experience, based on supreme operational 
       

    

Spa Therapist 
(Ref: SPT016)

Location:  

         
providing and maintaining the highest standards of spa 

      
       

and advise in respect of spa procedures and products.

Your main accountabilities will include: 
•      
 requirements      
and products offered 
•       

       
protocols and accepted documentation practices; 

       
standards 
•        

     
•        
and tidiness are maintained 
•         
and other colleagues 
•       

      
outside of normal hours

Your main qualifications need to include: 
•         

       
   

•      
  

•       
         

•   

        
         

         
     e-mail: 

Masseur
Job description: 
•       

       
and accepted documentation practices 
•       

  
•        

         
and procedures 
•         
supervision 
•        

    
•           

  
•        

   
•       
and retail, in addition to programs obtainable 
•       
specific wellness concerns

     e-mail: cv@
   

ΜΟ∆Α
Πατρονίστ-Μοντελίστ

Απο επώνυµη βιοτεχνία γυναικείων ενδυµάτων µε 
   

    
βιογραφικων e-mail: hsophia@otenet.gr



Mykonos Palace Beach Hotel is converting in 2016 and 2017 to a 5* luxury hotel accommodation. We 
are looking for talented, multi-lingual associates for long term cooperation in the hospitality industry. 
Mykonos Palace Beach Hotel is owned by customer service-oriented, contemporary management team. 
Fast career growth is available to serious candidates interested in building solid experience in the 
international tourism industry.

Position requirements:
•             
•          
•             
german]
•        
•      
•           
•   
•             
•              
sunbeds, transfers and various other activities
•                
of the guest
•       
•         
The company offers:
•   
•
•  
•   
•     

             
        e-mail: mykonospalace@aol.com

Το IST College προκηρύσσει θέσεις επιστηµονικού διδακτικού προσωπικού  για τα παρακάτω γνωστικά 
αντικείµενα:

Ψυχολόγοι µε εξειδίκευση στη Γνωστική Ψυχολογία Ψυχολόγοι 
µε εξειδίκευση στην Ψυχοµετρία 

             
πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο διδασκαλίας. Θα ληφθούν υπ’ όψη η εξειδίκευση, 
η διδακτική και κλινική εµπειρία καθώς και η ενδεχόµενη συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα.

           
             e-mail: 

ist.edu.gr. Επικοινωνία µε τους υποψηφίους θα  υπάρξει µόνο σε περίπτωση συνεντεύξεως. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεµύθεια.

H ασφαλιστική εταιρία Ergo , µέλος του οµίλου Ergo, ενός από τους κυρίαρχους ασφαλιστικούς οµίλους 
στην ευρωπαϊκή αγορά, ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Υπάλληλο ∆ιαχείρισης Εγκαταστάσεων
και Υποδοµών (FacilitiesManagement)

•               
αναγκαίου εξοπλισµού της εταιρίας, ο κάτοχος της θέσης
•               
υποδοµές και τον εξοπλισµό
•Θα διασφαλίζει τη συντήρηση και την ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, την καλή λειτουργία 
του κτιριακού εξοπλισµού καθώς και την επίλυση λειτουργικών προβληµάτων
•Θα διαχειρίζεται, σε λειτουργικό επίπεδο, τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό της εταιρίας
•Θα είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση των µεταφορικών µέσων της εταιρίαςθα συµµετέχει 
στην κατάρτιση, επικαιροποίηση και δοκιµαστική εφαρµογή του Business Continuity Plan
•Θα διαχειρίζεται τα επενδυτικά ακίνητα
•Θα συµµετέχει στην υλοποίηση projects που αφορούν τη βελτίωση των εταιρικών υποδοµών
Απαραίτητα προσόντα:
•      
•         
•   
•               
•       
Ως επιπλέον προσόντα θα εκτιµηθούν: Γνώσεις λογιστικής και µεθόδων πρόβλεψης, 
προϋπολογισµού και κόστους δραστηριότητας
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει:
•       
•         
•             
µε θετική διάθεση, ευγένεια και αποτελεσµατικότητα
•             
•          
• α χειρίζεται πολλαπλά έργα, εντός του διαθέσιµου χρονικού πλαισίου και να διαθέτει ευελιξία 
ανταπόκρισης σε πρόσθετες απαιτήσεις
• α εργάζεται αυτόνοµα υπό ελάχιστη επίβλεψη
• α ενεργεί τηρώντας πιστά την επαγγελµατική δεοντολογία και σύµφωνα µε την πολιτική, 
τις διαδικασίες και τα πρότυπα της εταιρίας

              e-mail: 
hr@ergohellas.gr σηµειώνοντας τον κωδικό θέσης FM16.

Η εταιρία πετρελαιοειδών Revoil ΑΕΕΠ επιθυµεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τµήµατος ∆ιακίνησης
έδρα Ασπρόπυργος-Κωδ. Θέσης REV 55

Ο όµιλος Πλαστικά Θράκης, αναζητά να προσλάβει ένα άτοµο µε την ειδικότητα:

Στέλεχος Πωλήσεων
κωδικός SLS001

Η Κρητική βιοµηχανία επεξεργασίας κρέατος Κrivek A.EΗ πρωτοπόρος κρητική εταιρεία στην παραγωγή, 
επεξεργασία και εµπορία τροφίµων  µε έδρα τον Κάµπο Εληάς, Λ. Χερσονήσου Ηρακλείου Κρήτης αναζητεί:

Πωλητή

Μεγάλη εισαγωγική εταιρεία υλικών συσκευασίας αναζητά:

Χειριστές Μηχανηµάτων
                  

παραγωγής. Προϋπηρεσία σε ρολλοκοπτική µηχανή θα θεωρηθεί προσόν. Η χρήση απαιτεί τη δυνα-
τότητα βαρδιών απο τον υποψήφιο. ∆ίνονται µισθός, σταθερό περιβάλλον ανάπτυξης καθώς και prim 
παραγωγικότητας.

   e-mail: info@denelavaspack.gr ή στο fax:  

Προφίλ εταιρίας: Η Revoil είναι µία δυναµικά ανα-
πτυσσόµενη εταιρεία πετρελαιοειδών στην ελληνική 

        
       

της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη µε καινο-
τοµία, πρωτοπορία και σεβασµό στον άνθρωπο, την 
κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρµοδιότητες:
•      
το βέλτιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών και
τον ταυτόχρονο έλεγχο του κόστους διανοµής
•      
των δροµολογίων
•      
και πελάτες
•     
παραστατικών που αφορούν την διακίνηση-
πώληση των προϊόντων

Απαραίτητα προσόντα:
•        

    
•    
•      
και µηχανογραφικών εφαρµογών
•     
οµαδικότητας
•    
µεθοδικότητα και αναλυτική σκέψη
•     
διεκπεραίωσης πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα
Η εταιρία προσφέρει:
•   
•   
•    
και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης

   e-mail: hr@revoil.gr

Η θέση υπάγεται στη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων της 
εταιρείας Thrace Nonwovens & Geosynthetics 
Sa και έχει ως έδρα την Ξάνθη.

O-η  ιδανικός-ή υποψήφιος-α πρέπει 
να διαθέτει τα εξής προσόντα:
•    
•    
•       
θέση
•   
•      
•       

•      
δηµιουργική σκέψη
•     
υπευθυνότητα, έµφαση στο αποτέλεσµα

Ο όµιλος προσφέρει: ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών, εξαιρετικές συνθήκες εργασίας και 
ευκαιρίες για εκπαίδευση και ανάπτυξη σε ένα 
δυναµικά εξελισσόµενο περιβάλλον.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους σηµείωµα στο e-mail: 
career@thraceplastics.gr

        
της ανάπτυξης νέων επαγγελµατικών κατηγοριών 
της εταιρείας και µε έµφαση στην διαρκή παροχή 
καινοτόµων προϊόντων, ο νέος συνεργάτης πωλή-
σεων θα αναλάβει την ανάπτυξη & διαχείριση του 
υπάρχοντος πελατολογίου και την προώθηση των 
προϊοντικών κατηγοριών της σε νέους πελάτες. 
Εξασφαλίστε µια καριέρα στο χώρο των πωλήσεων!

Η εταιρία προσφέρει:
•   
•     

  
•      
πελατολογίου της
•    
•    

Απαραίτητες προϋποθέσεις συνεργασίας:
•      
στην επίτευξη στόχων
•    
•    
•    
θετική διάθεση
•      

  
•      
•   
•   

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να υποβάλλουν
        

      e-mail: 
assistant@krivek.gr
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
συνέχεια στη σελ. 28

∆ιοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά ∆ιευθυντή µε ανάλογη 
προϋπηρεσία 5 ετών στις πωλήσεις και επικοινωνι-
ακές δεξιότητες για το τµήµα του α) Incoming και β) 
Οutgoing. Βιογραφικά στο e-mail: planetholidays@
outlook.com.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητάει για άµεση πρόσληψη 
Ειδικό Κοινοτικών Προγραµµάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvzoubsa@gmail.com. Θα απαντηθούν 
όλα τα βιογραφικά. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια.

ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Lavris Hotels στις Κάτω 
Γούβες ζητείται Human Resource Manager. Βι-
ογραφικά και αιτήσεις στο e-mail: manager@
lavrishotels.com, τηλ.: 6947 805822, κα Μαρία 
Σµυρνάκη.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος µε ηγετική θέση στην αγορά 
και έδρα στην Αθήνα ζητά 5 φιλόδοξα Στελέχη 
Management, πτυχιούχους ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, 
για στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Εκπαίδευ-
ση, υψηλές αµοιβές-διακρίσεις-εξέλιξη. Ε-mail: 
patras192@yahoo.gr, κος Πάτρας.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ζητείται από εταιρία παροχής υπηρε-
σιών υγείας. Πρωινό ωράριο, υψηλές αποδοχές,ΙΚΑ, 
bonus. Περιοχή Νέος Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
medicalleader@hotmail.com, τηλ.: 211 4802046.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΟΜΕΝΟΣ ∆ιευθυντής στην Αφρική 
ζητείται για διεθνή κορυφαία µεταφορική εταιρία. 
Aπόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση γαλλικών, 
αγγλικών, κατοικία, αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο 
e-mail: job-congo@agsmovers.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τµήµατος Εξαγωγών και 
Εξωτερικού µε εµπειρία, από εργοστάσιο παρα-
γωγής χρωµάτων στα ∆ιαβατά. Απαραίτητη γνώση 
αγγλικών-γαλλικών, επικοινωνία, ευελιξία, κάτοχος 
Ι.Χ. E-mail: cv@vernicol.com.

Η SOLIMAR HOTELS ζητά ∆ιευθυντή για το ξενο-
δοχείο Solimar Aquamarine 4* στα Xανιά Κρήτης. 
Πτυχιούχος ανώτερης ή ανώτατης σχολής, προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετή σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιεθυντής Οµάδας Ασφαλιστικών 
Συµβούλων τέως Στέλεχος πολυεθνικής-πρώην 
Τραπεζικός σε θέση ευθύνης, να αναλάβει διευ-
θυντική θέση στην αναπτυσσόµενη ασφαλιστική 
βιοµηχανία. Ο πελάτης είναι πολυεθνική µε υψηλό 
πακέτο αµοιβών-υψηλά στάνταρ επαγγέλµατος. 
E-mail: jobforthepeople@yahoo.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στη Βόρεια Ελλάδα 12µηνης 
λειτουργίας ζητά Γενικό ∆ιευθυντή. Εκτός των 
τυπικών προσόντων της θέσης απαιτείται γνώ-
ση της ελληνικής αγοράς µε ανάλογο portfolio. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.hotelresources@
hotmail.com.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ εξαγωγικής εταιρίας 
στο κέντρο Θεσσαλονίκης ζητείται άτοµο για τη θέση 
Παραγγελιών Προµηθευτή έµπειρο. Απαιτούνται: 
άριστη γνώση αγγλικών, ERP, απαραίτητη η εξει-
δίκευση στο αντικείµενο. Βιογραφικά στο e-mail: 
ep_al@otenet.gr.

ΚΕΝΤΡΟ εργαλείων ΕΠΕ ζητεί Υπεύθυνη Εισα-
γωγών-Εξαγωγών, µε προϋπηρεσία, λογιστικές 
γνώσεις, παρουσίαστη, γνώση αγγλικών, Xline ή 
Atlantis, Internet, Office, δυνατότητα ταξιδιών. 
Κάτοχος ΙΧ, Άγιος Αθανάσιος. E-mail: megi@
protopsaltis.gr, τηλ.: 2310 778955.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ιατρικών ειδών αναζητεί νέα, 
δυναµική, µε άνεση στην επικοινωνία, Πτυχιούχο 
Τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, για διοικητική υποστή-
ριξη πωλήσεων. Απαραίτητη γνώση αγγλικών, Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: gkaranastasi@yahoo.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων πολυτελείας στη Σαντορίνη 
αναζητά Υπεύθυνο-∆ιευθυντή Ξενοδοχείων για 
την οργάνωση και λειτουργία των ξενοδοχείων. 
Προοπτική και υψηλές απολαβές. Βιογραφικά στο 
e-mail: santorinihotels2016@gmail.com.

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆/νση Εισαγωγών, εξαγωγικής εταιρίας, 
στο κέντρο Θεσσαλονίκης ζητείται Βοηθός ∆ιεύθυν-
σης, έµπειρο άτοµο σε ανάλογη θέση. Απαιτούνται: 
άριστη γνώση αγγλικών, ναυτιλιακή εµπειρία, Η/Υ 
και 5ετή προϋπηρεσία. E-mail: hr@bizexperts.gr.

 

Υπάλληλοι Γραφείου  
& Υποδοχής-Γραµµατείς
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Γραµµατέας, για πλήρης απα-
σχόληση. Πολύ καλή γνώση αγγλικών και κατά 
προτίµηση γερµανικών. Πολύ καλή γνώση Η/Υ. 
Βιπογραφικά στο e-mail: info@olivetreespa.gr, 
τηλ.: 210 7244425.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στα Βόρεια Προάστια ζήτα άµεσα να 
προσλάβει νέα για κάλυψη θέσης Reception. Βιο-
γραφικά στο e-mail: psalidasvasilios@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για 4ωρη εργασία, (17:00 
-21:00), σε ιατρείο (παθολογικό, ορθοπεδικό). 
Επιθυµητή γραµµατειακή προϋπηρεσία, γνώση 
Η/Υ, διαµονή πλησίον Αγ. Παρασκευής. Κάρτα 
ανεργίας. Τηλ.: 6972 914642, 69775 84820.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚΞΓ Σκούρα στο Νέο Κόσµο 
Υπάλληλος Γραµµατείας και Υποδοχής για µερική 
απασχόληση απογευµατινές ώρες. Κατά προτίµηση 
φοιτήτρια που διαµένει στην περιοχή. Γνώσεις 
αγγλικών και Η/Υ απαραίτητες. Ε-mail: hr@
skouras-languages.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εµφανίσιµη για τη θέση της Γραµ-
µατείας - Υποδοχής σε εταιρία στην περιοχή της 
Καλαµαριάς. Γνώσεις λογιστικής θα εκτιµηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@bayline.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης - Γραµµατέας για δραστηρι-
ότητες τεχνικής εταιρίας στην Τσεχία. Απαραίτητη 
γνώση τσέχικων, ελληνικών, αγγλικών. ∆υνα-
τότητα ταξιδίων, επικοινωνία, ευελιξία, κάτοχος 
ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: cv@vernicol.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γερµανόφωνοι /ες Υπάλληλοι Γρα-
φείου µε µοναδικό προσόν την άριστη γνώση της 
γερµανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs24gr@gmail.com, τηλ.: 6971 852082, ώρες 
επικοινωνίας: 11:00-18:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας εµφανίσιµη νέα για ιατρείο. 
Πολύ καλός µισθός. Βιογραφικά µε πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: manolakisemmanouil1974@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας στο κέντρο αποκατάστασης 
«Ευεξία» µε εµπειρία σε αντίστοιχη θέση, γνώ-
ση H/Y και τυφλό σύστηµα δακτυλογράφησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@evexia.com, τηλ.: 
23990 76700.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές /τριες για εργασία σε 
Internet Cafe στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.: 2310 247378.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξειδικευµένος Υπάλληλος για το 
τεχνικό τµήµα εταιρίας ασφαλιστικής διαµεσο-
λάβησης. Σχετική προϋπηρεσία σε όλους τους 
κλάδους ασφάλισης απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: johnbossgreece@yahoo.com.

SHIP Repair Company is seeking for an Executive 
Secretary. Applicants should be very professional, 
trustworthy and reliable. Computer literacy and 
fluent english,required. CV's: hr.marinetechco@
gmail.com.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητεί Υπάλληλο Γρα-
φείου µε πολύ καλή γνώση των ασφαλιστικών 
προγραµµάτων. Άριστο χειρισµό Η/Υ κατά προ-
τίµηση κάτοικοι Περιστέρι, Ίλιον, Πετρούπολη, 
Άνω Λιόσια. E-mail: fotisgeorgiou@hotmail.gr, 
τηλ.: 6948 809121.

ΑΤΟΜΑ 2 για ζητούνται για Γραµµατειακή Υπο-
στήριξη σε γραφείο εµπορικών συναλλαγών, 
αναλόγων προσόντων. Τηλ.: 6946 94166, 210 
5249189.

OFFICE Administration, provide secretarial 
support and clerical functions-archiving-
travel arrangements. Attention to detail, multi 
tasking-communication and organisational skills. 
Proficient in english-MSoffice. Min 10years 
working experience. EXARCHOU and ROSENBERG-
Margarita Spanou. CV's: m.spanou@erilaw.com, 
tel.: 6936 200237.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Υπάλληλος Γραφείου µε γνώση 
γραµµατειακής υποστήριξης ευπαρουσίαστη, 
επικοινωνιακό άτοµο. Βιογραφικά στο e-mail: 
email.modelplant@gmail.com.

∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΟΣ ζητείται από δικηγορικό γρα-
φείο ως Γραµµατέας, ωράριο 15:00-21:00. Άριστη 
γνώση office, τυφλό σύστηµα, αγγλικά επιπέδου 
proficiency, προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο 
και πτυχίο γερµανικής γλώσσας συνεκτιµώνται. 
E-mail: housseas@otenet.gr, τηλ.: 6944 296084.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου µε καλά αγγλικά, 
άλλες γλώσσες επιθυµητές, για γραµµατεία διε-
θνούς οργανισµού κοντά στο Σύνταγµα. Βιογραφικά 
στο e-mail: mail@grdance.org.

KYRIAKIDES Georgopoulos law firm is looking for 
a Personal Assistant for the secretarial support 
to 1-2 partners and 3-4 team lawyers. CV's: hr@
kglawfirm.gr, code: S07A.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται για εταιρία εκδοτική 
και µέσων µαζικής ενηµέρωσης στο Αιγάλεω, 
µε αντίστοιχη προϋπηρεσία και πολύ καλές γνώ-
σεις χειρισµού Η/Υ (τυφλό σύστηµα). Τηλ.: 210 
5988260, 6977 210237.

2 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ Κάρτας Υγείας ζητούνται από 
εταιρία παροχής υπηρεσιών υγείας. Πρωινό ωρά-
ριο, υψηλές αποδοχές,ΙΚΑ, bonus. Περιοχή Νέος 
Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: medicalleader@
hotmail.com, τηλ.: 211 4802046.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος -α Υπάλληλος Γραφείου για 
εταιρία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, ταξιδιωτικό 
γραφείο. Απαραίτητα προσόντα γνώση αγγλικών 
και δίπλωµα οδήγησης (γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας θα εκτιµηθεί). E-mail: jobs@rac-sa.gr.

ΚΥΡΙΟΙ -ες ζητούνται για γραµµατειακή υποστήρι-
ξη, τηλεφωνικό κέντρο, τµήµα µηχανογράφησης, 
καταχώρησης αρχείου, από εταιρία σταθερής τηλε-
φωνίας. Μισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
incareerathens@yahoo.gr, τηλ.: 211 9966354.

PERSONAL Assistant. Supporting the director 
through comprehensive, proactive and administrative 
work. Min 5 years working experience in a similar 
or supervisory role. Excellent english, MS Οffice. 
CV's: m.spanou@erilaw.co.uk, tel: 6936 200237, 
Spanou Margarita.

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

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία επίπλων στο Μενίδι - 
Λεωφόρο Καραµανλή ζητά νέα ως Υπάλληλο 
Γραφείου µε γνώση Η/Υ, πενθήµερη 8ωρη ερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: mml@otenet.gr, 
fax.: 210 5157335.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώσεις Η/Υ για εργασία γρα-
φείου, 4ωρη απασχόληση. Περιοχή Σεπόλια. Τηλ.: 
6979 989101.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για εργασία από το 
σπίτι που να διαθέτουν έξτρα εισόδηµα. Τηλ.: 
6982 323289.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες ανεξαρτήτου ηλικίας για 
πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση, εσωτερική-
εξωτερική σε εκδοτικό-διαφηµιστικό οργανισµό. 
Παρέχονται: µισθός, bonus, κάλυψη εξόδων µε-
τακίνησης. Τηλ.: 210 5446460, 6985 932289.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ µε εµπειρία στο χώρο του κοµ-
µωτηρίου ζητείται. Περιοχή Ψυχικό. Τηλ.: 210 
6719911.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Ρεσεψιόν σε αίθουσα bowling. 
Περιοχή Ρέντη. Τηλ.: 210 4257201.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου για πλήρη απασχόληση 
µε άριστη γνώση MS Office και αγγλικών ζητείται 
για το εµπορικό τµήµα από εισαγωγική εταιρία 
παιχνιδιών στο Μαρούσι. Βιογραφικά στο e-mail: 
account@justtoys.gr, fax.: 210 6801739.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Στελέχη για εργασία ως Υπάλληλοι 
Γραφείου σε εταιρία υπηρεσιών υγείας για: Ρεσε-
ψιόν, Τηλεφωνικό Κέντρο, Γραµµατεία, Αποθήκη. 
Σταθερός µισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
olmegainfo@yahoo.com, τηλ.: 211 4802018.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, πολύ εµφανίσιµη, ανεξάρτητη, 
µοντέρνα, ως Γραµµατέας ∆ιευθύνσεως µε άριστα 
αγγλικά και Η/Υ από µεγάλη εισαγωγική εταιρία 
στον Πειραιά. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: ulli@vip.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραµµατέας για Ρεσεψιόν δι-
εύθυνσης εταιρίας, εµφανίσιµη, επικοινωνια-
κή, ευχάριστος δυναµικός χαρακτήρας και µε 
δυνατότητα ταξιδιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
platoun@hotmail.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε άριστη γνώση Office 
και αγγλικής ζητείται για το τµήµα εµπορικού 
δικαίου από φοροελεγκτική εταιρία στο Γέρακα. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@mifo.gr, fax.: 210 
6615989.

ΓΡΑΦΕΙΟ προώθησης οδοντιατρικών ειδών ζητά 
Υπάλληλο Γραµµατειακής Υποστήριξης. Άριστη 
γνώση αγγλικών, Η/Υ και Online Media. Προϋ-
πηρεσία στον οδοντιατρικό χώρο θα εκτιµηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: mckdental13@gmail.com.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ζητείται από µεγάλο δικηγορικό 
γραφείο στην Ιεράπετρα. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ, 
µίας ξένης γλώσσας, µη καπνίστρια, πτυχιούχος. 
Τηλ.: 6944 103603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Ιδιαιτέρα Γραµµατέας µε γνώ-
σεις Η/Υ και καλή εµφάνιση από διαφηµιστική 
εταιρία. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
diafimisi.ml@yahoo.gr.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ οίκος µε έδρα τον Πειραία ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου µε βασικό αντικείµενο 
εργασίας το συντονισµό των παραγγελιών και 
της διακίνησης βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
publications@poukamisas.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ηλεκτρικής πράσινης ενέργειας - οικο-
λογικής συνείδησης ζητά 5 άτοµα για: Γραµµα-
τεία, Τηλεφωνικό Κέντρο, Ρεσεψιόν, Αποθήκη, 
8ωρα, 6ωρα, απογευµατινά. ∆εκτοί φοιτητές. 
Περιοχή Νέος Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
atlanticgroupgr@hotmail.com, τηλ.: 211 9966356.

Η MISTRAS GROUP Hellas ABEE ζητά Γραµµατέα 
Τεχνικού Τµήµατος. Η θέση είναι για εργασία 
γραφείου και περιστασιακά εργασίες εκτός γρα-
φείου. Αρίστη γνώση αγγλικών, Η/Υ, δίπλωµα 
οδήγησης. Ε-mail: info@mistrasgroup.gr, κωδ: 
ΓραµµατέαNDT.

ΝΕΑ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ στο ηλεκτρονικό εµπόριο ζη-
τείται για ολοκληρωµένη διαχείριση ηλεκτρονικού 
καταστήµατος εταιρίας ένδυσης. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση απαραίτητη. Τηλ.: 210 2836000.

ΕΤΑΙΡΙΑ Promotion ζητά Γραµµατειακή Υποστή-
ριξη. Προσόντα: πτυχίο ανώτερης /τατης σχολής 
Marketing, ευγένεια και κοινωνικότητα, άριστα 
αγγλικά, άριστη γνώση Η/Υ, Office-Social Media. 
Ωράριο: 9:00-14:00. E-mail µε τον τίτλο αγγελίας: 
info@fazma.gr.

ΑΤΟΜΑ 3 ζητούνται για συνεργασία. Άµεσο ξεκίνηµα, 
ωράριο ευέλικτο, δυνατότητα εργασίας από το χώρο 
τους, βασικές γνώσεις Η/Υ. Τηλ.: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 άτοµα µε γνώσεις Η/Υ για εργασία. 
Μερική ή πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 6986 212664.

ΓΡΑΦΕΙΟ εκπόνησης φοιτητικών εργασιών αναζητά 
Γραµµατεία µε ανάλογη εµπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: frontistirio.edu.thess@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών διαφηµιστικών δώρων ζητεί 
άτοµο για Γραµµατειακή και Λογιστική Υποστήριξη 
µε άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, Office, internet, αγ-
γλικών µε ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: doron@doron.gr.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ζητούνται από διαφηµιστική - εµπο-
ρική εταιρία για µόνιµη πρωινή απασχόληση µε 
µισθό, ΙΚΑ. Απαραίτητη γνώση αγγλικών, χρήση 
Η/Υ. Περιοχή Νέος Κόσµος. Bιογραφικά στο e-mail: 
olmegainfo@yahoo.com, τηλ.: 211 9966352.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου για ηµιαπασχόληση 
Γραµµατειακή Υποστήριξη ζητείται. Άριστη γνώση 
Η/Υ, αγγλικών, τιµολόγησης. Περιοχή Αχαρνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dalcochem.gr, fax.: 
210 2466100.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ Υποστήριξη ζητείται για τις ανά-
γκες έκθεσης αυτοκινήτων. Προϋπηρεσία επιθυµητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: kgccars@gmail.com, τηλ.: 
210 9595944, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της Πληροφορικής ζητά άτοµο 
µε οργανωτικό χαρακτήρα για Γραµµατειακή - Τη-
λεφωνική Υποστήριξη και ∆ιαχείριση Πελατών. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
eliask@abcit.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για Γραµµατειακή Υποστήριξη ζητείται 
από τεχνική εταιρία µε έδρα στη Θεσσαλονίκη για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: άριστη 
γνώση MS-Office και αγγλικών, επιθυµητή η γνώση 
λογιστικών. E-mail: technicgrafeio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε άριστη γνώση Η/Υ, µεραφορικό 
µέσο, άνεση στην επικοινωνία ώς Υπάλληλος Γρα-
φείου (κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες). Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bbhome.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος Γραφείου σε εταιρία 
υφασµάτων. Απαραίτητη η γνώση Η/Υ, αγγλικών και 
λογιστικών. Απαραίτητο επίσης η κατοχή διπλώµατος 
οδήγησης και µεταφορικό µέσο. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@2fabrik.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται από εταιρία ιατρικών 
για Θεσσαλονίκη. Απαιτείται άριστη γνώση Η/Υ 
και αγγλικών.Προϋπηρεσία σε θέση τιµολόγησης 
µε γνώσεις ERP, θα εκτιµηθούν. Βιογραφικά στο 
e-mail: solutionmedical.sales@gmail.com.

WE ARE LOOKING for an english Native Speaker 
for administrative position. Needed: excellent 
computer and communication skills, ability to 
work in a multi-tasking environment. CVs: client.
information.edu@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εκπαιδευτικοί Σύµβουλοι - Γραµµατείς 
για µεγάλο όµιλο εταιριών. Προσόντα: εµπειρία 
πωλήσεων, οργανωτικές, επικοινωνιακές και 
διαπραγµατευτικές ικανότητες, γνώση ξένων 
γλωσσών, πληροφορικής. Τηλ.: 211 4802078.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για γραµµατειακή υποστήρι-
ξη σε ιατρείο. 5νθηµερο. Απαραίτητες γνώσεις 
Η/Υ. Άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretarymed58@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για υποστήριξη γραφείου, εξυ-
πηρέτηση πελατών. Πτυχίο AΕΙ ή TEI µε ειδίκευση 
στα Οικονοµικά γνώση και χρήση λειτουργικών 
συστηµάτων και εφαρµογών της Microsoft 
(WindowsXP/7/8/10, Office). Γνώση αγγλικών. 
E-mail: info@dynamichost.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Υπάλληλο Γραφείου µε πολύ καλή γνώση του 
Microsoft Office, άριστη γνώση ιταλικών και αγ-
γλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.
gr, fax: 2221 034914.

ΓΡΑΦΕΙΟ εκπόνησης φοιτητικών εργασιών ανα-
ζητά Γραµµατεία µε ανάλογη εµπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: frontistirio.edu.thess@gmail.com.

 

Marketing-∆ιαφήµιση-
∆ηµόσιες Σχέσεις
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager από γυµναστήριο πλησίον 
Πειραιά για Πωλήσεις και Marketing. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Ικανοποιητικός µισθός 
και ασφάλεια. E-mail: gymfitbio1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από δισκογραφική εταιρία Υπάλληλος 
για το τµήµα Μarketing (µερική απασχόληση) µε 
άνεση στην επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
anastasia@14music.gr, τηλ.: 211 4012896, κα 
Βασιλάτου.

ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ιστοσελίδων ζητείται 
Συνεργάτης - Πωλητής ιστοσελίδων σε επιχειρή-
σεις. Πρέπει να έχει αντίληψη του αντικειµένου 
και απαραίτητη η εµπειρία στις πωλήσεις. Τηλ.: 
6971 559980, ώρες επικοινωνίας: 11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη ∆ιαφήµισης µε προϋπηρεσία 
για περιοδικό από εκδοτική εταιρία στη ∆άφνη. 
Μισθός και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@glpublications.gr, τηλ.: 210 9704499.

ΕΤΑΙΡΙΑ Marketing στο κέντρο της Θεσσαλονί-
κης δίνει την ευκαιρία σε 2 τελειόφοιτους ΑΕΙ/
ΤΕΙ για εργασία στο χώρο των πωλήσεων µε 
ευκαιρίες εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
evermoreadvertising@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εξειδικευµένες γνώσεις 
και κατάρτιση στη στρατηγική Marketing για εκ-
πόνηση σχεδίου δράσης διάθεσης τεχνολογικών 
εργαλείων. Bιογραφικά στο e-mail: tsolisth@
gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά απόφοιτες/τους ΑΕΙ-
ΤΕΙ για στελέχωση θέσεων management και 
marketing. Προϋπηρεσία απαραίτητη, εκπαίδευση-
γρήγορη και αξιοκρατική εξέλιξη. Βιογραφικά 
στο e-mail: karram192@yahoo.gr, τηλ.: 210 
6773990, κα Καρρά.

SHIP repair company is seeking for a graduate 
Marketing Assistant experienced in social media 
MKT for the implementation of marketing strategy. 
CV's: hr.marinetechco@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία, όπου δραστηριοποιείται δυ-
ναµικά επί 38χρόνια στην αγορά παγκοσµίως, 
στον τοµέα υγείας-διατροφής-οµορφιάς, ζητά 
5 Συνεργάτες, σοβαρούς-αποφασισµένους-
φιλόδοξους-εργατικούς, ώστε σε 4 µήνες να 
κατακτήσουν τον τίτλο του Μάνατζερ. Τηλ.: 
6909 814220.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεµιναρίων ζητά Στέλε-
χος Μηχανογράφησης µε γνώσεις και εµπειρία 
στο Social Media Marketing. Θα προτιµηθούν οι 
έχοντες γνώσεις αγγλικών και επικοινωνιακές 
δεξιότητες. Βιογραφικά στο e-mail: biografika@
otenet.gr.

DIGITAL Marketing and E-commerce responsible. 
Our company based in Chalkida seeks experienced 
graduate to develop and implement marketing 
strategy. E-mail: av@wands.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Στέλεχος Πωλήσεων-∆ιαχεί-
ριση E-shop για Υπάλληλος Γραφείου µε άριστες 
γνώσεις Η/Υ (γνώσεις digital marketing, google 
adwords, analytics, internet marketing για κα-
µπάνια µέσω google-social media-εξυπηρέτηση 
πελατών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση καταστήµατος. 
E-mail: agelksik@gmail.com.

ΓΡΑΦΕΙΟ προώθησης οδοντιατρικών ειδών 
ζητά Βοηθό Marketing. Άριστη γνώση αγγλι-
κών, Η/Υ και Online Media. Προϋπηρεσία στον 
οδοντιατρικό χώρο θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: mckdental13@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης για δικτυακό 
marketing. Ηµιαπασχόληση ή πλήρης εργασία, 
από την Αλόη Βέρα Φορέβερ. Τηλ.: 306987 
842528, κος Τασος Βούλγαρης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για συνεργασία επικοινωνιακά 
δραστήρια, φιλόδοξα µε βασικές γνώσεις Η/Υ και 
Internet (e-mail, Social Media). Αφορά προώθηση 
υπηρεσιών στο διαδίκτυο µε προµήθειες 50%-
90%. Βιογραφικά στο e-mail: ksksformula2@
gmail.com.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ οργανισµός ζητεί Εκπαιδευτές 
Ψηφιακού Marketing για τη λειτουργία σεµιναρί-
ων στο ψηφιακό Marketing. Aπαιτείται εµπειρία 
σε Social Media Marketing, Google adwords 
- analytics, SEO training, e-mail Marketing. 
Bιογραφικά στο e-mail: pr@kyklosmathisis.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον κλάδο του marketing αναζητά 
Συνεργάτες για µόνιµη εργασία και part time για 
την προώθηση υπηρεσιών. Bιογραφικά στο e-mail: 
kapagroupgr@gmail.com, τηλ.: 211 4802001.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής ζητά νέα για το τµήµα ∆ηµο-
σίων Σχέσεων. Προσόντα: εµφανίσιµη, ευχέρεια 
λόγου, άνεση επικοινωνίας, ευγενική. ∆υνατότητα 
ταξιδίων. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
carminpro@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μarketer-∆ικτυωτές δραστήριοι 
µε αντικείµενο την προώθηση εργαλείων και 
αναπτυξιακού µοντέλου προβολής και διαφήµισης 
σε επιχειρήσεις µε χαµηλό κόστος και ανάπτυξη 
δικτύου καταναλωτών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hajakis@yahoo.gr, τηλ.: 6932 943634.

Η FBO ΕΠΙΘΥΜΕΙ να συνεργαστεί µε άτοµα για 
την υποστήριξη σε Marketing Projects ∆ιαχείριση 
Σχέσεων µε Πελάτες. Μερική ή ολική απασχόληση 
µε ικανοποιητικές, αποδοχές, bonus και προο-
πτικές εξέλιξης. Ε-mail: perraki.k@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ µε οργανωτικές ικανότητες ζητείται 
για ανάπτυξη δικτύου. Άµεση δυνατότητα συνερ-
γασίας, σίγουρη προοπτική µε υψηλά εισοδήµατα. 
Βιογραφικά στο e-mail: tahtasflp@gmail.com, 
τηλ.: 6934 896077, υπ΄όψη κου Ταχτατζή ∆ηµήτρη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για τµήµα Marketing µε 3ετή 
προϋπηρεσία στο χώρο τροφίµων, γνώσεις 
πωλήσεων, media, άπταιστα αγγλικά, υψηλές 
ικανότητες επικοινωνίας, απαραίτητο πτυχίο 
Πανεπιστηµίου. Ε-mail: secretary@ferro.gr.

Μικρές αγγελίες εργασίας



ELT Sales Representative-Greece
Areas: Athens, Crete, Thessaloniki, Larissa-Volos

Hamilton House is a specialist publisher of high quality ELT materials. We are looking for sales 
representatives to cover Greece. This role is based in those 3 areas but will require regular traveling 
throughout Greece. In this position we require self-motivated, energetic, ambitious and sales-orientated 
individuals. The key responsibilities will involve extensive school and institutional visiting, product 
presentation, assisting with regional marketing campaigns, attending exhibitions and supplying market 
feedback to the head office publishing teams.

Key duties:
•          
•         
•          
•            
Experience-skills required:
•           
•        
•         
•               
independently as well as within a team
•         

The successful candidate will be fluent in english and will have proven sales/promotion experience. 
                   

advantage, but is not essential. For further information, please send email a cv and salary expectations 
to: kosta.tsachakis@hamiltonhousepublishers.com

Aventia Ltd is a new vibrant and constantly growing dutch-greek company active in the solar energy 
sector. We are currently looking for enthusiastic international sales associates with vision and desire 
for progress to develop and support our international business.

Core duties:
•       
•               
•            
•             
•        
Qualifications skills and experience:
•         
•         
•     
•      
•           
•           
•              
business partners
•        
We offer:
•    
•    
•           
•                

     

                 
                  

part of a company with International orientation that will substantially boost your career, we will be 
happy to receive your details at e-mail: hr@aventiasolar.com

Zeincro              
services to the pharmaceutical industry. Its aim is to create value to its customers through local 
knowledge and expertise, European presence and mostly through its highly educated and experienced 
team of people. For this qualified team, we are looking to recruit

Εxperienced Cra
Required skills & knowledge:
•                
activities
•         
•        
•           
•        
•            
•  
•     
•        

The company offers:
•    
•   
•      
•     
•   

      email at:          
           

Η Doppler S.A. η ελληνική πολυεθνική βιοµηχανία ανελκυστήρων, κυλιόµενων σκαλών, parking lifts 
και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας επιθυµεί να προσλάβει:

Προϊστάµενο τµήµατος Προµηθειών & Logistics
µε κωδικό PL/02

Style Advisor (Sales)
Thessaloniki

Ζητούνται συνεργάτες προώθησης και εφαρµογής επιθεµάτων κατάκλισης, διαλειπόντων καθήτηρων, 
        

Η εταιρία Xalatsiscare δραστηριοποιείται στο χώρο των ιατρικών ειδών και ειδικότερα στο χώρο των 
         

ατροφής  κλπ. Τα τελευταία χρόνια η εταιρία αναπτύσσεται δυναµικά, µε νέα εξειδικευµένα προϊόντα. 
               

     

Η Πετρίδης ΑΒΕΕ βιοµηχανλια σχεδιασµού, παραγωγής και εµπορίας φωτιστικών σωµάτων ζητεί:

Πωλήτρια Οικιακού-Αρχιτεκτονικού Φωτισµού
      

Απαραίτητα:
•     
•      
•  

Θα ληφθούν υπόψη:
•   
•   

     e-mail: patra@petridis-lighting.gr

      

Αρµοδιότητες:
•     
•    
•     
µεταφορικών εταιρειών
•  
•     
µε το λογιστήριο
Απαραίτητα προσόντα:
•      

   

•  
•   
•     
•   
•     

Παροχές:
•      

 
•   
•   

   e-mail: hr@doppler.gr

Description:       
ρυθµιστής της µόδας, σας δίνει την ευκαιρία να 
δηµιουργήσετε και να µεταδώσετε την εµπειρία της 
άριστη εξυπηρέτησης καθώς και να συµβάλλεται 
στη δηµιουργία επιτυχηµένων αγορών της σύγχρο-

      
          

χαρακτηριστικά:

Ο ρόλος σας:
•     
•  
•  
•   
•   
Το προφίλ σας:
•    

•    
•      
•      
•     
•      
εργασίες και διαχείρισης πίεσης
•     
στον στόχο
•      
της πώλησης
Benefits:
•   
•  
•  

   link: http://toi-and-

Ο/η ιδανικός-ή υποψήφιος-α πρέπει να έχει:
•    
των συγκεκριµένων προϊόντων θα εκτιµηθεί 
ιδιαίτερα
•     
συνεργασίας
•       
προϊόντων
•   
•
•      
•  

•   

Η εταιρία µας προσφέρει: 
•   
•    
•
•   
•  
•       

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

ΑΤΟΜΑ προσλαµβάνονται για µερική ή πλήρη 
απασχόληση από εµπορική εταιρία για στελέχωση 
τµήµατος marketing, διαφήµισης και δηµοσίων 
σχέσεων. Παρέχονται: σταθερός µισθός, ΙΚΑ. 
E-mail: atlanticgroupgr@hotmail.com, τηλ.: 
211 9966303.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για άµεση ηµιαπασχόληση, 
στηριζόµενη 4ωρη συνεργασία µε εµπορική 
εταιρία, κολοσσό στους πιο αναπτυσσόµενους 
τοµείς της αγοράς. Οικογενειακές αξίες πολλά 
δικαιώµατα και bonus εγγυηµένη προοπτική 
προσφέρεται εκπαίδευση -υποστήριξη. Τηλ.: 
6944209831.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ Marketing ζητείται από εκδοτική εται-
ρία στο Κορωπί. Aπαραίτητα σπουδές marketing, 
άριστη γνώση Aγγλικών και ms office καθώς και 
internet - marketing. Προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση απαραίτητη. E-mail: .hr@compupress.gr, 
κωδ: mrk1215.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά 7 φιλόδοξους Πτυχιούχους 
Management - Marketing - Finance - Public 
Relations για στελέχωση νέας µονάδας του. 
Ικανή προϋπηρεσία απαραίτητη. Bιογραφικά 
στο e-mail: mallas192@yahoo.gr, κος Μάλλας.

TO ARESSANA SPA HOTEL Santorini ζητά 
Προσωπικό για τη θέση Guest Relations - PR. 
Bιογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες ∆ικτυακού Marketing 
υπεύθυνοι /ες για δίκτυο. Μεγάλες αποδοχές, 
καριέρα, όχι ντήλερ, άµεσο ξεκίνηµα. Βιογραφικά 
στο e-mail: christosliberis@gmail.com, τηλ: 6955 
745085, πληροφορίες µόνο κατόπιν ραντεβού.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Πωλητές µε πολύ ενδι-
αφέρουσες υπηρεσίες στοχευµένης διαφήµισης/
marketing, προµήθειες 80%+, δυνατότητα υψηλών 
κερδών, προοπτικές καριέρας. Mερική ή πλήρης 
απασχόληση, δωρεάν εκπαίδευση, υποστήριξη. 
Ε-mail: christosliberis@gmail.com, τηλ: 6906 
225146.

 

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια, Απόφοιτη ΑΕΙ/ΤΕΙ µε απα-
ραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών. Άριστη γνώση των 
προγραµµάτων της Epsilon Net. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@f-diaxirisi.gr.

ΑΠΟ ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Θεσσαλονίκης ζητείται 
άτοµο για 6µηνη πρακτική στο λογιστήριο. Καλή 
χρήση Η/Υ, οργανωτικός και εργατικός. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@orangeadv.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εµφανίσιµη για τη θέση της Γραµ-
µατείας - Υποδοχής σε εταιρία στην περιοχή της 
Καλαµαριάς. Γνώσεις λογιστικής θα εκτιµηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@bayline.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε γνώσεις τιµολόγησης 
και εµπορικού από εταιρία στην περιοχή Μενιδί-
ου Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: p_margie@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Βοηθός Λογιστή µε µηχανάκι στην 
Αργυρούπολη. Προοπτικές εξέλιξης, πλήρης απα-
σχόληση. Τηλ.: 211 7152740.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου για υποστήριξη 
εργασιών του λογιστηρίου. Οργανωτικός-αποτε-
λεσµατικός σε συνθήκες πίεσης, καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας και MS Office, ικανότητα επικοι-
νωνίας, άριστες συνθήκες εργασίας, (προαιρετική) 
γνώση προγράµµατος business µισθοδοσίας-4ωρη 
απασχόληση. E-mail: tsop1578@yahoo.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Κερατσίνι ζητά νέα, πτυ-
χιούχο ΙΕΚ ή ΤΕΙ λογιστικής µε εµπειρία 2 ετή 
σε συναφές αντικείµενο. Βιογραφικά στο e-mail: 
v.soras@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο λογιστικής ΤΕΙ ή ΑΕΙ, άριστη 
γνώση χειρισµού Η/Υ, πολύ καλή γνώση αγγλι-
κών, άριστες οργανωτικές, επικοινωνιακές και 
διαπραγµατευτικές ικανότητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: d.kouri@trekking.gr, fax.: 210 3234548.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ SaaS & Αnalog Consulting αναζη-
τούν άµεσα ένα άτοµο για τη στελέχωση της θέσης 
του Βοηθού Λογιστή µε απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 1 έτους σε αντίστοιχη θέση. Ε-mail: 
a.korres@analog.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Λογιστηρίου µε διευρυµένες 
λογιστικές και οικονοµικές αρµοδιότητες. Bιογρα-
φικά µέχρι 15/1 στο e-mail: info@ofae.gr, τηλ.: 
210 2019760, µε συνοδευτική επιστολή για τον 
κωδ: AC/2016, κος Απόστολος Κενανίδης.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ ΑΒΕΕ Αργοχηµικών ζητείται Λογι-
στής Α΄ τάξης µε τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία 
σε Γ' κατηγορίας βιβλία, καλή γνώση Atlantis και 
αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: agrochem2016@
gmail.com.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ πτυχιούχος ΑΕΙ - ΤΕΙ µε 5ετή τουλάχι-
στον προϋπηρεσία ζητείται από λογιστικό γραφείο 
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsamaras@otenet.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στη Σαντορίνη ζητεί Λογίστρια. Τηλ.: 
6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για τουριστικό γραφείο 
µε 3ετή εµπειρία στην καταχώρηση δεδοµένων 

στο Travel Force 2000 Γ' κατηγορία της Panasoft. 
Προτιµητέος Απόφοιτος Πανεπιστηµίου Οικονοµικής 
Κατεύθυνσης. E-mail: captain@navigatorltd.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για γραµµατειακή απασχόληση. 
Απαραίτητη η γνώση στοιχείων λογιστικής, για 
ανώνυµη εταιρία. Άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
στο e-mail: iko-dim@otenet.gr.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεµιναρίων Μηχανογραφηµένης Λο-
γιστικής, Πτυχιούχος, µε άριστη γνώση εφαρµογών 
Singularlogic, Softone, Epsilonnet, ζητείται για 
part time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /ΤΡΙΑ ζητείται από λογιστικό γραφείο 
στην περιοχή του Αµαρουσίου. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση άριστη γνώση εργατικών και προϋπηρεσία 
σε λογιστικό γραφείο τουλάχιστον 5 έτη. E-mail: 
arapostathi@gmail.com, fax.: 210 6149014.

ΕΤΑΙΡΙΑ στη Σαντορίνη ζητά Λογίστρια. Τηλ.: 6944 
782108, 22860 21277.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδας ζητάει 
Λογιστή µε άδεια Α’ τάξης, εµπειρία, άριστη γνώ-
ση excel, word και γνώση ιταλικών ή αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax.: 
2221 034914.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ ΑΕΙ-ΤΕΙ ζητείται από λογιστικό γρα-
φείο στους Αµπελόκηπους. Bιογραφικά στο e-mail: 
viografikalogistiko@gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Λογιστή ζητείται από επιχείρηση στη 
Μεταµόρφωση Αττικής. Τηλ.: 210 2828003.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητάει υπεύθυνο Λογιστή /
τρια µε προϋπηρεσία και δικαίωµα υπογραφής. 
Πενθήµερη εργασία οκτάωρη απασχόληση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: xklogistirio@gmx.com, τηλ.: 
6949 913153, ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ενδιαφέρεται για την πλή-
ρωση θέσης Βοηθού Λογιστή. Γνώση χειρισµού 
SAP αποτελεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr.info@saint-gobain.com.

ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ µε 5 έτη τουλάχι-
στον προϋπηρεσία ζητείται από λογιστικό γραφείο 
στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
bsamaras@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε προϋπηρεσία σε 
βιβλία Γ΄ κατηγορίας, µισθοδοσία, εµπορική αλ-
ληλογραφία, παρακολούθηση πελατών, ΓΕΜΗ, 
ΕΡΓΑΝΗ, ΙΚΑ, ∆ΟΥ. Βιογραφικά στο e-mail: 
ergasialogistirio15@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ εισαγωγών διαφηµιστικών δώρων ζητεί 
άτοµο για Γραµµατειακή και Λογιστική Υποστήρι-
ξη µε άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, Office, internet, 
αγγλικών µε ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: doron@doron.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου για ηµιαπασχόληση 
Γραµµατειακή Υποστήριξη ζητείται. Άριστη γνώση 
Η/Υ, αγγλικών, τιµολόγησης. Περιοχή Αχαρνών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@dalcochem.gr, fax.: 
210 2466100.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο ΑΠΕ και φωτισµού αναζητά νέα Λογίστρια 
που να πληρεί τα παρακάτω: εµπειρία και κατάλ-
ληλες γνώσεις εµπορολογιστικών προγραµµάτων, 
προϋπηρεσία σε Γ’ κατηγορίας βιβλία. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@ak-dynamiki.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για Γραµµατειακή Υποστήριξη ζητείται 
από τεχνική εταιρία µε έδρα στη Θεσσαλονίκη για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: άριστη 
γνώση MS-Office και αγγλικών, επιθυµητή η γνώση 
λογιστικών. E-mail: technicgrafeio@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για λογιστικό γραφείο στη 
Λαµία µε 10 έτη προϋπηρεσία, άριστη γνώση ERP 
και Γ' Β΄ κατηγορίας βιβλία. Άριστη γνώση excel 
και δικαίωµα υπογραφής. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistikolamia@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ για λογιστήριο (τιµολόγηση αποδείξεων 
κλπ., τηλέφωνα σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων. 
Περιοχή Γαλάτσι. E-mail: zafeiri.afoi@gmail.com, 
τηλ: 210 2928348.

ΕΤΑΙΡΙΑ µαρµάρου ζητά να προσλάβει Βοηθό 
Λογιστή, µε πολύ καλή γνώση αγγλικών, ιταλι-
κών και άριστη γνώση Atlantis, στα γραφεία της 
στο Μαρούσι. Βιογραφιά στο e-mail: technical@
iktinosmarmaron.com.

 

Οικονοµικά Στελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ Οικονοµικής σχολής ζητείται. 
Τηλ.: 6945 039520.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ /Η Παντείου ή Νοµικής µε γνώση 
Office και αγγλικής ζητείται για το Τµήµα Εται-
ρικού ∆ικαίου από φοροελεγκτική εταιρία στο 
Γέρακα. Βιογραφικά στο e-mail: info@mifo.gr, 
fax.: 210 6615989.

ΟΜΙΛΟΣ ζητά άτοµα µε εµπειρία στον οικονοµικό 
τοµέα. Απαιτείται ικανή και υπεύθυνη προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: zois1000@yahoo.
gr, κος Ζώης.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος ζητά πρώην ή νυν Τραπεζι-
κούς και άτοµα µε εµπειρίες στις επενδύσεις 
κεφαλαίων, για τη στελέχωση µαγάλης µονάδας 
του εξειδικευµένης στο χώρο των επενδύσεων. 
Ε-mail: tsakiris1958@gmail.com, κα Τσακίρη.

Χρηµατοοικονοµικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι για στελέ-
χωση γραφείου πωλήσεων της Interamerican. 
Παρέχονται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών-οµαδική 
ασφάλιση υγείας-ιδανικό περιβάλλον εργασί-
ας. Προετοιµασία απόκτησης επαγγελµατικής 
άδειας-τεχνικές πωλήσεων & συνεχή επιµόρ-
φωση. Προοπτικές ανέλιξης. E-mail: kostikas@
agency.interamerican.gr, τηλ.: 2310 026782.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για ηµιαπασχόληση σε κτηµατο-
µεσιτικό γραφείο. Να είναι κάτοχος διπλώµατος 
οδήγησης αυτοκινήτου και µηχανής. Παρέχονται: 
µισθός και ποσοστά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dellios.gr, τηλ.: 2310 472655.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιεθυντής Οµάδας Ασφαλιστικών 
Συµβούλων τέως Στέλεχος πολυεθνικής-πρώην 
Τραπεζικός σε θέση ευθύνης, να αναλάβει διευ-
θυντική θέση στην αναπτυσσόµενη ασφαλιστική 
βιοµηχανία. Ο πελάτης είναι πολυεθνική µε υψηλό 
πακέτο αµοιβών-υψηλά στάνταρ επαγγέλµατος. 
E-mail: jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµµισθος Aσφαλιστικός Σύµβουλος 
από τεράστια πολυεθνική. Θέση καριέρας µε 
υψηλό πακέτο πρόσθετων παροχών. Προτίµηση 
σε έχοντες τραπεζική προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobforthepeople@yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι από το 
µεγαλύτερο κατάστηµα διεθνούς χρηµατοασφα-
λιστικού οµίλου στο χώρο των αµοιβαίων κεφα-
λαίων και στις ασφάλειες ζωής µε πιστοποίηση. 
Τρόπος αµοιβής µισθός. E-mail: mallidis100@
gmail.com, τηλ.: Μαλλίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε άριστη γνώση Η/Υ, µεραφορικό 
µέσο, άνεση στην επικοινωνία ώς Υπάλληλος 
Γραφείου (κτηµατοµεσιτικές υπηρεσίες). Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@bbhome.gr.

Η BEST Buy Real Estate ζητά άτοµα για υπόδειξη 
ακινήτων στους πελάτες της στην περιοχή κατοι-
κίας σας. Προσφέρουµε: µεγάλο πελατολόγιο, 
δωρεάν εκπαίδευση, δυνατότητα ηµιαπασχόλησης. 
Τηλ.: 210 8040505.

Τεχνικοί Μηχανικοί Η/Υ-
∆ικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Tεχνικούς Συστηµάτων 
Ασφαλείας µε προϋπηρεσία και δίπλωµα αυτο-
κινήτου. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@genius.
gr, τηλ.: 210 5771997.

ΚΕΝΤΡΟ λήψεως σηµάτων συναγερµού Ηellas 
Digital Monitoring Services SA στην Παιανία 
ζητά Τεχνικό για Υποστήριξη. Προϋπηρεσία στον 
κλάδο απαραίτητη. Fax.: 210 6640464.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία συστηµάτων ασφαλείας Gi 
Tech Sa στην Παιανία ζητά Τεχνικό για Υποστήριξη 
Πελατών. Προϋπηρεσία στον κλάδο απαραίτητη. 
Fax.: 210 6640027.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής ζητά Τεχνικό Ταµειακών 
Συστηµάτων για µερική απασχόληση. Απαραίτη-
το δίπλωµα οδήγησης. Bιογραφικά στο e-mail: 
nspliroforiki@otenet.gr, τηλ.: 6944 620926.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε τεχνικές γνώσεις γύρω 
από τα ιντερνετικά εργαλεία διαφήµισης, δικτύ-
ωσης και προώθησης για πλήρη και part-time 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: tsolisth@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Η/Υ και δικτύων µε άρι-
στη γνώση αγγλικών, ευχέρεια πιστοποιήσεων, 
πιστοποίηση CCNN. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: aele@orangets.gr, τηλ.: 
2310 510423, κος Στέργιος Γκατσωνίδης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τεχνικός Web Content 
Manager, απόλυτος γνώστης drupal ή wordpress. 
Υποχρεωτική εµπειρία στην κατασκευή sites και 
portals. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: web.

Η NEOX ζητάει Τεχνικό Φωτοαντιγραφικών 
Μηχανών, εκτυπωτών και τηλεφωνικών κέ-
ντων για πλήρη εργασία. Απαραίτητο δίπλωµα. 
∆ίδεται ικανοποιητικός µισθός, ΙΚΑ. Εξαιρετικό 
περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@neox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός ∆ικτύων µε βασικές γνώσεις 
ηλεκτρολογίας κάτοχος Ι.Χ για µικτονοµήσεις, 
βλάβες για διάφορους παρόχους. Βιογραφικά 
στο e-mail: techstore8888@gmail.com.

Προγραµµατιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρµογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνεργασία ή συνεταιρισµός µε Προ-
γραµµατιστή για δηµιουργία sites. Τηλ.: 6955 
902599.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Senior Web Developer µε απα-
ραίτητες γνώσεις: ASP.Net Web εφαρµογών, C#, 
SQL, html 5, CSS 3 (less css), JQuery, JavaScript. 
ΟΟΡ Framework, εξωτερική συνεργασία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.it.

ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ πληροφορικής, που γνωρίζει κα-
τασκευή ιστοσελίδων και e-shop ζητείται για 
4ωρη απασχόληση. Τηλ.: 6945 039520.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer µε προϋπηρεσία 3 
ετών σε ανάλογη θέση, καλή γνώση VB.NET, 
C#, ASP, Web Services, NET frameworks 3.5-
4.5, εµπειρία σε DB/2 ή SQL Server ή Oracle. 
Ε-mail: sskarl@css.com.gr, τηλ.: 210 7565154.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος ή απόφοιτος Τµήµατος 
Πληροφορικής-Προγραµµατιστής µε γνώσεις 
Microsoft SharePoint και προγραµµατισµού για 
το τµήµα µηχανογράφησης εταιρίας γεωργικής 
ανάπτυξης. Βιογραφικά στο e-mail: tmitsop@
ergoplanning.gr, τηλ.: 2310 544224, Yπεύθυνος 
επικοινωνίας κος Τάσος Μητσόπουλος.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µεταλλικών εξαρτηµάτων στη 
Μεταµόρφωση επιθυµεί να προσλάβει Μηχανικό-
Προγραµµατιστή CNC µηχανηµάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@brat.com.gr.

WORDPRESS Developer ζητείται από εταιρία 
στην Αγία Παρασκευή για κατασκευή-συντήρηση 
ιστοσελίδων. Γνώσεις plugin, theme debugging, 
customization µε καλή γνώση php, html/css, js, 
γνώση Photoshop και Responsive Design. E-mail: 
copywriting@wingroup.gr, τηλ.: 211 0120775.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία Πληροφορικής Web 
Designer-Developer για πλήρη απασχόληση µε 
γνώσεις σχεδιασµού γραφικών, html, css, php, 
java, adwords, analytics, social media. Άπταιστα 
αγγλικά, εµπειρία σε µεθόδους digital marketing. 
E-mail: office@3ds.gr.

ΑΠΟ ΤΗ LOGINET ζητείται Web Developer για 
πλήρη απασχόληση. Απαιτούµενα προσόντα: δη-
µιoυργία custom ιστοσελίδας µε ανοιχτά CΜS σε 
Joomla-Drupal-Wordpress, JAVA, HTML, PHP, 
MYSQL. Bιογραφικά στο e-mail: cv@loginet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Back-End Web Developer για ανάπτυ-
ξη MVC web-εφαρµοργών. Απαραίτητες εκτενείς 
γνώσεις: concept of agile development, οbject-
οriented PHP, mySQL, Javascript, AJAX, CSS. 
9-ώρη πενθήµερη εργασία, σταθερός µισθός βάση 
προσόντων. Ε-mail: hpathens@outlook.com µαζί 
µε portfolio (επιθυµητά).

LOOKING for a dedicated Software Programmer 
with 3-5 years of experience in VB.NET, MSSQL, 
MySQL, PHP and C#. english is a must. CV's: hr@
moebius.com.cy.

Η IQOM, εταιρία πληροφορικής αναζητά Αναλυτή-
Προγραµµατιστή µε εµπειρία 3έτη τουλάχιστον 
σε ανάπτυξη εµπορικών εφαρµογών και γνώσεις 
προγραµµατισµού VB ή C#.NET, γνώσεις SQL Server. 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωµένες για 
άντρες-αγγλικά. E-mail: hr@iqom.gr, κωδ: PR01.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ PHP Developer σε µεγάλη ελληνι-
κή ναυτιλιακή εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
bochtis.d@gmail.com.

TΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Alexander Beach στην Αλε-
ξανδρούπολη ζητάει Software Developer για να 
στελεχώσει το τµήµα µηχανογράφησης του ξενο-
δοχείου. Απαραίτητες γνώσεις: C# + ASP.NET + 
SQL. Βιογραφικά στο e-mail: mailaddress4cv@
gmail.com.

ΝΕΑ, Φοιτήτρια σχολής πληροφορικής ζητείται 
για κατασκευή ιστοσελίδων. Τηλ.: 6945 039520.

WORDPRESS Web Developer ζητείται για κα-
τασκευή ιστοσελίδων, γνώσεις plugin, theme 
debugging, customization µε καλή γνώση php, 
html/css, js, WordPress Framework (custom 
posts, shortcodes, widgets), Photoshop, εµπειρία 
Responsive Design. E-mail: human@webfuture.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ DMS LOGIC ζητά Junior Developer µε 
απαραίτητες γνώσεις .NET-VB-SQL. Απαραίτητη 
µικρή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
dmslogic.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής αναζητά Web Developer, 
ανεξάρτητο συνεργάτη για µόνιµη και πλήρη συνερ-
γασία. Προϋπηρεσία 2-3 έτη. Απαραίτητα: PHP, SQL, 
HTML. Επιθυµητά: CodeIgniter, Symphony, Drupal, 
Joomla, Wordpress. E-mail: apply@qnavada.com.

RC IS SEEKING to recruit Site Εngineers with 
more than 5 years of experience in design, 
construction management, quality and HES control 
for infrastructure projects outside Attica. CVs: 
hr@redcube.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για στατιστική ανάλυση ερωτη-
µατολογίων. Τηλ.: 6980 497177.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τεχνικός Web Content 
Manager, απόλυτος γνώστης drupal ή wordpress. 
Υποχρεωτική εµπειρία στην κατασκευή sites και 
portals. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: web.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Leap ζητά Web Developer µε εµπειρία 
σε HTML CSS Javascript. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@leap.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ ανάπτυξης λογισµικού ζητείται 
Συνεργάτης για την ανάπτυξη εφαρµογών web 
(html5, css, angular, jquery) και cross-platform 
εφαρµογών για κινητές συσκευές. Τηλ.: 6945 
668535.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα το Περιστέρι ζητεί Senior Web 
Developer για εξωτερική συνεργασία µε απαραίτητες 
γνώσεις: ASP.Net Web εφαρµογών-C#-SQL-html 
5, CSS 3 (less css), JQuery, JavaScript. ΟΟΡ 
Framework, για εξωτερική συνεργασία. E-mail: 
segreteria@edilingua.it.

SENIOR Web Developer ζητείται για µόνιµη 
απασχόληση µε εµπειρία σε ανάπτυξη ASP.Net 
Web εφαρµογών σε C#, HTML/CSS/JAVASCRIPT/
jQuery/AJAX/JSON, προγραµµατισµό απαραίτητα 
πάνω σε OOP, άριστη γνώση Web Services SQL 
βάσεων δεδοµένων, γνώσης ASP.NET MVC. E-mail: 
segreteria@edilingua.it.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής µε άριστες γνώσεις 
Javascript για Client Side Web Development. Επι-
θυµητή η γνώση διαχείρισης σχεσιακών βάσεων 
δεδοµένων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@infodim.
eu, τηλ.: 2310 888959 - 960.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της Πληροφορικής ζητά άτοµο 
µε επικοινωνιακό χαρακτήρα και γνώσεις σε βα-
σικές λογιστικές και εµπορικές διαδικασίες για 
Μηχανογραφική Υποστήριξη Εταιριών. Bιογραφικά 
στο e-mail: eliask@abcit.gr.

ΕΥΚΑΙΡΙΑ καριέρας σε νέα αναπτυσσόµενη εταιρία 
η οποία ζητά Πτυχιούχο Πληροφορικής-ERP-CRM 
Consultant ή ∆ιοίκησης µε τουλάχιστον ένα έτος 
εµπειρία, γνώσεις αγγλικών, SQL, Reporting Tools. 
Επιθυµητή γνώση VB.NET scripting, XML. E-mail: 
hr@nouspratit.gr.

ΑΠΟ ΤΗ LOGINET ζητείται Web Developer, για 
πλήρη απασχόληση µε πολύ καλή γνώση σε: δη-
µιoυργία ιστοσελίδας µε ανοιχτά CΜS σε Joomla-
Drupal-Wordpress, JAVA-HTML-PHP-MYSQL. 
Βιογραφικά στο e-mail: apardalis@loginet.gr.

WEB Developer ζητείται, ο οποίος θα συµµετάσχει 
σε οµάδα ανάπτυξης, συντήρησης και βελτίωσης 
project της εταιρίας µας µε γνώσεις πλατφόρµας 
Worpress, PHP, My SQL, HTML (google adwords-
γνώσεις SEO). E-mail: mkoufoudaki1@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών Internet αναζητά Web 
Developer µε προϋπηρεσία 3-5 ετών. Απαραίτητη 
πολύ καλή γνώση html/html5, css3, Javascript/
JQery, php, Joomla, Wordpress/WooCommerce. 
Kαλή γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο email: 
makridi@net360.gr.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής - Κατασκευαστής 
site, έµπειρος, τελειόφοιτος Πανεπιστηµίου και 
να διαµένει υποχρεωτικά στην περιοχή Αµπελο-
κήπων - Ψυχικού - Μαρούσι (εγγύς Βόρεια Προ-
άστια), για µερική πρωινή απασχόληση. E-mail: 
nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τελειόφοιτος Πληροφορικής Πανεπι-
στηµίου ΤΕΙ, έµπειρος, να διαµένει υποχρεωτικά 
στους Αµπελόκηπους - Ψυχικό - Μαρούσι (Βόρεια 
Προάστια). Μερική πρωινή απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: nosos@otenet.gr.

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

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

 

Γραφίστες-∆ιακόσµηση-  
Τέχνες ∆ηµιουργικό
ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητούνται 
Τηλεπαρουσιάστριες για WED TV µε άριστη εµ-
φάνιση και άνεση στην επικοινωνία.Βιογραφι-
κά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: cv@
nkmediagroup.gr, κωδ: WED TV.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από την εταιρία Vainas 
Company εισαγωγική ενδυµάτων. Απαραίτητες: 
γνώσεις προγραµµάτων γραφιστικής, photoshop, 
web design, φαντασία, δηµιουργικό πνεύµα, αγ-
γλικά. Παρέχεται µόνιµη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: vainascompany@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστρια για 6ωρη απασχόληση 
µε καλές γνώσεις Illustrator και Photoshop. 
Περιοχή: Μεταµόρφωση. Ωράριο 10:00-16:00. 
Τηλ.: 6974 011131, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας - Junior Web Designer 
part time από εταιρία Πληροφορικής στο Ψυχικό. 
Μισθός αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@willpower.gr.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ επιχείρηση ζητά Γραφίστρια µε εµπει-
ρία για εργασία κατ’ οίκον: έκδοση τόµων και 
περιοδικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@gnl.
gr, κωδ: «ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΣΤΑ».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας µε 5ετή προϋπηρεσία. 
Απαιτούνται άριστη γνώση της σουίτας Adobe 
και portfolio σε below the line, συσκευασία και 
digital. Αποκλειστικά µε δελτίο παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά µε portfolio στο e-mail: 
info@ginger.gr.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΣ από σχολή για πρακτική σε studio 
διαφηµιστικής φωτογραφίας. Τηλ.: 6932 225111.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ ζητείται από εταιρία παράγωγης, 
φιλόζωη για παρουσίαση σειράς τηλεοπτικών 
εκποµπών µε θέµα τα ζώα.Βιογραφικά µε φωτο-
γραφία στο e-mail: jsaudiovisuals@gmail.com.

συνέχεια στη σελ. 30



H qmetric | HR & Career Solutions, επιθυµεί να στελεχώσει, για λογαριασµό πελάτη της, τη θέση του/της:

Σύµβουλο Πωλήσεων Ν. Ελλάδος
Κωδικός Θέσης: SC2

Η εταιρεία µας: Η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο των αγροτικών εφοδίων µε δυναµική πα-
ρουσία και στο εξωτερικό. ∆ιακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηριότητα της και τα καινοτόµα, ποιοτικά 
προϊόντα της.

Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα αναφέρεται στον προϊστάµενο πωλήσεων νοτίου Ελλάδας 
και θα έχει ως σκοπό την προώθηση και τεχνική υποστήριξη προϊόντων και υπηρεσιών στην περιοχή 
ευθύνης του/της (νότια Ελλάδα). Πιο συγκεκριµένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαµβάνουν:

•   
•   
•   
•      
•       
•        
•       
•           
•          
•     

Το προφίλ σας: Προκειµένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα 
της θέσης του συµβούλου Πωλήσεων Ν. Ελλάδος, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα:

•    
•   
•        
•     
•      
•    
•    
•   
•      
Ο πελάτης µας προσφέρει:
•              
ρονται τα ακόλουθα:
•   
•    
•       
•     
•          

Ενδιαφέρεστε; ∆ιακρίνεστε για τις ισχυρές διαπραγµατευτικές σας ικανότητες; Επιθυµείτε να συνεχίσετε 
την ήδη επιτυχηµένη καριέρα σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο µίας µεγάλης και αξιόπιστης εταιρείας; 
Εάν ναι, τότε µπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας, στο link: 

 (κωδικός θέσης: SC2).

Η διαδικασία αξιολόγησης; Η εταιρεία µας εφαρµόζει µία απαιτητική µεθοδολογία αξιολόγησης των 
           

γκεκριµένου έργου στελέχωσης, οι υποψήφιοι/υποψήφιες που θα πληρούν τις προδιαγραφές της θέ-
σης, θα αξιολογηθούν µε τη χρήση ψυχοµετρικών εργαλείων (τεστ προσωπικότητας) και δοµηµένων 

           
και εµπιστευτικότητας.

Υπεύθυνος Αποστολών, εξωτερικές εργασίες, 
εξυπηρέτηση πελατών

Η SmartTechnology              
δραστηριοτήτων της. Η εταιρεία εξειδικεύεται στο ηλεκτρονικό εµπόριο, λειτουργεί από το 2006 και έχει 
αναπτύξει και διαχειρίζεται µε επιτυχία τα παρακάτω ηλεκτρονικά καταστήµατα:

 Skywalker.gr, πρώτος και µοναδικός αµιγώς Ελληνικός ιστοχώρος ζεύξης αναγκών εργασίας, επα-
ναπροσδιορίζεται και προσαρµόζει υπηρεσίες και λειτουργίες σε εναρµόνιση µε την Ελλάδα της κρίσης. 

     

Πωλητή-τρια Υπηρεσιών
Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•       
•     
•     
•      
•        

Επιθυµητά προσόντα:
•       
•        

Αρµοδιότητες:
•          
ανανέωση συνδροµών, πώληση υπηρεσιών
•         
•        
•          
περιφέρειες.

Παρέχονται:
•    
•           
παραγωγής εταιρικών και κοινωνικών αγαθών
•         
•         
προσωπικότητα.

    e-mail: 

Η εταιρεία Ν.Σ. Κουγιούφας Α. Ε. µε δραστηριότητα στον τοµέα της εισαγωγής, εµπορίας και επισκευής 
           

θαρισµού, πρέσες δεµατοποίησης ανακυκλώσιµων υλικών πλυντήρια αυτοκινήτων αυτοεξυπηρέτησης  
κορυφαίων Ευρωπαϊκών οίκων και ζητά:

Στέλεχος Πωλήσεων άνδρα ή γυναίκα
Περιγραφή θέσης:
•   
•      
•  
•    

Προσόντα και δεξιότητες:
•           
•        
•        
•   
•   
•    
•  
•    
•    
•  
•       
•      
•   

Προσφέρουµε:
•     
•   
•  

Οι ενδιαφερόµενοι-ες παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους σηµείωµα µε πρόσφατη φωτο-
γραφία στο e-mail: . Θα υπάρξει απόλυτη εµπιστευτικότητα  και όλες οι επαφές 
θα γίνουν µε εχεµύθεια.

      Ασπίς ΑΕ, ενδιαφέρεται να προσλάβει για το εργοστάσιό της στην 
  :

Υπεύθυνο Ανθρώπινου ∆υναµικού

Οι αρµοδιότητες του υπαλλήλου 
θα περιλαµβάνουν:
•    
και συσκευασία δεµάτων
•  
•  
•   
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει:
•   
•      

•      
περιβάλλον
•         

•      
εξυπηρέτηση
•      
χαρακτήρα και όρεξη για εργασία
Παροχές:
•   
•  
•  

     
e-mail:   

  

Αρµοδιότητες:
•   
•    
πικού (σχεδιασµός-εφαρµογή-αξιολόγηση)
•     
µογής σύγχρονων διαδικασιών
•     
τος αξιολόγησης και εξέλιξης της απόδοσης του 
ανθρωπίνου δυναµικού της εταιρίας και συσχετι-
σµό µε εφαρµογή συστηµάτων αµοιβών
•    
σίας και διασφάλιση εφαρµογής τους από την 
εταιρία, µε σχετικές αναφορές στη διεύθυνση 
αλλά και ενηµέρωση του προσωπικού σχετικά µε 
διατάξεις από τις οποίες µπορούν να ωφεληθούν
Προσόντα:
•      
πίνου δυναµικού θα προτιµηθεί
•       
θέση
•      

(εργατικού δικαίου)
•    
•      
της εταιρίας όσο και του προσωπικού

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•     
τητα
•  
•   
•   
•      
•   

   e-mail: 
. Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε πως µετά 

τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφι-
κών σηµειωµάτων θα επικοινωνούµε µόνο µε τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση προκειµένου να οριστεί 
συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεω-
ρούνται απόλυτα εµπιστευτικές.
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για µακέτες, πεπειραµένη στην 
χρήση photoshop και στην κατασκευή φωτογραφι-
κών ψηφιακών άλµπουµ για συνεργασία. Περιοχή 
Περιστέρι. Τηλ.: 210 5710462, 6976 689081.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ από σχολή για πρακτική εξάσκη-
ση σε περιβάλλον Mac από εταιρία παραγωγής 
εντύπων ζητείται. Τηλ.: 6932 225111.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ έµπειρη ζητείται από βιοτεχνία γυ-
ναικείων ενδυµάτων για ραφή δειγµάτων. Τηλ.: 
210 2815061.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ερασιτέχνη Φωτογράφος νέα Συ-
νεργάτιδα που θα ποζάρει σε φωτογραφήσεις. 
Αµοιβή κατόπιν συνεννόησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: praktikifotogr@yahoo.gr.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ - Μοντελίστ από βιοτεχνία γυναικείων 
ενδυµάτων ζητείται, να είναι πεπειραµένη στα µεγάλα 
µεγέθη για µόνιµη εργασία. Τηλ.: 210 3243120.

ΜΟΥΣΙΚΟ µεζεδοπωλείο στη Σαντορίνη ζητά 
Χορευτή. Τηλ.: 6944 782108.

ΑΤΟΜΟ ζητείται που να γνωρίζει φωτορεαλιστική 
απεικόνιση µεταλλικών κατασκευών, Lumion 3D 
ή 3D Studio Max. Τηλ.: 6943 995550.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ ζητείται από περιοχή Μεταµόρφωση. 
Τηλ.: 6909 109075, 210 2845367.

ΕΤΑΙΡΙΑ εκτυπώσεων ζητά Γραφίστα /τρια µε γνώ-
σεις Corel, Photoshop, Illustrator για PC και Mac 
για το ατελιέ της, µε γνώση Art Pro επιθυµητή. 
Περιοχή Σχηµατάρι. Βιογραφικά στο e-mail: arvani-
tsis@oetenet.gr, τηλ.: 210 4817416.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής παιδικού - βρεφικού ρούχου 
ζητά Σχεδιάστρια - Μοντελίστ για τη δηµιουργία 
συλλογής. Άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@linababy.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας -τρια από εταιρία µε καλή 
χρήση Illustrator Corel-Photoshop, σκιτσου και 
αγγλικών. Βιογραφικά µε δείγµα δουλειάς στο 
e-mail: stellagreekbr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής εκτυπώσεων ζητεί Υπεύθυνο 
-η για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Απα-
ραίτητα προηγούµενη ανάλογη προϋπηρεσία και 
καλή γνώση γραφιστικής και γραφικών τεχνών. 
Πρωινό ωράριο. Τηλ.: 210 2775714.

ΑΤΟΜΑ για δηµιουργική απασχόληση, θεατρικό 
παιχνίδι στα αγγλικά, Κλόουν/Ταχυδακτυλουργοί, 
γνώσεις αγγλικών, άλλης ξένης γλώσσας, για 
απασχόληση σε τµήµατα και γιορτές ΚΞΓ πολυε-
τούς λειτουργίας. Λογικές τιµές, συστάσεις, πορ-
τφόλιο, σταθερή συνεργασία. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Ριτσώνα 
Χαλκίδος ζητάει Μηχανικό - Σχεδιαστή µε γνώση 
µηχανολογικού σχεδίου (Autocad, Inventor), και 
άριστη γνώση αγγλικών ή ιταλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: dimgian@otenet.gr, fax: 2221 034914.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Leader (Σύµβουλοι Προγραµµάτων) 
µε προϋπηρεσία στις πωλήσεις από εργαστήρια 
αισθητικής. Μισθός, ασφάλεια, και bonus, προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
lifemedspa.gr, τηλ.: 210 8234234.

ΖΗΤEIΤΑΙ Τηλεφωνήτρια για ξενοδοχείο. 
Πολύ καλός µισθός, άµεση πρόσληψη. Βιο-
γραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manolakisemmanouil1974@gmail.com.

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ιατρικού οµίλου ζητεί Υπάλλη-
λους Γραφείου για το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών 
και το τµήµα επιβεβαιώσεων. Μισθός και ένσηµα. 
Βιογραφικά στο e-mail: groupantip@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνήτριες έµπειρες στο τµήµα 
εξυπηρέτησης και ενηµέρωσης πελατών. Προ-
σφέρονται: σταθερός µισθός και ασφάλιση. Τηλ.: 
210 8020550, ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για 4ωρη πρωινή εργασία για 
το Τµήµα Τelemarketing τουριστικού γραφείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv3gstravel@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Τηλεφωνήτρια 
από βιοµηχανία κατεψυγµένων προϊόντων στο 
Κορωπί για ηµιαπασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ.: 6944 850749.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες Τηλεφωνήτριες από γνωστό 
όµιλο επιχειρήσεων, µε δωδεκάµηνη προϋπη-
ρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις. Παρέχονται: 
σταθερός µισθός µε δυνατότητα εξέλιξης. Tηλ.: 
6983 449989, ώρες επικοινωνίας: 16:00-19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες µε εµπειρία στις τηλεφω-
νικές πωλήσεις για παραγγελιοληψία από εταιρία 
διανοµών. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η άριστη 
γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: tfokidis@
gmail.com, τηλ.: 6986 792250.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές -τριες για εργασία σε 
εργαστήρια αισθητικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@lifemedspa.gr, τηλ.: 210 8234234.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τηλεφωνική απασχόληση, 
για ενηµέρωση σε προγράµµατα υπηρεσιών υγείας 
(κάρτα υγείας), σταθερός µισθός, ασφάλιση και 
µπόνους, ηµιαπασχόληση. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω 
Πατήσια. Τηλ.: 210 2284460, 6936 000207.

ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητά άτοµα για τµήµατα 
εξυπηρέτησης πελατολογίου και ανάπτυξης 
ανθρώπινου δυναµικού. ∆υνατότητα πλήρους 
ή µερικής απασχόλησης. Τηλ.: 69499 30598.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στην Καλαµαριά ζητάει Τηλεφω-
νήτριες -τες εξάωρης και τετράωρης εργασίας, 
σε ιδανικό εργασιακό περιβάλλον και εύκολα 
προσβάσιµο από τα ΜΜΜ. Βασικός µισθός, ένσηµα 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: nikosblog2@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Γραφείου µε προϋπη-
ρεσία στις τηλεφωνικές πωλήσεις σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας. Τηλ.: 6942 081259, 
6930 873137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από τηλεφωνικό 
κέντρο µε σκοπό την προώθηση του πολυδια-
φηµισµένου προϊόντος Kaloe Vital που περιέχει 
υαλουρονικό, αλόη, κολλαγόνο και 6 βότανα. 4ωρη 
εργασία, αποδοχές εξαιρετικά ικανοποιητικές. 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. E-mail: hr.hyaluronic@
gmail.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο ζητάει Πωλήτριες 6ωρες 
και 4ωρες για την προώθηση εταιρίας κινητής 
και σταθερής τηλεφωνίας. Βασικός µισθός και 
bonus. Τηλ.: 6936 695967.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνητές /τριες για πλήρης ή 
µερική απασχόληση. Σταθερός µηνιαίος µισθός, 
πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, ατοµικό bonus από-
δοσης. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. Τηλ.: 211 
4115060, 6936 000207.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα Λυκειακής µόρφωσης για 
µόνιµη πενθήµερη πρωινή ή µερική τηλεφω-
νική εργασία από το σπίτι τους. Ικανοποιητικός 
σταθερός µισθός. Περιοχή Αθήνα. Τηλ.: 210 
2524124, 210 2585053.

ΕΤΑΙΡΙΑ ηλεκτρικής πράσινης ενέργειας - οικο-
λογικής συνείδησης ζητά 5 άτοµα για: Γραµµα-
τεία, Τηλεφωνικό Κέντρο, Ρεσεψιόν, Αποθήκη, 
8ωρα, 6ωρα, απογευµατινά. ∆εκτοί φοιτητές. 
Περιοχή Νέος Κόσµος. Βιογραφικά στο e-mail: 
atlanticgroupgr@hotmail.com, τηλ.: 211 9966356.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ κέντρο ζητεί νέους /ες για προώ-
θηση πακέτων σταθερής τηλεφωνίας και ίντερνετ. 
Προσφέρονται: ευχάριστο περιβάλλον, σταθερός 
µισθός, χωρίς ποσοστά πωλήσεων, ασφάλιση και 
bonus, προϋπηρεσία θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: infovoul@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της Πληροφορικής ζητά άτοµο 
µε οργανωτικό χαρακτήρα για Γραµµατειακή - 
Τηλεφωνική Υποστήριξη και ∆ιαχείριση Πελατών. 
Απαραίτητη γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
eliask@abcit.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για τη ∆ιαχείριση Εισερχό-
µενων-Eξερχόµενων κλήσεων, Εξυπηρέτηση 
Πελατών, γνώση του Microsoft Office. Καλή 
γνώση Aγγλικών-πολύ καλή γνώση χειρισµού 
Η/Υ-ευχέρεια στην επικοινωνία, εµπειρία εξυπη-
ρέτησης πελατών-πρωινή απασχόληση (4ωρο,5ω-
ρο)-απογευµατινή απασχόληση(4ωρο). E-mail: 
kchatzi@hol.gr.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από ψητοπωλείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ.: 210 9630762.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρία καλ-
λυντικών για κλείσιµο ραντεβού σε κυρίες για 
δωρεάν περιποίηση προσώπου. Απαραίτητο στα-
θερό τηλέφωνο, πολλά κέρδη, ευέλικτο ωράριο, 
συµφέρουσα συνεργασία. Προσφορά εργασίας 
σε όλη την Ελλάδα. E-mail: beautyaggelies@
gmail.com, τηλ.: 6987 056500.

ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ όµιλος ζητά άτοµα µε οργανωτικές 
και επικοινωνικές δυνατότητες για το τµήµα Υπο-
δοχής και Εξυπηρέτησης Πελατολογίου. Περιοχή 
Φιξ. 8ωρα, 6ωρα, 4ωρα, µισθός, ΙΚΑ συν πριµ. 
Τηλ.: 211 4802013.

ΑΤΟΜΑ νεαρά ζητούνται άµεσα από νεοσύστατο 
κέντρο τηλεφωνικών πωλήσεων. Παρέχονται: 
σταθερός µισθός, χωρίς ποσοστά, µε ασφάλιση 
και µπόνους. Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
µε ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 211 1026511.

ΓΡΑΦΕΙΟ νεοσύστατο ζητεί νέα επικοινωνιακά 
άτοµα µε ή χωρίς προϋπηρεσία, για προώθηση 
τηλεφωνικών πωλήσεων. Άµεση πρόσληψη, 
ασφάλιση, σταθερός µισθός, χωρίς ποσοστά, 
µπόνους, ευέλικτο ωράριο. Τηλ.: 211 1026510.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συνεργάτης από εταιρία 
που ασχολείται µε το τουριστικό µάρκετινγκ για 
τηλεφωνικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@globaltouch.inte, Υπόψιν κας Σιδέρη.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεµιναρίων και συνεδρί-
ων ζητεί έµπειρους Πωλητές µε προϋπηρεσία 
στις τηλεφωνικές πωλήσεις. Παροχές: µισθός, 
ασφάλιση, ποσοστά, συνεχής εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
telesales@otenet.gr.

ΑΤΟΜΑ (2) σοβαρά, από εµπορική εταιρία, για 
την εξυπηρέτηση καταναλωτών, πλήρης ή µερική 
απασχόληση. Τηλ.: 6944 4658178.

ΕΤΑΙΡΙΑ κάρτας υγείας ζητεί 2 άτοµα για τηλε-
φωνικές πωλήσεις για στελέχωση τµήµατος. 
Πρωινή, µερική απασχόληση σταθερός µισθός 
250€, bonus, ασφάλεια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hermes_co@hotmail.gr, τηλ.: 2155 150881.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ ζητούνται από τα New 
Day στην Tσιµιισκή για άµεση πρόσληψη. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. Τηλ.: 2310 267842.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 10 Τηλεφωνητές /τριες για άµεση 
πρόσληψη, επικοινωνιακά άτοµα. Μισθός, ΙΚΑ, 
bonus. Bάρδια: 17:00-21:00 Χαλάνδρι µετρό Αγίας 
Παρασκευής. Βιογραφικά στο e-mail: thermoil.
sales@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής εκτυπώσεων ζητεί Υπεύθυνο 
-η για την εξυπηρέτηση των πελατών της. Απα-
ραίτητα προηγούµενη ανάλογη προϋπηρεσία και 
καλή γνώση γραφιστικής και γραφικών τεχνών. 
Πρωινό ωράριο. Τηλ.: 210 2775714.

H MEGASOFT ζητά Υπάλληλο για Γραµµατειακή 
Υποστήριξη και Τηλεφωνικό κέντρο µε απαραί-
τητη εµπειρία σε χειρισµό τηλεφωνικού κέντρου. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@megasoft.gr.

 

Προωθητές-Merchandisers- 
Πωλήσεις Ex-Van
ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητή για την ανάπτυξη καινούργιου 
πελατολογίου, και την προώθηση των προϊόντων 
της στα κοµµωτήρια. Απαραίτητη εµπειρία στο χώρο. 
Βιογραφικά στο e-mail: vka905@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές µε πείρα στα προϊόντα οµορ-
φιάς. Υψηλές αποδοχές. Τηλ.: 6975 200083, κα 
Λουµάνη.

ΖΗΤΕITAI Γυµναστής /τρια για να αναλάβει το 
τµήµα πωλήσεων της εταιρίας. Θα προτιµηθούν 
όσοι έχουν προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
georgiadisevri@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για 4ωρη συνεργασία µε εµπο-
ρική εταιρία, µε γνώση της αγοράς και εµπειρία για 
προώθηση των προϊόντων της στον τοµέα υγείας, 
διατροφής. Άµεσο εισόδηµα, µόνο ανοδικό. Τηλ.: 
6944 209831.

ΕΤΑΙΡΙΑ διατροφής ζητάει άτοµα για εξυπηρέ-
τηση καταναλωτών µε οργανωτικές ικανότητες 
για ηµιαπασχόληση. Παρέχεται: εκπαίδευση. Τηλ.: 
6948 866322.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής, εργάτης σε Κυριακάτικο 
παζάρι που να γνωρίζει από πώληση σε θήκες-
µπαταρίες-αξεσουάρ κινητών & gadgets και να 
βοηθάει στο φόρτωµα-ξεφόρτωµα. Να είναι από 
Νίκαια, Κορυδαλλό, Κερατσίνι, Πειραιά. E-mail: 
sofoklis2013@gmail.com.

ΝΕΕΣ εµφανίσιµες ζητούνται για επισκέψεις σε 
σχολές και ινστιτούτα αισθητικής, µε σκοπό την 
πώληση συγκεκριµένου προϊόντος. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@stratigikes.com, τηλ.: 210 3836042.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από όλη την Ελ-
λάδα για πώληση και προώθηση προγράµµατος 
πληροφορικής. Απαραίτητα προσόντα χρήση Η/Υ, 
επικοινωνιακές δεξιότητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@loyaltyplus.gr, τηλ.: 210 2431985.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία σε πωλήσεις για 
4ωρη συνεργασία µε εµπορική εταιρία για προώθηση 
των προϊόντων της στον τοµέα υγείας, διατροφής. 
Άµεσο εισόδηµα, µόνο ανοδικό. Τηλ.: 6909 814220.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Επόπτες και ∆ιανο-
µείς για τις περιοχές Αµπελοκήπων, Ζωγράφου, 
Ελληνορώσων, ελληνικού, Γλυφάδας και Βάρης. 
Μόνιµη συνεργασία, τρείς φορές την εβδοµάδα. 
Τηλ.: 210 6100180, ώρες: 09:00-17:00, ∆ευτέ-
ρα-Παρασκευή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής, Εργάτης σε Κυριακάτικο 
παζάρι που να γνωρίζει από πώληση σε θήκες-
µπαταρίες-αξεσουάρ κινητών και gadgets και να 
βοηθάει στο φόρτωµα-ξεφόρτωµα. Να είναι από 
Νίκαια, Κορυδαλλό, Κερατσίνι, Πειραιά. E-mail: 
sofoklis2013@gmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Φωτοδιέγερση ΕΠΕ ιατρικού εξοπλι-
σµού ζητά Εξωτερικό Πωλητή µε πτυχίο στο τοµέα 
πωλήσεων, Βιολογίας, Φυσικής ή ηλεκτρονικών, 
γνώστη αγγλικής, εκτός έδρας 3-4 ηµέρες µηνιαίως, 
πενθήµερο. Ωράριο: 9:00-1:00, 17:00-20:00. Kινητό, 
laptop, bonus. Ε-mail: efitournavitou@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
αλουµινίου ζητά άτοµο για τη θέση των πωλή-
σεων στην Αττική για προώθηση προϊόντων και 
υπηρεσιών. Προϋπόθεση είναι προϋπηρεσία δύο 
ετών στο χώρο. Bιογραφικά στο e-mail: aluminio@
patsalas.gr.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ ζητούνται για ηµιαπασχόληση µε ευ-
έλικτο ωράριο, χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: lia_business@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Promoters από τηλεφωνικό κέντρο 
για προώθηση σταθερής - κινητής τηλεφωνίας µε 
προϋπηρεσία σε τηλεφωνικές πωλήσεις. Προσφέ-
ρονται: µισθός, ασφάλεια bonus επίτευξης στόχου. 
Βιογραφικά στο e-mail: .hr.focusepe@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Digital διαφήµισης (banners 
σε websites). Προηγούµενη εµπειρία απαραίτη-
τη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@digicon.gr, κωδ: 
isales1215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αντιπρόσωπος για προώθηση ανδρικής 
κολεξιόν να αναλάβει την ανάπτυξη πωλήσε-
ων σε κεντρική, Νότια Ελλάδα, νησιά. Αµοιβή 
µε προµήθεια. Μερική απασχόληση, ελεύθερο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: representative.
gr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Συνεργάτες που θέλουν να δη-
µιουργήσουν τη δική τους εργασία από το σπίτι µε 
προϊόντα που προάγουν την υγεία και την οµορφιά. 
Βιογραφικά στο e-mail: aggelaselina@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα δυναµικά, δραστήρια, επικοι-
νωνιακά, ευχάριστα, για άµεση συνεργασία στο 
χώρο της υγιεινής διατροφής. Ωράριο ευέλικτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: ch.kakaletsi@yahoo.gr, τηλ.: 
6972 078768, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Μarketing-Promotion για να 
ενταχθεί στο δυναµικό του τµήµατος marketing της 
εταιρίας µε αντικείµενο εργασιών προωθητικές 
ενέργειες και πώληση υπηρεσιών (B2B). Θέση 
πλήρους απασχόλησης µε δυνατότητα εξέλιξης. 
Ε-mail: info@stratagem.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για τη στελέχωση του 
τµήµατος πωλήσεων µε εµπειρία στην προώθηση 
διαδικτυακών υπηρεσιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@ikartamou.gr.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ Εργαλειών ζητούνται περιοδεύ-
οντες Πωλητές για ανάπτυξη πελατολογίου, µε 
εµπειρία στον κλάδο εργαλείων, µηχανηµάτων 
κήπου, θέρµανσης, ηλ. συσκευές. Βιογραφικά µε 
θέµα: 'Πωλητής' στο e-mail: alex@protopsaltis.
gr, τηλ.: 2310 778955, fax.: 2311 282773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για PR κάτοικος Χαϊδαρίου. Αµοιβή 
µε ποσοστά. Τηλ.: 6949 970034, κος Γιώργος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για επέκταση δικτύου εκπτωτικής 
κάρτας για Ελλάδα και διεθνώς. Γνώση διαδικτύου 
όχι απαραίτητη. Υψηλές αποδοχές, bonus, ταξίδια. 
Τηλ.: 6998 848310.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ Συνεργάτες ζητούνται για 
προώθηση ελληνικού project στην περιοχή της 
Θεσσαλονίκης. Υψηλές και επαναλαµβανόµενες 
προµήθειες. Παρέχεται εκπαίδευση. Βασικές γνώ-
σεις Internet απαραίτητες. Πληροφορίες κατόπιν 
προσωπικού ραντεβού. Τηλ.: 6948 343151, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για συνεργασία, επικοινωνιακά, 
δραστήρια, φιλόδοξα µε βασικές γνώσεις Η/Υ και 
Internet (Ε-mail, Social Media). Αφορά προώθηση 
υπηρεσιών στο διαδίκτυο µε προµήθειες 50%-90%. 
Βιογραφικά στο e-mail: ksksformula2@gmail.com.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άµεσα επικοινωνιακούς 
νέους /ες για προώθηση φοιτητικού προγράµµατος 
κινητής τηλεφωνίας σε σχολές και Πανεπιστήµια. 
Εργασία 5θήµερη, 6ώρη. Παρέχονται: µισθός-
ασφάλιση-bonus. Ε-mail: hr@chapter5.gr, τηλ.: 
210 9525255, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00, 
κωδ.: VO.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε προϋπηρεσία σε πώληση 
καλλυντικού ή παραφαρµεκευτικού προϊόντος για 
πώληση καλλυντικού προϊόντος στην Αθήνα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: mariaeua1978@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ ζητά Εξωτερικό Πωλητή /τρια µε 
εµπειρία στον κλάδο της µικρής λιανικής στην πε-
ριοχή Νοµού Αττικής. Προϋπηρεσία στα FMCG θα 
θεωρεί επιπλέον προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv6944@gmail.com, κωδ: 1.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων, 
ζητεί άτοµο για τη θέση της Visual Merchandiser, για 
την Ερµού. Βιογραφικά στο e-mail: owtwoathens@
gmail.com, τηλ.: 210 3210722, ώρες επικοινωνίας: 
11:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για 4ωρη συνεργασία µε εµπορική 
εταιρία για προώθηση των προϊόντων της στον 
τοµέα υγείας, διατροφής. Εµπειρία σε προώθηση 
θα εκτιµηθεί. Άµεσο εισόδηµα, µόνο ανοδικό βαση 
παραγωγής µε τα µεγαλύτερα µπόνους της αγοράς. 
Τηλ.: 6944 209831.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εισαγωγική 
εταιρία τροφίµων, που δραστηριοποιείται στους 
νοµούς της Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, για πλή-
ρη απασχόληση, µε καλή αµοιβή. Προϋπηρεσία, 
κάτοχος διπλώµατος οδήγησης Ι.Χ., Η/Υ. Email: 
info@politou.gr.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εµποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για άµεση πρόσληψη σε 
κατάστηµα ψιλικών στην περιοχή της Μενεµένης, 
Θεσσαλονίκης. Τηλ.: 69474 74741, κα Juncu.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται, (πλατεία-πλυντήριο-λι-
παντήριο) για πρατήριο υγρών καυσίµων στη 
Χαλκίδα. Πλήρες ωράριο. Τηλ.: 69779 83093, 
κος Θοδωρής.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ, εµφανίσιµες, ζητούνται από αρτο-
ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Νέας Ιωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: career@ntasis.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Πωλήτρια σε κατάστηµα µε 
είδη ηλεκτρονικού τσιγάρου. Απαραίτητη η γνώ-
ση αγγλικών και Η/Υ. Προϋπηρεσία επιθυµητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: apotoxinosi2@gmail.
com, τηλ.: 6943 970166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής για κατάστηµα ένδυσης στο 
Macarthur Glen στα Σπάτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
katerinaedward@outlool.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Περίπτερου για full time 
εργασία, ευχάριστος, κοινωνικός και απαραίτητα 
τίµιος. Απογευµατινή - βραδινή βάρδια. Τηλ.: 
6976 906844, κα Τόνια. 

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων ζητεί 
Yπεύθυνο Kαταστήµατος στην Ερµού. Βιογραφικά 
στο e-mail: maria@tectus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για κατάστηµα Vodafone 
στο κέντρο (Αγίου ∆ηµητρίου 73), µε γνώσεις Η/Υ 
και λειτουργικών κινητών (android, IOS, Microsoft) 
Βιογραφικά στο e-mail: vfshop230@vodafone.
net.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια να εργαστεί σε κατάστηµα στα 
Φηρά Σαντορίνης από µεγάλη αλυσίδα οπτικών 
ειδών - ρούχων. Απαραίτητη η γνώση των αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: prs.ez2c@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Ηλεκτρολογικού Υλικού για 
κατάστηµα ηλεκτρολογικού υλικού, µε προϋπηρεσία 
3 έτη και πλέον απόφοιτος ΤΕΙ ηλεκτρολογίας. 
Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για κατάστηµα λιανικής στο 
κέντρο της Αθήνας. Επιθυµητή προϋπηρεσία και 
απαραίτητη ξένη γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@elegance.gr, τηλ.: 2310 870611.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Πωλήτρια για αρτοζαχαροπλα-
στείο. Τηλ.: 6986 327367.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνη Καταστήµατος µε εµπειρία 
σε καταστήµατα αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.gr, 
τηλ.: 6944 850749.

ΜΑΡΚΕΤ κρεάτων στη Λυκόβρυση, ζητεί Κρεοπώλη 
και Πωλήτριες Κρεάτων, µε 10ετή εµπειρία και 
πτυχίο, µε πολύ καλές αποδοχές, πλήρη απασχόλη-
ση, ασφάλιση. Τηλ.: 210 2844416, 210 2829759, 
ώρες: 09:00-17:00.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητεί νέα για ταµία. 
Τηλ.: 6944 782108.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος µε εµπειρία σε κοπή τυριών-
αλλαντικών-εξυπηρέτηση πελατών σε κατάστηµα 
τροφίµων. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Ατο-
µικό βιβλιάριο υγείας, βεβαίωση παρακολούθη-
σης σεµιναρίου ΕΦΕΤ. Βασικός µισθός-πλήρης 
απασχόληση. E-mail: vgilakis@gmail.com, τηλ.: 
210 8105008, ώρες: 10:00-17:00.

ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στα Βριλίσσια ζητεί 
Πωλήτρια µε προϋπηρεσία και γνώση καφέ. 
Τηλ.: 6987 093965.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για άµεση πρόσληψη Πωλητές -τριες 
για υποκατάστηµα φούρνων. Βιογραφικά στο 
e-mail: retailsolutions15@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ /της Λιανικής ζητείται µε καλή 
γνώση χειρισµού Η/Υ, δυναµικός χαρακτήρας 
µε ικανότητα επικοινωνίας. Εµπειρία σε αντί-
στοιχη θέση. Γνωση αγγλικων-εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Πρόσθετο προσόν θα 
θεωρηθεί κατοχή πτυχίου ΤΕΙ-ΙΕΚ-ΤΕΛ. E-mail: 
electratmos@yahoo.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια ζητείται από κατάστηµα µε αξε-
σουάρ κινητής τηλεφωνίας στον Πειραιά. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία, καλή γνώση του αντικειµένου. 
Βιογραφικά στο e-mail: saradopoulos@ymail.
com, τηλ.: 6942 204096.

ΤΑΜΙΑΣ - Πωλήτρια πεπειραµένη ζητείται από 
κεντρικό super market στο Κολωνάκι. Ευχάρι-
στο περιβάλλον, αποδοχές ικανοποιητικές. Τηλ.: 
210 3646103.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έµπειρη µε προϋπηρεσία σε φούρνο - 
ζαχαροπλαστείο, ευπαρουσίαστη ζητείται. Περιοχή 
Βοτανικός. Τηλ.: 6972 086168, 210 3412066.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ εµφανίσιµη και πεπειραµένη ζητείται 
για κατάστηµα γυναικείων ενδυµάτων στην Ηλι-
ούπολη. Τηλ.: 210 9956290, ώρες επικοινωνίας 
καταστηµάτων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πρατήριο υγρών καυσίµων. 
Περιοχή Μεταµόρφωση. Τηλ.: 210 2820010.

SUPER MARKET ζητά Πωλητή /τρια για τµήµα 
κρεοπωλείου µε προϋπηρεσία, κατά προτίµη-
ση κάτοικος Βορείων Προαστίων. Bιογραφικά 
στο e-mail: finance@antoniasprive.gr, fax.: 210 
8018924.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για φούρνο µε µικρή προϋπηρεσία 
ζητείται για full time απασχόληση. Περιοχή Χα-
ϊδάρι. Τηλ.: 6944 330391.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ από περιοχή Ηλιούπολης ζητείται 
για κατάστηµα υποδηµάτων. Τηλ.: 210 9917784.

ΠΩΛΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ Τροφίµων, αλλαντικών, τυ-
ριών, µαναβικής και κρεοπωλείου ζητούνται από 
αλυσίδα super market στα Νότια Προάστια. Fax.: 
210 9639433, τηλ.: 210 9639430.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε εµπειρία ζητείται για εργασία 
σε καφεζαχαροπλαστείο, για Βούλα. Τηλ.: 210 
5452777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης από αλυσίδα super market 
για τα καταστήµατά του στις περιοχές Νοτίων 
Προαστίων. Fax.: 210 9639433, τηλ.: 210 9639430.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη µε προϋπηρεσία 
στο χώρο της εστίασης, για 8ωρη εργασία σε 
αρτοζαχαροπλαστείο στο Νέο Κόσµο για τµήµα 
πώλησης. Τηλ.: 6945 806001.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ζητά νέες, εµφανίσιµες ως Ταµίες 
µε εµπειρία. Περιοχή: Αµπελόκηποι. Τηλ.: 210 
6444969, 6945 234633 και SMS.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για κατάστηµα αθλητικών 
ειδών και γυαλιών εντός εµπορικού κέντρου 
Αµαρουσίου. Θα προτιµηθούν οι υποψήφιοι 
που έχουν σχέση µε αθλητισµό. Γνώση αγγλι-
κής Γλώσσας και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@optical.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος σε περίπτερο, τίµιος, ερ-
γατικός, κοινωνικός για απογευµατινή βραδινή 
βραδιά. Προϋπηρεσία σε λιανική πώληση όχι 
απαραίτητα περίπτερο. Συστάσεις. Τηλ.: 6976 
906844, κα Τόνια.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ζητείται µε πείρα στη µέτρηση και 
τοποθέτηση τεντών, για να αναλάβει την εξυ-
πηρέτηση πελατών στο κατάστηµα Χαλανδρίου. 
Τηλ.: 6946 068658.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ πεπειραµένη ζητείται για ράφια σε 
super market και ταµείο. Περιοχή ∆ραπετσώνα. 
Τηλ.: 210 4623171, 6972 129845.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από κατάστηµα δερµάτινων 
ειδών στο Κουκάκι. Τηλ.: 6970 181261.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ταµείο αρτοποιείου. Τηλ.: 
6931 758854.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται σε κατάστηµα στη Μετα-
µόρφωση µε γνώσεις Η/Υ. Τηλ.: 210 2828003.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποιείο στον Πειραιά 
για πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 6997 790289.

ΝΕΟΣ έµπειρος για τυροκοµικά - αλλαντικά ζη-
τείται από κρεοπωλείο. Περιοχή Άλιµος. Τηλ.: 
6936 981803.

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ Υπάλληλος, γνώστης του αντι-
κειµένου ζητείται από κρεοπωλείο στη Νέα Φι-
λαδέλφεια. Τηλ.: 210 2587286.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για κατάστηµα µε αξεσουάρ 
κινητής τηλεφωνίας στον Πειραιά. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, καλή γνώση του αντικειµένου. 
Βιογραφικά στο e-mail: saradopoulos@ymail.
com, τηλ.: 6942 204096.

ΤΑΜΙΕΣ ζητούνται από ψητοπωλείο στην Άνω 
Γλυφάδα. Τηλ.: 210 9630762.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο 
στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ.: 210 9645260.

ΝΕΑ έµπειρη ζητείται ως Ταµίας σε express 
market. Περιοχή Άνω Λόσια. Τηλ.: 6946 662760.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων, 
ζητεί Πωλήτριες για την Ερµού. Βιογραφικά στο 
e-mail: maria@tectus.gr.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων 
ζητεί Πωλήτριες για την Ερµού. Βιογραφικά 
στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, τηλ.: 
210 3210722.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες Λιανικής µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία στο χώρο της ένδυσης. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος µε σχετική προϋπηρεσία 
για πρακτορείο ΟΠΑΠ. Τηλ.: 6955 613165.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από την πολυτελή 
boutique βρεφικών thegiftcompany για full 
time εργασία σε υπεύθυνο πόστο. Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία στη λιανική πώληση, συνέπεια, ευ-
χέρεια στα ωράρια. Βιογρφαικά µε φωτογραφία 
στο: elenatgc@gmail.com.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων 
ζητεί Πωλήτριες για την Ερµού. Βιογραφικά 
στο e-mail: owtwoathens@gmail.com, τηλ: 
210 3210722.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ζητεί για 
µόνιµη εργασία Πωλητή /τρια για το υποκατάστηµά 
της στην περιοχή του Γαλατσίου µε συνεχόµενο 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.
gr, τηλ: 210 5140060, fax: 210 5147588.

ΝΕΟΣ /Α ΖΗΤΕΙΤΑΙ για ηµιαπασχόληση σε κα-
τάστηµα κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, άριστη γνώση του αντικειµένου, γνώση 
Η/Υ, καλή επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: 
saradopoulos@gmail.gr, τηλ.: 6942 204096.

Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Manager από γυµναστήριο πλησίον 
Πειραιά για Πωλήσεις και Marketing. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Ικανοποιητικός µισθός 
και ασφάλεια. E-mail: gymfitbio1@gmail.com.

ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εµπορική εταιρία βιοµηχανικών 
ειδών και ειδών θέρµανσης, ζητείται Πωλητής µε 
εµπειρία στον χώρο, σε υπάρχον πελατολόγιο για 
την περιοχή της κεντρικής Μακεδονίας. E-mail: 
alex@protopsaltis.gr, fax.: 2311 282773.

Η HOMELINE Ε.Π.Ε, εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των Λευκών ειδών-ξενοδοχειακού 
ιµατισµού, αναζητά Εξωτερικό Πωλητή. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Βιογραφικά 
στο e-mail: homelin4@otenet.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία γυναικείων ενδυµάτων 
αναζητά Account Manager για την διαχείριση 
και ανάπτυξη του πελατολογίου της. Απαραίτητη 
προϋπόθεση 3ετής προϋπηρεσία στον τοµέα της 
γυναικείας ένδυσης. Γνώση Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@bestmanuel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από µεγάλη εκδοτική εταιρία Πω-
λητές για ανάλογη εργασία. Τηλ.: 6973 534033.

ΠΟΛΥΕΤΗΣ εξαγωγική εµπορική εταιρία που 
δραστηριοποιείται φέτος στο Σαντάνσκι, ζητά άτοµα 
µε ευχέρεια στην επικοινωνία, άριστη γνώση της 
Βουλγαρικής γλώσσας και Η/Υ. ∆ωρεάν διαµονή, 
ασφάλιση, µισθός αναλόγως προσόντων. E-mail: 
info@granat.gr, τηλ.: 6942 644272.

H DXN GREECE µε δυναµική παρουσία στο χώρο 
της υγείας - ευεξίας αναζητά Αντιπρόσωπο - Πωλητή 
για την ανάπτυξη της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία αναζητά Πωλητή Χονδρικής, 
επικοινωνιακό, επαγγελµατική εµφάνιση, γνώση 
αγγλικών και Η/Υ, δυνατότητα συχνών ταξιδίων. 
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά µε πρό-
σφατη φωτογραφία στο e-mail: evi@show-case.gr.

KUKUVAIA Real Estate is looking for part time 
Account Managers, to join our thriving team with 
fluency in english, Spanish, German or Italian. 
CVs: jobs@kukuvaia.com.

ΑΠΟ WEB DEVELOPER ζητείται Συνεργάτης - 
Πωλητής για την πώληση ιστοσελίδων και e-shop 
σε επιχειρήσεις. Απαραίτητη εµπειρία και κατα-
νόηση του αντικειµένου. Βιογραφικά στο e-mail: 
alexopoulos.aristotelis@gmail.com, τηλ.: 6971 
559980.

LOOKING for Sales Afiliator Recommended Hotels 
to make contact to introduce Recommended Hotels 
and to discuss how we can increase their business, 
our ways of working and areas to be improved. 
Τel.: 6943 209300.

ΜΕΓΑΛΗ βιοµηχανία τροφίµων ζητά Πωλητή/
τρια για το νοµό ∆ωδεκανήσου, µόνιµο κάτοικο 
Ρόδου-Κω, απόφοιτo /η ΑΕΙ, µε απαραίτητη κα-
τοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Προϋπηρεσία 
επιθυµητή. Παροχές: µηνιαίος µισθός, ασφάλιση, 
έξοδα κίνησης, αυτοκίνητο, κινητό. E-mail: thomas.
malakis@icloud.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά φοιτητές /τριες ως Ανεξάρτητους 
Συνεργάτες για εργασία στο χώρο διατροφής µε 
ευέλικτο ωράριο. Ανεξάρτητη σχέση συνεργασίας, 
όχι ντίλερ και πλασιέ. Βιογραφικά στο e-mail: 
gzernioti@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για το Τµήµα Πωλήσεων σε 
τουριστικό γραφείο. Εσωτερική εργασία. Ωρά-
ριο: 16:00-21:00 καθηµερινά και 2 Σάββατα 
το µήνα 11:00-15:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv5gstravel@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ χονδρικής τροφίµων ζητά άτοµο για πλήρη 
απασχόληση στο τµήµα πωλήσεων. Απαραίτητα 
προσόντα: προϋπηρεσία στο χώρο των super 
market, παντοπωλεία, δίπλωµα Γ' κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@opis.gr.

ΑΤΟΜΑ (2) σοβαρά ζητούνται από εµπορική εταιρία 
για την εξυπηρέτηση καταναλωτών. Πλήρης ή 
µερική απασχόληση. Τηλ.: 6944 658178.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τροφοδοσίας κάβας - καφετεριών 
αναζητά Πωλητή για την Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@cornandroll.com.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ ζητούνται άµεσα από εµπορική 
επιχείρηση τροφίµων για µερική ή πλήρη απασχό-
ληση σε διάφορους τοµείς. Τηλ.: 6942 874374.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελµατίες Πωλητές οι οποί-
οι είναι εξοικιωµένοι µε την επίτευξη στόχων. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsolisth@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ -τρια, ζητείται από εταιρία ανταλλακτι-
κών moto-ITV Κίνας, να γνωρίζει προγράµµατα 
Η/Υ - ανταλλακτικών - τιµολόγησης για Honda-
Yamaha και τραπεζικά δάνεια. Περιοχή Κορυδαλλός. 
Τηλ.: 210 5443800, 210 5617732.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Πωλήσεων ζητείται µε πτυχίο ΤΕΙ/
ΑΕΙ Μηχανολογικής Κατεύθυνσης/Marketing, 3+ 
χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιοµηχανικού 
εξοπλισµού. Επιθυµητή η εµπειρία και γνώση σε 
µηχανήµατα-αντλίες-αεροσυµπιεστές. Ενθουσιώδης, 
επικοινωνιακός, επιµελής και οργανωτικός. Γνώση 
αγγλικών, Η/Υ. E-mail: tkontos@ellinikosaeras.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ Focus-On ζητά Στελέχη Πωλήσε-
ων. Αναφέρεται σε πώληση υπηρεσιών mobile 
application-google adwords.Πτυχίο Ανώτατης 
Σχολής-εµπειρία πωλήσεων-γνώση Η/Υ-αγγλικών-
µεταφορικό µέσο. Παρέχονται: δυνατότητες 
εξέλιξης-σύγχρονο-δηµιουργικό περιβάλλον 
εργασίας-συνεχής εκπαίδευση στον τοµέα της 
τεχνολογίας. E-mail: career@focus-on.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Πωλήσεων ζητείται µε πτυχίο ΤΕΙ/
ΑΕΙ Μηχανολογικής Κατεύθυνσης/Marketing, 3+ 
χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις βιοµηχανικού 
εξοπλισµού. Επιθυµητή η εµπειρία και γνώση σε 
µηχανήµατα-αντλίες-αεροσυµπιεστές. Ενθουσιώδης, 
επικοινωνιακός, επιµελής και οργανωτικός. Γνώση 
αγγλικών, Η/Υ. E-mail: tkontos@ellinikosaeras.gr.

ΠΩΛΗΤΗΣ µε ικανότητες οργάνωσης ζητείται για 
ανάπτυξη δικτύου. Άµεση δυνατότητα συνεργασίας, 
σίγουρη προοπτική καριέρας υψηλά εισοδήµα-
τα, πολλά µπόνους, επιδότηση αυτοκινήτου. Τηλ.: 
6909 814220.

ΕΜΠΕΙΡΕΣ Πωλήτριες ∆ιαφηµιστικού Χώρου 
ζητούνται από εκδοτική εταιρία στη ∆άφνη. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@glpublications.gr, 
τηλ.: 210 9704499.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες για πω-
λήσεις υπηρεσιών. Παρέχονται υψηλά ποσο-
στά και µπόνους. Προϋπηρεσία επιθυµητή αλλά 
όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
thespotcommunication.com.

H SIMPLY Fruit Hellas είναι εταιρία που δρα-
στηριοποιείται στην πώληση κατεψυγµένων 
φρούτων για χυµούς-Smothies και όχι µόνο, 
αναζητά Αντιπρόσωπους σε όλα τα νησιά, Ηπει-
ρωτική Ελλάδα, Πελοπόννησο, Θράκη, Μακεδονία. 
Τηλ.: 6986 191535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής µε απαραίτητη γνώση αγγλι-
κών, Η/Υ, προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
nfo@ellinikosaeras.gr, τηλ.: 2310 781701.

MΕΓΑΛΗ εταιρία ζητά Πωλητή για το τµήµα 
εξαγωγών. Νέος µε δυνατότητα για ταξίδια στο 
εξωτερικό. Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικής 
(θα εκτιµηθεί η γνώση άλλης γλώσσας και ιδαί-
τερα της Ισπανικής).E-mail: stelios@iktinos.gr

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Φωτοδιέγερση ΕΠΕ ιατρικού εξοπλι-
σµού ζητά Εξωτερικό Πωλητή-Τεχνικό, απόφοι-
το ΤΕΙ ηλεκτρονικών, γνώστη αγγλικής, εκτός 
έδρας εργασία 3-4 ηµέρες µηνιαίως, πενθήµερο. 
Παρέχονται: µισθός, bonus επι των πωλήσεων. 
E-mail: efitournavitou@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο του 
αλουµινίου ζητά άτοµο για τη θέση των πω-
λήσεων στην Αττική για προώθηση προϊόντων 
και υπηρεσιών. Προϋπόθεση είναι προϋπηρεσία 
δύο ετών στο χώρο. Bιογραφικά στο e-mail: 
aluminio@patsalas.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία τροφίµων ζητεί (2) άτοµα 
µε εµπειρία σε πωλήσεις. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, ευέλικτο ωράριο, υψηλές και άµεσες 
αποδοχές, συν bonus. Bιογραφικά στο e-mail: 
lia_business@outlook.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µηχανηµάτων µε έδρα τη 
Χαλκίδα ζητάει Μηχανολόγο για προώθηση των 
προϊόντων µε άριστη γνώση αγγλικών, δυνατότητα 
ταξιδιών. Προσφέρονται: µισθός και ποσοστά. 
E-mail: dimgian@otenet.gr, fax.: 2221 034914.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διακίνησης τροφίµων ζητείται 
έµπειρη Πωλήτρια Χονδρικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@metcol.eu.

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ εταιρία αναλωσίµων Η/Υ ζητά 
Στελέχη Πωλήσεων για την πώληση των προϊό-
ντων της στην Αττική, για τετράωρη απασχόληση. 
Βασικός µισθός 4ωρου, ασφάλιση, bonus µε 
προοπτική µετατροπής σε πλήρη απασχόληση. 
E-mail: recr1@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Στέλεχος Πωλήσεων-∆ιαχεί-
ριση E-shop για Υπάλληλος Γραφείου µε άριστες 
γνώσεις Η/Υ (γνώσεις digital marketing, google 
adwords, analytics, internet marketing για κα-
µπάνια µέσω google-social media-εξυπηρέτηση 
πελατών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση καταστήµατος. 
E-mail: agelksik@gmail.com.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών Vasteeco Evolution Σιακαν-
δάρης µε ηγετική θέση στον τοµέα Ανακύκλω-
σης, ζητεί Μηχανικό Πωλήσεων στο Σχηµατάρι 
Βοιωτίας µε απαραίτητη εντοπιότητα ή δυνατότητα 
άµεσης µετεγκατάστασης, άριστα αγγλικά. Ε-mail: 
info@siakandaris.gr, fax.: 2262 057956.

ΕΤΑΙΡΙΑ υλικών επλιποιίας και σιδηρικών 
αναζητά Yπεύθυνο Πωλήσεων σε Αττική και 
Επαρχία. Απαραίτητες γνώσεις Η/Υ και προϋ-
πηρεσία. Παροχές ΙΧ, κινητό. Βιογραφικά στο 
e-mail: p.skordakis@skordakissa.gr.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ υγείας-ευεξίας ζητείται άτοµο µε 
προϋπηρεσία σε πωλήσεις, ασφάλειες, ιατρικό 
χώρο για ηµιαπασχόληση και ελεύθερο ωράριο 
στη Θεσσαλονίκη. Η θέση αφορά ανεξάρτητη 
συνεργασία και όχι υπαλληλική σχέση. E-mail: 
sakthess@yahoo.gr, κωδ θέσης: 1.

ΠΩΛΗΤΕΣ - Aντιπρόσωποι ζητούνται µε έδρα 
Αθήνα από Έψιλον αναλώσιµα φαρµακείου. 
Εµπειρία στο χώρο φαρµακείου απαραίτητη. 
Παρέχεται προµήθεια µόνο. Βιογραφικά στο 
e-mail: john@epsilonk.gr, θέµα: ΑΤΤ-16.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Υγείας ως Ανεξάρτητοι 
Συνεργάτες για φαρµακεία ιατρούς. Προϋπηρεσία 
επιθυµητή αλλά όχι απαραίτητη. Παρέχονται υψηλά 
ποσοστά και µπόνους. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@thespotcommunication.com.

ΙΑΤΡΟΣ ζητά Συνεργάτες νέους /ες που να έχουν 
ή όχι σχέση µε τον ιατρικό τοµέα. Επαγγελµατι-
κή ευκαιρία. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6977 
308721, fax.: 210 9709464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άµεσα νέα, εµφανίσιµη µε δίπλωµα 
αυτοκινήτου για πωλήσεις εντός και εκτός 
καταστήµατος ως Συνεργάτης Πωλήσεων Ια-
τρικών Βοηθηµάτων. Καλή γνώση αγγλικών, 
Η/Υ, επιθυµητές γνώσεις ψυχολογίας, δηµοσίων 
σχέσεων. E-mail µε φωτογραφία: hearathens@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρικός Επισκέπτης για την Αττική. 
Προϋπηρεσία επιθυµητή αλλά όχι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: med_plus@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε αναλώσιµα για το σακχαρώδη διαβήτη 
αναζητεί Συνεργάτες - Αντιπροσώπους για την 
προώθηση των προϊόντων της σε φαρµακεία. 
Θα επιλεγούν άτοµα µε εµπειρία στο χώρο. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@medtrust.gr.

Ιατροί-Νοσηλευτές -Υγεία- 
∆ιασώσεις-Φαρµακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρµακείου ή Αισθητικός απο 
φαρµακείο στη Κηφισιά. Απαραίτητη είναι η γνώση 
των καλλυντικών και η εµπειρία στην πώληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: kanakifarmacy@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι του τµήµατος Ψυχολογίας 
µόνο µε εµπειρία στο χώρο των πωλήσεων. Τηλ.: 
6973 534033.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόµος µε απαραίτητη εµπειρία 
ή Νοσηλεύτρια για τη φροντίδα (κατάκοιτης) 
γυναίκας µε νόσο Alzheimer, για δύο διήµερα 
το µήνα (πχ 2 Σαββατοκύριακα το µήνα κατόπιν 
συννενοήσεως) ώς εσώκλειστη. Τηλ.: 6980 
455680, κα Θεοδώρα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός - Παθολόγος για εφηµερίες 
σε παθολογικό τµήµα κλινικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@genikikliniki.gr, τηλ.: 2310 895156, 
fax.: 2310 895144.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Bοηθός Φαρµακείου µε καλή γνώση των 
προϊόντων του χώρου και εµπειρία στην πώληση, 
από φαρµακείο στην Κηφισιά για πλήρες ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: kanakifarmacy@gmail.
com, τηλ.: 6945 294859.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια για νοσηλευτική εταιρία 
κατ' οίκον στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βιογρα-
φικά στο e-mail: gourovanidou.el@hotmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ από τις µεγαλύτερες του 
χώρου ζητεί αδειούχο Φαρµακοποιό για να ερ-
γαστεί στις εγκαταστάσεις της στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: aggelies@vitafarm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αδειούχος Φαρµακοποιός µε προ-
ϋπηρεσία στο χώρο του φαρµακείου, γνώση 
δερµοκαλλυντικών και συµπληρωµάτων δια-
τροφής, για πλήρη απασχόληση σε φαρµακείο 
στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Bιογραφικά στο e-mail: 
marianna_pouk@hotmail.com.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ µας ενδιαφέρεται να απασχολήσει 
άµεσα Γιατρό Εγασίας. Καταληκτική ηµεροµηνία 
προσφορών στις 04/01/16. Βιογραφικά στο e-mail: 
professecu@gmail.com, τηλ.: 2310 537325.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ζητούνται µε τουλάχιστον 6 µήνες 
εµπειρίας και πτυχίο γλωσσοµάθειας για το Ηνωµένο 
Βασίλειο και την Γερµανία. Βιογραφικά στα αγγλικά 
στο e-mail: alpha.employment@οutlook.com.

ΥΠΟ ίδρυση κέντρο ειδικών θεραπευτών ζητά για 
συνεργασία Λογοθεραπευτή και Παιδοψυχολόγο. 
Προϋπόθεση άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και 
µπλόκ παροχής υπηρεσιών. Τηλ.: 6977 760854.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ρευµατολόγος, Ορθοπεδικός, Αθλί-
ατρος Ποδολόγος, για συνεργασία συστέγασης 
σε κεντρικό ιατρείο επί της Βασιλίσσης Όλγας 
στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 6930 561762.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ µε τουλάχιστον 6 µήνες εµπειρίας 
και πτυχίο γλωσσοµάθειας για το Ηνωµένο Βα-
σίλειο και την Γερµανία. Βιογραφικά στα αγγλικά 
στο e-mail: alpha.employment@Outlook.com.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ ζητούνται για φυσι-
οθεραπευτικό µασάζ από πολυτελές Spa στο 
Κολωνάκι. Μισθός, ασφάλιση, bonus. Παρέχεται 
εκπαίδευση. Τηλ.: 210 7251874.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ιατροί (άνευ ειδικότητας ή ειδικοτή-
των) για εργασία σε ιατρεία των νοµών Πιερίας-
Χαλκιδικής-Εύβοιας τη θερινή περίοδο (επιθυµητή 
γνώση ξένων γλωσσών). Προοπτική µόνιµης 
συνεργασίας. E-mail: artemiospap@yahoo.gr, 
τηλ.: 6944 242978, ώρες επικοινωνίας: 11:00-
13:30, 18:00-21:00.

ΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από γνωστό κέντρο αισθητικής 
και Laser στο Αιγάλεω. Τηλ.: 210 5315490, fax.: 
210 5315600.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαµονή, 
φαγητό, µισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 821.
info@b-alexopoulos.gr.

ΚΕΝΤΡΟ ειδικών θεραπειών στην Ηλιούπολη ζητά 
Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Ειδικό Παιδα-
γωγό και Ψυχολόγο µε εµπειρία, για απογευµατινή 
εργασία (2φ/εβδ), µε προοπτική διεύρυνσης του 
ωραρίου του. Προϋποθέσεις: άδεια ασκήσεως 
επαγγέλµατος-µπλοκ παροχής υπηρεσιών. E-mail: 
animus2016@yahoo.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στη διάθεση ια-
τροτεχνολογικών προϊόντων αναζητά Νοσηλεύτρια 
για τη στελέχωση του τµήµατος εξυπηρέτησης 
πελατών, µε απαραίτητη γνώση Η/Υ και κατοχή 
διπλώµατος οδήγησης για πλήρη απασχόληση. 
E-mail: info@curamedical.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Νοσηλευτή /τριας ζητείται από κλι-
νική, µε ή χωρίς πτυχίο. Τηλ.: 210 8641210, 
εσωτερικό 104.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Φαρµακοποιός για εργα-
σία σε φαρµακείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@pharmaxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυχολόγος για να εργαστεί σε Κέντρο 
Συµβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας στα Χανιά. 
Επιθυµητή εκπαίδευση και εµπειρία CBT. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@kargakis.gr.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ζητούνται από τους επιστηµονι-
κούς χώρους αισθητικής και τα δερµατολογικά 
ιατρεία των Doctor Prinou. Mόνιµη απασχόληση, 
ικανοποιητικές αποδοχές-ασφάλιση, συνεχής 
εκπαίδευση και κατάρτιση σε νέες µεθόδους 
κοσµητικής ιατρικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
doctorprinou@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Φαρµακουπάλληλος-Σύµβουλος 
Αισθητικής για πλήρη απασχόληση σε φαρµακείο 
στην περιοχή της Νίκαιας. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε φαρµακείο, άριστη γνώση Farmakonet, 
προώθηση καλλυντικών και συµπληρωµάτων 
διατροφής. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: chatzikokkinos@hotmail.com.

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο Γέρακα ζητά πρακτική Νοσο-
κόµα ή Νοσηλεύτρια. Τηλ.: 210 6049423, 210 
6047946, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00 και 
18:00-20:00.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Προσωπικό ζητείται. Απόφοιτοι 
ΑΕΙ-ΤΕΙ για την Γερµανία. Απαραίτητη προϋπόθεση 
γνώση γερµανικών Β1. Βιογραφικά στα αγγλικά 
στο e-mail: alpha.employment@outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για Spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαµονή, 
φαγητό, µισθός. Βιογραφικά στο e-mail: info@
villa-oneiro.gr, τηλ.: 6945 776821.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος Νοσηλεύτρια ή Γη-
ροκόµος µε εµπειρία στην περιποίηση ηλικιω-
µένων, ζητείται να αναλάβει την φύλαξη κυρίας 
ως Αποκλειστική στο Magdeburg της Γερµανίας, 
τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 0049177 9192971.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ ζητείται άµεσα για βοήθεια στο 
σπίτι για κυρία µε αλτσχάϊµερ που κινείται µε 
βοήθεια. Από 11:30 - 19:30. Απαραίτητα δύο 
σαββατοκύριακα το µήνα. Τηλ.: 213 0337034.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός Μικροβιολόγος µε καλή γνώση 
αγγλικών και Η/Υ, για µικροβιολογικό εργαστήριο 
πολυιατρείου. Βιογραφικά στο e-mail: l.giargia@
orthobiotiki.com.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ - Κινησιοθεραπεύτριες 
για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση στη φυσι-
κοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual therapy, 
ζητούνται από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο πε-
ριοχής Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6469666, ώρες 
επικοινωνίας: απογεύµατα 18:00-10:00.

ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ή φοιτητές ζητούνται που να 
θέλουν τις ελεύθερες ώρες να εκπαιδευτούν 
από το σπίτι τους, στη συγγραφή και δηµοσίευση 
ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά και βιβλία 
από ιατρικό σύλλογο. E-mail: nosos@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτριες - Κινησιοθε-
ραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική εξάσκηση 
στη φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, manual 
therapy, από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο περι-
οχής Αµπελοκήπων. Τηλ: 210 6469666, ώρες 
επικοινωνίας: απογεύµατα 18:00-22:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φοιτητές Ιατρικής νέοι Γιατροί, που 
να θέλουν τις ελεύθερες ώρες να εκπαιδευτούν 
από το σπίτι τους στη συγγραφή και δηµοσί-
ευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά, 
από ιατρικό σύλλογο. Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr.

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

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήµες-Μεταφράσεις
Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΗ ΜΚΟ ΚΑΡΙΤΑΣ ΕΛΛΑΣ ζητεί 
άµεσα ∆ιερµηνείς Φάρσι/Pashto για εργασία 
στην Αθήνα. Πρόγραµµα διαµονής ευάλωτων 
προσφύγων. Σύµβαση ορισµένου χρόνου µέχρι 
τις 15/4/2016. E-mail: caritaslesvos.shelter@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι του τµήµατος Νηπιαγωγών 
για ανάλογη εργασία. Προεραιτική η εµπειρία σε 
πωλήσεις. Τηλ.: 6973 534033.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες Καθηγητές Ηλεκτρο-
λόγοι πολυτεχνικών σχολών, για συνεργασία σε 
ιδιαίτερα µαθήµατα στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@private-lesson.gr, 
τηλ.: 210 9920730, 211 0137862.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ Καθηγητές /τριες ζητούνται από 
γνωστό εκπαιδευτικό όµιλο για την περιοχή των 
Βριλησσίων. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Τηλ.: 
215 5518960.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ εταιρία ενδιαφέρεται για την 
απασχόληση Εισηγητών για περίπου ένα τρίµηνο, 
full time στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, που να 
γνωρίζουν πολύ καλά τη χρήση του Office και να 
κατέχουν κωδικό στον ΟΑΕ∆ ΛΑΕΚ. Βιογραφικά 
στο e-mail: polykara@yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγητής /τρια γερµανικών µε 
εµπειρία στα εντατικά µαθήµατα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@dialogos.net.gr. 
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ΓΡΑΦΕΙΟ µελετών αναζητά Συνεργάτες για 
εξ αποστάσεως υποστήριξη φοιτητών εσωτε-
ρικού και εξωτερικού. Γνώση SPSS, Eviews ή 
Matlab απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
diplomatikes.gr.

ΘΕΟΛΟΓΟΙ αδιόριστοι ή συνταξιούχοι ζητούνται 
για καθηµερινή απασχόληση, για επισκέψεις στις 
ιερές µητροπόλεις για ενηµέρωση και πώλησης 
της Μόχε. Μισθός, ασφάλεια, ποσοστά. E-mail: 
info@stratigikes.com, τηλ.: 210 3836042.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ Σεµιναρίων Μηχανογραφηµένης Λογι-
στικής, Πτυχιούχος, µε άριστη γνώση εφαρµογών 
Singularlogic, Softone, Epsilonnet, ζητείται για 
part time απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
hneto@otenet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χηµικός από βιοµηχανία παραγωγής 
χρωµάτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώση 
αγγλικών, επικοινωνία, ευελιξία. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@vernicol.com.

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ζητείται για 2 παιδιά 4,5 ετών δίδυµα, 
µε συστάσεις, χρήση Ι.Χ. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Περιοχή Πειραιάς. Τηλ.: 210 4131720, 6944 376384.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Συντάκτης για Site τεχνο-
λογίας και Πληροφορικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@techzoom.gr, κωδ: 1215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογοθεραπεύτρια στην περιοχή του 
Κιάτου Κορινθίας. Τηλ.: 6947 698937.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κειµενογράφος µε εµπειρία σε ιατρικά 
κείµενα και δυνατότητα µετάφρασης από ελληνικά 
σε αγγλικά (και αντίστροφα). Βιογραφικά στο e-mail: 
fotlazarou@gmail.com, θέµα Κειµενογράφος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Καθηγήτρια αγγλικών Native Speaker 
για κορίτσι 12 ετών. Αποκλειστικά µητρική γλώσσα 
British english. Τηλ.: 6956 295939.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Φυτοργκάν ΑΒΕΕ που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των γεωργικών φαρµάκων, επιθυµεί 
να προσλάβει Χηµικό-Χηµικό Μηχανικό για τη 
στελέχωση του τµήµατος Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης. Βιογραφικά στο e-mail: info@phytorgan.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για σύνταξη κειµένων (reports, 
proposals, tenders) µε άπταιστη γνώση των αγ-
γλικών και εµπειρία στη συγγραφή προτάσεων 
χρηµατοδοτούµενων έργων (εθνικών - κοινο-
τικών). E-mail: hr@avmap.gr, τίτλος θέσης: 
2015INTERREG - EACEA.

DELUXE Media Europe is looking for Translation 
Graduates to work out of our Athens office on 
translation coordination and QC-related tasks. 
CVs in english and cover letter to ivan.weiss@
bydeluxe.com.

DEMAND Francaise ou Francohellene enseignante 
la longue a prepare etudiant pour IB International. 
Quatrieme niveau. Alentour du Nord d' Attique. 
E-mail: personnelstr@gmail.com, (code fr).

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ φροντιστηριακό οργανισµό ανα-
ζητούνται Καθηγητές και την εκπόνηση εργασιών 
ΕΑΠ - Πανεπιστηµίων - Κολεγίων καθώς και για 
φροντιστηριακά µαθήµατα. Βιογραφικά στο e-mail: 
frontistirio.edu.thess@gmail.com.

ΚΕΝΤΡΟ ξένων γλωσσών στη Νέα Φιλαδέλφεια 
ζητάει Καθηγήτρια Τουρκικής Γλώσσας για συνεργα-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: info@schooltime.edu.gr.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο αναζητά για 
συνεργασία Μαθηµατικούς µε µεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδών. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΓΑΛΛΙΚΗΣ Καθηγήτρια ζητείται από Πανεπιστηµιακό 
εκπαιδευτικό κέντρο για διδασκαλία σε ενήλικες, 
προετοιµασία για διαγωνισµούς κλπ. Τηλ.: 210 
3838013.

ΑΓΓΛΙΚΩΝ Καθηγητές /τριες µε επικοινωνιακές 
ικανότητες, φιλοδοξίες ζητούνται από γνωστό εκπαι-
δευτικό όµιλο της Ηλιούπολης. Άριστο περιβάλλον 
εργασίας, υψηλές αποδοχές. Τηλ.: 210 9901200, 
ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή 10:00-
13:00, 17:00-22:00.

ΑΓΓΛΙΚΗΣ Καθηγήτρια ζητείται από Πανεπιστη-
µιακό εκπαιδευτικό κέντρο για διδασκαλία σε 
ενήλικες, προετοιµασία για διαγωνισµούς κλπ. 
Τηλ.: 210 3838013.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Φιλολογίας ζητείται καθηµερινά 
15:30-18:30 ∆ευτέρα - Παρασκευή, για µαθητή 
Α΄ Λυκείου για καθηµερινό διάβασµα. Τηλ.: 211 
4005856, 6977 197216.

∆ικηγόροι-Νοµικές Υπηρεσίες- 
∆ιαχείριση Χρεών
ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά ∆ικηγόρο για ∆ιευθυντή 
Νοµικής Υπηρεσίας. Έµµισθη εντολή - εσωτε-
ρική πλήρης απασχόληση. Απαραίτητα: 20έτη 
µαχόµενη δικηγορία (δικόγραφα και ακροατή-
ρια), άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. E-mail: 
resume@otenet.gr.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαµβάνει Υπάλληλο 
για νοµική διαχείριση ληξιπρόθεσµων οφειλών, 
µε εξερχόµενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραί-
τητη σχετική προϋπηρεσία-πενθήµερo, 8ωρo. 
Παρέχονται: σταθερός µισθός-ΙΚΑ, bonus. Ε-mail: 
human.resources.ath@gmail.com, αναγράφοντας 
«Υπάλληλος Νοµικής ∆ιαχείρισης Ληξιπρόθε-
σµων Οφειλών».

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος - Ηλεκτρονικός για 
εργασία σε εταιρία συστηµάτων ασφαλείας. 
Προϋπηρεσία επιθυµητή. Βιογραφικά στο e-mail: 
kleomnikol@yahoo.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία µε έδρα Αθήνα ζητεί: ∆ιπλω-
µατούχο Μηχανικό Παραγωγής ή Μηχανολόγο. 
Μεταπτυχιακός τίτλος επιθυµητός, γνώση ArtCAM, 
προγραµµατισµός CNC µε Sinumerik 840D, γνώση 
αγγλικών, επιθυµητή εµπειρία 2 ετών. E-mail: 
lnizamis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για ξενοδοχείο στη Σαντο-
ρίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.
gr, τηλ.: 69471 88318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βαφέας έµπειρος αυτοκινήτων µε υπο-
χρεωτική προϋπηρεσία στη συγκεκριµένη ειδικό-
τητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@cartender.gr, 
τηλ.: 2310 848049, ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα 
- Παρασκευή 08:00 - 17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος - Μηχανικός για παρα-
γωγική µονάδα επίπλων στη ΒΙΠΕ Σίνδου. Απα-
ραίτητα προσόντα: πτυχίο σχετικής κατεύθυνσης, 
εµπειρία σε παρόµοια θέση και παρόµοια προϊόντα, 
άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. E-mail: info@
drop.com.gr.

ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ εταιρία Θεσσαλονίκης ζητεί να 
προσλάβει Αρχιτέκτονα /ισσα µε άριστη γνώση 
σχεδιαστικών προγραµµάτων και εµπειρία. Η εταιρία 
ασχολείται κυρίως µε ειδικά κτίρια (βιοµηχανίες, 
γραφεία κ.α.). Βιογραφικά και δείγµα δουλειάς 
στο e-mail: info@elgek.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός για επισκευές ηλεκτρονι-
κών εξαρτηµάτων και συσκευών. Μόνιµη εργασία, 
δυνατότητες εξέλιξης. Βιογραφικά στο e-mail: 
greekathenscompany@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Ασφαλείας (HSE Manager) 
για έργο ανέγερσης µεταλλικών στοιχείων σε 
διυλιστηριακή µονάδα της κεντρικής Ευρώπης. 
Απαιτούµενη εµπειρία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, 
καλή γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretary@sofman.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός από µελετητική 
εταιρία Θεσσαλονίκης. Εµπειρία τουλάχιστον 5 
ετών σε Η-Μ µελέτες, έκδοση αδειών λειτουργίας 
µεταποιητικών και συναφών επιχειρήσεων, µελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@elgek.com.

ΤΕΧΝΙΚΟ γραφείο αναζητά Ηλεκτρολόγους Μη-
χανικούς Ενεργειακής Κατεύθυνσης για σύνταξη 
ενεργειακών µελετών (εσωτερικού και εξωτερι-
κού) µέσω κατάλληλων υπολογιστικών πακέτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@support4students.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής µεταλλικών εξαρτηµάτων στη 
Μεταµόρφωση επιθυµεί να προσλάβει Μηχανικό-
Προγραµµατιστή CNC µηχανηµάτων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@brat.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Εργαστηρίου Σκυροδέµατος 
και αδρανών υλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@geodynamiki.eu.

SHIP REPAIR Company is looking for a Junior 
Mechanical Engineer (TEI) for the Technical 
and Operations department. Experience in 
project management would be preferred. 
Excellent knowledge of english required. CV's: 
hr.marinetechco@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργαστηριακός µε εµπειρία σε δοκιµές 
ποιοτικού ελέγχου σκυροδέµατος και αδρανών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@geodynamiki.eu, 
τηλ.: 6976 888052.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται για ξενοδοχείο στην 
Κάρπαθο. Aπαιτούνται γνώσεις σε υδραυλικά 
και ηλεκτρολογικά, στον κλάδο ξενοδοχείων. 
Βιογραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.
gr, τηλ.: 22450 23485.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για χυτήριο αλουµινίου στο Ντουµπάι 
Συντηρητής Καλουπιών. Μισθός και επίδοµα 
διαµονής. Προηγούµενη εµπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: panos@gutmannllc.ae.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο κα-
τασκευών ζητά Μηχανολόγο - Μηχανικό. Προ-
ϋποθέσεις: γνώση autocad, γνώση αγγλικών ή 
και γερµανικών, προϋπηρεσία στο χώρο των κα-
τασκευών αλουµινίου θα εκτιµηθεί. Bιογραφικά 
στο e-mail: n.mitrog@gmail.com.

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ ζητείται µε γνώση προεργασίας 
βαφής στην Καλλιθέα. Τηλ.: 210 9522017.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Συντήρησης για εργοστάσιο 
αλουµινίου στο Ντουµπάι µε εµπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: panos@gutmannllc.ae, 
τηλ.: 6932 210490, κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος για εργοστάσιο αλουµινίου 
στο Ντουµπάι. Βιογραφικά στο e-mail: panos@
gutmannllc.ae, τηλ.: 6932 210490, κος Παναγιώτης.

H ETEA AE VW-AUDI στη Θεσσαλονίκη ζητά 
Μηχανικό-Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων. Προσόντα: 
τεχνική εκπαίδευση, εµπειρία (κατά προτίµηση σε 
VW-AUDI), συνέπεια-υπευθυνότητα, ικανότητα 
επικοινωνίας-συνεργασίας. Προσφέρονται: αντα-
γωνιστικές αποδοχές-προοπτική εξέλιξης-διαρκής 
εκπαίδευση-εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας. 
E-mail: zinomesi@etea.gr, κωδ: ΜΗΧ-ΗΛ-012016.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΟΤΟ, ζητείται. ∆ραστήριος, διοικη-
τικός για να αναλάβει εξουσιοδοτηµένα service, 
µε προϋπηρεσία σε Yamaha Honda, Sym, γνώστης 
Η/Υ-αγγλικών. Κάτοικος Κορυδαλλού και γύρω 
περιοχών. Τηλ.: 210 5443800.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΎΧΟΣ Μηχανικός ΜΟΤΟ, ζητείται και 
για αναπαλαιώσεις ΜΟΤΟ. Περιοχή Κορυδαλλού. 
Τηλ.: 210 5617620, 210 5617732.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία µε έδρα το Κορωπί Αττικής, 
ζητά Ξυλουργό µε γνώσεις ξυλείας εξωτερικών 
χώρων και σκεπών (κιόσκα, πέργκολε). ∆ίπλωµα 
επαγγελµατκό αυτοκινήτου Γ' κατηγορίας. Τηλ.: 210 
8941288, ώρες: 13:00-15:00, Πέµπτη-Παρασκευή.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητεί Λουστραδόρο έµπει-
ρο. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ.: 210 2440020, 6947 
525487.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ Μηχανικός - Βιοµηχανικός Σχε-
διαστής ζητείται µε πολύ καλή γνώση Solidworks, 
Autocad, Μηχανολογικό Σχέδιο, 3D Modeling, 
αγγλικά. Μόνιµη απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: netmetal@otenet.gr, τηλ: 23940 72240, 
fax: 23940 72239.

ΓΑΖΩΤΗΣ ζητείται για εργαστήριο φασόν ζακέτα, 
φούστα, παντελόνι. Περιοχή Άγιος ∆ηµήτριος. Τηλ.: 
210 9753779.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΤΕΙ (κατασκευαστικός τοµέας) 
ζητείται για το γραφείο παραγωγής µηχανουργείου 
στον Άγιο Ιωάννη. Τηλ.: 210 4902762.

ΨΥΚΤΙΚΟΣ ζητείται για service κλιµατιστικών και 
ηλιακών. Περιοχή Αχαρνές. Τηλ.: 210 2525955.

ΑΠΟ ΑΕ συστηµάτων ασφαλείας ζητείται Ηλε-
κτρονικός µε 3 ετή τουλάχιστον εµπειρία. Γνώσεις 
αγγλικών και κάτοχος διπλώµατος αυτοκινήτου 
ή µηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: j.tollias@
salonika.odesus.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων 
για το κατάστηµα Carner Είδη Αυτοκινήτου Θεσ-
σαλονίκης, για το συνεργείο του καταστήµατος. 
Εµπειρία στο αντικείµενο απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@carner.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής -τρια από εργοστάσιο κατα-
σκευής επίπλων στη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνος 
Γύλλος ΕΠΕ Θερµαϊκού 40, Ευκάρπια 56429, 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 682040.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Βαρέων Οχηµάτων ζητούνται 
µε εµπειρία και γνώσεις αγγλικών για εταιριά 
συντήρησης υπεραστικών σταθµών στο Ηνω-
µένο Βασίλειο. Βιογραφικά στο e-mail: alpha.
employment@οutlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Γαζώτρια για (φερµουάρ ζακέτας, 
πατιλέτες, τσέπες φιλέτα). ∆υτική Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.: 6939 858600.

ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία στο Abu Dhabi ζητά 
Planning Engineer ειδικεύµενο σε συστήµατα 
ασφαλείας. Πτυχίο Ηλεκτρολόγου-Ηλεκτρονι-
κού. Πιστοποιηµένη εµπειρία. Πάρα πολύ καλή 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά µόνο στα αγγλικά 
στο e-mail: kilismani@hotmail.gr.

Η WΑRWICK εταιρία κατασκευής µουσικών 
οργάνων, ζητεί Tεχνικό για τµήµα service µε 
ικανότητα επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών 
σχετικών µε το µουσικό εξοπλισµό, όπως πετά-
λια εφέ κιθάρας και ενισχυτών. Βιογραφικά στο 
e-mail: mh@warwick.de.

EXPERIENCE in the deployment of large scale 
Security Systems. Bachelor’s Degree or equivalent 
verifiable, proven experience in a relevant 
Engineering subject i.e. Electrical/Electronics. 
Excellent english language skills. Cv's: english.
kilsimani@hotmail.gr.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ εισαγωγής µηχανών πετρελαίου 
εσωτερικής καύσεως αναζητεί Μηχανικούς για 
συνεργείο της. Προσφέρεται συνεχής ασφαλής 
εργασία και εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
aftersales@ariexpo.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυπηγός - Μηχανολόγος µε εµπει-
ρία στο σχεδιασµό κατασκευής πλοίων/σκαφών 
και µεταλλικών κατασκευών για µόνιµη εργασία 
σε ναυτιλιακή εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
cantoniadis79@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής µε προϋπηρεσία για ξε-
νοδοχείο στην Αθήνα. Βιογραφικά στο email: 
s-sevaslidis@greektraveladv.com.

Στελέχη Παραγωγής-  
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργαστηριακός µε εµπειρία σε δοκιµές 
ποιοτικού ελέγχου σκυροδέµατος και αδρανών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@geodynamiki.eu, 
τηλ.: 6976 888052.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Παραγωγής για εργαστήριο 
ειδών ζαχαροπλαστικής στο κέντρο του Αιγάλεω. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@cornandroll.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για χυτήριο αλουµινίου στο 
Ντουµπάι. Βιογραφικά στο e-mail: panos@
gutmannllc.ae, τηλ.: 6932 210490, κος Πα-
ναγιώτης.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ Τροφίµων µε εµπειρία σε γαλα-
κτοκοµικά πρόϊόντα για: Υπεύθυνος Παραγω-
γικών Στόχων, Ανάλυσης ∆ειγµάτων-HACCP. 

∆ιασφάλιση ποιότητας και συνέπειας προϊόντος 
είναι κρίσιµη. Ισχυρή αντίληψη, οργανωτικές 
ικανότητες.Πακέτο αποδοχών αναλόγως εµπει-
ρίας-ικανοτήτων. E-mail: info@menikio.gr, τηλ.: 
+30 2522300375.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ πεπειραµένη από επιδιορθωτήριο ρού-
χων ζητείται σε Μαρούσι και Κηφισιά. ∆υνατότητα 
εργασίας και στο χώρο της. Τηλ.: 210 6143040, 
6938 142185.

ΓΑΖΩΤΗΣ ζητείται για εργαστήριο φασόν ζακέτα, 
φούστα, παντελόνι. Περιοχή Άγιος ∆ηµήτριος. Τηλ.: 
210 9753779.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζωτής -τρια από εργοστάσιο κατασκευής 
επίπλων στη Θεσσαλονίκη. Κωνσταντίνος Γύλλος 
ΕΠΕ Θερµαϊκού 40, Ευκάρπια 56429, Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.: 2310 682040.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Γαζώτρια για (φερµουάρ ζακέτας, 
πατιλέτες, τσέπες φιλέτα). ∆υτική Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.: 6939 858600.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ εταιρία µε έδρα τη Χαλκίδα 
ζητάει Μηχανικό Παραγωγής. Απαραίτητη γνώση 
αγγλικών ή ιταλικών, Autocad, Microsoft Office. 
Επιθυµητή προϋπηρεσία σε κατασκευαστική εταιρία/
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: dimgian@
otenet.gr, fax.: 2221 034914.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ έµπειρη ζητείται από βιοτεχνία γυ-
ναικείων ενδυµάτων για ραφή δειγµάτων. Τηλ.: 
210 2815061.

ΒΟΗΘΟΣ Γαζώτριας ζητείται από εργοστάσιο 
επίπλων στο Κορωπί. Τηλ.: 6974 011230.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ - Μοντελίστ από βιοτεχνία γυναικείων 
ενδυµάτων ζητείται, να είναι πεπειραµένη στα µεγάλα 
µεγέθη για µόνιµη εργασία. Τηλ.: 210 3243120.

ΡΕΜΑΓΙΑΣΤΡΑ µε εµπειρία στο πλεκτό ζητείται από 
ραφείο. Τηλ.: 210 5124499, ώρες επικοινωνίας: 
08:00-15:00.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ κατασκευής ηλεκτρονικών κυ-
κλωµάτων ζητούνται για άµεση πρόσληψη νέες 
µε εµπειρία στη συναρµολόγηση και τον έλεγχο 
τυπωµένων κυκλωµάτων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@topvision.gr, fax.: 210 4283085.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ παραγωγής τροφίµων ζητεί-
ται άτοµο για το εργαστήριο. Περιοχή Καλλιθέα 
Αττικής. ΤηΛ.: 695 5164170, κος Αντωνακάκης, 
ώρες επικοινωνίας: 08:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τυροκόµος (2-5ετή εµπειρίας). Υποστήριξη 
καθηκόντων τυροκοµίας, συσκευασίας προϊόντων, 
καθαρισµός, απολύµανση. Έλέγχος ποιότητας-συ-
νέπειας του προϊόντος κρίσιµη (ΠΟΠ, HACCP, ISO). 
Ισχυρή αντίληψη-oργανωτικές ικανότητες-διαχείριση 
οµάδας-πάθος για την ποιότητα. Ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. E-mail: info@menikio.gr.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΝΕΑ Απόφοιτος Ναυτιλιακού Πανεπιστήµιου µε 
άριστα αγγλικά πλήρη γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία 
ζητείται ως Βοηθός Τµήµατος Πληρωµάτων σε 
ναυτιλιακή εταιρία στα Νότια Προάστια, Βούλα. 
Βιογραφικά στο e-mail: dervenakion@yahoo.gr.

SHIP REPAIR Company is looking for a Junior 
Mechanical Engineer (TEI) for the Technical 
and Operations department. Experience in 
project management would be preferred. 
Excellent knowledge of english required. CV's: 
hr.marinetechco@gmail.com.

SHIP Repair Company is looking for a (Junior) 
Operator (Mechanical Engineer) for the Technical 
department. Experience in project management 
would be preferred. Excellent knowledge 
of english required.CV's: hr.marinetechco@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Βάρκας ή συνταξιούχος 
Ναυτικός µε µηχανή 15Hp. Η απόσταση από τη 
στεριά που θα κινείται είναι 10-15m. Θα προ-
τιµηθεί κάτοικος Πειραιά και περιχώρων. Τηλ.: 
6951 577170, κος Τρύφωνας.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνταξιούχος Ναυτικός ως Χειριστής 
Λάντζας 15hp. Περιοχή: Πειραιάς και περίχωρα. 
Τηλ.: 6951 577170, κος Τρύφωνας.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για επαγγελµατικό λεωφορείο-
Συντηρητής για εποχιακή εργασία στη Μύκονο. 
Απαραίτητη προϋπόθεση γνώση αγγλικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: dimitris@kosmoplaz.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ζητά Αποθηκάριο 
µε προϋπηρεσία και κάτοικο των γύρω περιο-
χών, Οινόφυτα σχήµατα Χαλκίδα. Θα εκτιµηθεί 
άτοµο µε προϋπηρεσία στον τοµέα του ξύλου. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος από εργοστάσιο ζαχα-
ροπλαστικής στην περιοχή του Αεροδροµίου, 
µε εµπειρία, οργανωτικότητα και γνώση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: logistirio2@alexoudas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ µαθητές από το Dion Palace Beauty 
& Spa Hotel, για πρακτική άσκηση για το τµήµα 
Αποθήκης - Ελέγχου. Bιογραφικά στο e-mail: 
manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Χειριστής Αγροτικών Μηχα-
νηµάτων από τα φυτώρια Μάµµος, για πλήρη 
απασχόληση-ασφάλιση. Αρµοδιότητες: χρήση 
γεωργικών - χωµατουργικών µηχανηµάτων. 
Τηλ.: 2233 092000, κα Χρ. Θεοφιλοπούλου.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τροφοδοσίας κάβας - καφετεριών 
αναζητά Οδηγό για την Αττική. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@cornandroll.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Μύκονο ζητά Οδηγούς 
µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας ΠΕΙ και αγγλικών. 
Παρέχονται: µισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mykonostts.com.

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ µε δίπλωµα µηχανηµάτων έργου Ι. 
µε δυνατότητα εργασίας και εκτός Αττικής. Τηλ.: 
210 2409011.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ πεπειραµένος ή µη ζητείται από 
εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής. Περιοχή Περιστέρι. 
Τηλ.: 2105776558, ωρες επικοινωνίας: 08:00-
18:00, καθηµερινά.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται µε γνώσεις χειρισµού 
κλαρκ και άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας. Περιοχή 
Κορωπί. Τηλ.: 210 8941288.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ επαγγελµατίες Οδηγοί Λεωφορείων 
από τουριστικό γραφείο. Απαραίτητα: δίπλωµα 
κατηγορίας ∆', τουλάχιστον 5ετή εµπειρία µε µεγάλα 
λεωφορεία, πιστοποιητικό (Π.Ε.Ι.), προϋπηρεσία 
στην µεταφορά επιβατών, επαγγελµατική εµφά-
νιση-συµπεριφορά. E-mail: info@anothertour.gr, 
τηλ.: 215 5402870.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος πρόθηµος και εργατικός Υπάλληλος 
- Αποθηκάριος από εισαγωγική εταιρία ένδυσης 
στους Αγίους Αναργύρους. Βιογραφικά στο e-mail: 
yusufdik2@hotmail.com, τηλ.: 6944 913206.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Μύκονο ζητά για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2016 Οδηγό µε δίπλωµα ∆' 
κατηγορίας ΠΕΙ και αγγλικά. Προσφέρονται: 
µισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mykonostts.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τη Ριτσώνα Χαλκίδος ζητάει 
Οδηγό µε δίπλωµα Ε’ κατηγορίας και άδεια Χειρι-
στού Ανυψωτικών Μηχανηµάτων. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimgian@otenet.gr, fax.: 2221 034914.

Ο∆ΗΓΟΣ Σχολικού Λεωφορείου ζητείται για µε-
ρική απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: άδεια 
οδήγησης ∆΄ κατηγορίας. Τηλ.: 210 2582186, 
210 2520308.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 Στελέχη για εργασία ως Υπάλληλοι 
Γραφείου σε εταιρία υπηρεσιών υγείας για: Ρεσε-
ψιόν, Τηλεφωνικό Κέντρο, Γραµµατεία, Αποθήκη. 
Σταθερός µισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
olmegainfo@yahoo.com, τηλ.: 211 4802018.

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρία µε γνώση 
σχεδιαστικών προγραµµάτων, για εργασία εντός 
και εκτός Αθηνών. Bιογραφικά στο e-mail: info@
agrapsas.gr, τηλ.: 210 6721126.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα ΠΕΙ για οδική 
βοήθεια. Τηλ.: 2310 553165.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε εµπειρία στις διανοµές 
τροφίµων από την Ωµέγα για το υποκατάστηµα 
Θεσσαλονίκης που εδρεύει στο Καλοχώρι. Εργασία 
µόνιµη, µισθός ικανοποιητικός. Βιογραφικά στο 
e-mail: axatzikiriakidis@omega.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανήµατος Έργου. Τηλ.: 
210 2409011.

Ο∆ΗΓΟΙ Ταξί ζητούνται για πρωινή - βραδινή 
βάρδια, µόνιµη εργασία. Απαραίτητα εγγύηση, 
κάρτα ΙΚΑ. Τηλ.: 210 8310508, 210 8540715.

ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΟ Εργαλειών ΕΠΕ αντιπροσωπείες 
βιοµηχανικών εργαλειών, θέρµανσης, ηλεκτρικών 
ειδών ζητείται Αποθηκάριος µε εµπειρία. Κάτοχος 
ΙΧ, γνώση κλαρκ. Περιοχή: Άγιος Αθανάσιος Θεσ-
σαλονίκης. E-mail: megi@protopsaltis.gr, fax.: 
2311 282773, τηλ.: 2310 778955.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Βάρκας ή συνταξιούχος 
Ναυτικός µε µηχανή 15Hp. Η απόσταση από τη 
στεριά που θα κινείται είναι 10-15m. Θα προ-
τιµηθεί κάτοικος Πειραιά και περιχώρων. Τηλ.: 
6951 577170, κος Τρύφωνας.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ αλλαντικών ζητά Αποθηκάριο µε 
προϋπηρεσία σε εταιρία τροφίµων, γνώση αγγλι-
κών και άδεια Χειριστή Κλάρκ. Βιογραφικά στο 
e-mail: lakoniki@lakoniki.gr, fax.: 210 5744448.

COURIER µε δικό του µηχανάκι ζητείται µε άριστη 
γνώση των περιοχών Αλίµου - Αργυρούπολης 
- ελληνικού. Τηλ.: 210 9944490, 210 9940504, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΝΕΟΣ Υπάλληλος Κόφτης Τυριών - Αποθηκάρι-
ος ζητείται για κατάστηµα τροφίµων. Απαραίτητη 
εµπειρία σε σούπερ µάρκετ. Βασικός µισθός - 
ασφάλιση. Πλήρης απασχόληση. E-mail: vgilakis@
gmail.com, τηλ.: 210 8105008, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* ζητά Προσωπικό για την παρακάτω 
θέση: Αποθηκάριο. Βιογραφικά στο e-mail:ilias@
semelihotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αποθηκάριοι για καταστήµατα λια-
νικής. Βιογραφικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε δίπλωµα ΙΧ και µοτοσυκλέτας 
για εργασία σε κατάστηµα τροφίµων. Τηλ.: 2310 
821462, ώρες επικοινωνίας: 12:00-14:00.

συνέχεια στη σελ. 34





Τρίτη 19 Ιανουαρίου 201634

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

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδικών κατασκευών ξυλείας ζητά Αποθη-
κάριο µε εµπειρία. Απαραίτητες γνώσεις logistics. 
Θα προτιµηθεί άτοµο µε προϋπηρεσία σε εταιρία 
του κλάδου. Βιογραφικά στο e-mail: cv@pafos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Οδηγός από εταιρία τροφίµων 
στον Κόκκινο Μύλο για part time εργασία. Τηλ.: 
213 0267825, 6983 322713.

Τουρισµός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΑΠΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΗ αλυσίδα στη Γεωργιού-
πολη Χανίων ζητείται Υπεύθυνος Αποθηκάριος 
µε εµπειρία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@harpinhotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηead of Wellness για εργασία σε 5* 
ξενοδοχείο στην Τσεχία να αναλάβει το τµηµα beauty 
spa µε αντίστοιχη εµπειρία. Παρεχεται δωρεάν 
διαµονή και µισθός. E-mail: k.ornithopoulou@
hotmail.com, τηλ.: 6945 753413.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για Reception σε ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Απαραίτητη προϋπόθεση εµπειρία 
και γνώστες ξένων γλωσσών. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimitris@kosmoplaz.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καµαριέρες για εποχιακή εργασία 
σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Απαραίτητη προϋπό-
θεση εµπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: dimitris@
kosmoplaz.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καµαριέρες για ξενοδοχείο 5* στη 
Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ.: 69471 88318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για ξενοδοχείο στη Ζα-
ρούχλα Αχαΐας. Προσφέρονται: διαµονή, φαγητό, 
µισθός, ασφάλιση. Τηλ.: 6981 547611.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά ∆ιευθυντή µε ανά-
λογη προϋπηρεσία 5 ετών στις πωλήσεις και 
επικοινωνιακές δεξιότητες για το τµήµα του α) 
Incoming και β) Οutgoing. Βιογραφικά στο e-mail: 
planetholidays@outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Front Office / Receptionist 
από ξενοδοχείο στο κέντρο Αθηνών, µε πτυχίο 
τουριστικής σχολής και πιστοποιηµένη γνώση 
Aγγλικής γλώσσας. Πιστοποίηση δεύτερης ξέ-
νης γλώσσας θα ληφθεί υπόψη. Βιογραφικά στο 
e-mail: desk.2016jan@gmail.com.

AΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Out of the Blue Capsis Elite 
Resort 5* στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου ζητούνται: 
Υπάλληλοι Υποδοχής Α΄ και Β΄. Βιογραφικά στα 
e-mail: anastasakis@capsis.gr, nianastasakis@
gmail.com, mgerogiannakis@capsis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ µαθητές από το Dion Palace Beauty 
& Spa Hotel, για πρακτική άσκηση για το τµήµα 
Αποθήκης - Ελέγχου. Bιογραφικά στο e-mail: 
manager@dionpalace.com.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Alykanas Village 4* στη Ζά-
κυνθο ζητά για την ερχόµενη σεζόν Πτυχιούχο 
Ναυαγοσώστη /τρια. Bιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: info@alykanasvillage.gr.

ΤΟ PASPALIS HOTEL ζητά Recepsionist στη 
Σκάλα Κεφαλονιάς για καλοκαιρινή περίοδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@paspalishotel.
com, τηλ.: 6972 336053.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ναυαγοσώστης/τρια για Swimming 
Pool Attendant από το Dion Palace Beauty & 
Spa Hotel. Απαραίτητα: αγγλικά ή και άλλη γλώσσα 
µε καλή εµφάνιση-παιδεία, κατά προτίµηση από 
νοµό Πιερίας. E-mail: manager@dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager απόφοιτος/η σχο-
λής ∆ιοίκησης ξενοδοχειακών και Τουριστικών 
επιχειρήσεων, προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε boutique hotel 4*. Άριστη γνώση αγγλικής, 
ελληνικής γλώσσας, άριστη γνώση Η/Υ, βασικών 
ξενοδοχειακών προγραµµάτων, PMS,GDS,IDS,CMS. 
E-mail: manager@hippiechicmykonos.com.

ΖΗΤEIΤΑΙ Τηλεφωνήτρια για ξενοδοχείο. 
Πολύ καλός µισθός, άµεση πρόσληψη. Βιο-
γραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manolakisemmanouil1974@gmail.com.

RECEPTIONIST ζητούνται από όµιλο ξενο-
δοχείων στη Σαντορίνη µε προϋπηρεσία για 
σεζόν. Aπαραίτητη γνώση Aγγλικών και Ερµή. 
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΟΜΙΛΟΣ ξενοδοχείων στην Αθήνα ζητά για άµεση 
πρόσληψη νέο για τη θέση του Receptionist µε 
σχετική προϋπηρεσία. Bιογραφικά στο e-mail: 
hotelofathens@gmail.com.

ΤΟ MELIAN BOUTIQUE Ηotel & Spa ζητά για 
τη σεζόν 2016 Υπάλληλο Υποδοχής µε γνώση 
αγγλικών, προγράµµατος Ερµή και χρήσης Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@melian.gr.

LOOKING for Sales Afiliator Recommended Hotels 
to make contact to introduce Recommended Hotels 
and to discuss how we can increase their business, 
our ways of working and areas to be improved. 
Τel.: 6943 209300.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ µε γνώσεις manicure - pericure, 
τεχνικές massage ζητείται από ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη. Προσφέρονται: µισθός αναλόγων προ-
σόντων, ασφάλιση, διαµονή, διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aquasuites.gr.

ΑΠΟ ΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ Lavris Hotels στις Κάτω 
Γούβες ζητείται Guest Relation Manager. Βιογραφι-
κά και αιτήσεις στοe-mail: manager@lavrishotels.
com, τηλ.: 6947 805822, κα Μαρία Σµυρνάκη.

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται για ξενοδοχείο στην 
Κάρπαθο. Aπαιτούνται γνώσεις σε υδραυλικά 
και ηλεκτρολογικά, στον κλάδο ξενοδοχείων. 
Βιογραφικά στο e-mail: mgr@konstantinospalace.
gr, τηλ.: 22450 23485.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα από ξενοδοχείο στη ∆ροσιά 
Αττικής. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, αποδοχές οι προβλεπόµενες και bonus 
παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
anastaziahotel.gr, τηλ.: 210 8132060?.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Μύκονο ζητά Οδηγούς 
µε δίπλωµα ∆΄ κατηγορίας ΠΕΙ και αγγλικών. 
Παρέχονται: µισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@mykonostts.com.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Akti Ouranoupoli στη Χαλκι-
δική αναζητά Υπάλληλο Υποδοχής µε άπταιστη 
γνώση αγγλικών, δεύτερη γλώσσα γερµανικά ή 
Ρώσικα. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στα e-mail: maria19891995@
hotmail.com, info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ρεσεψιονίστ 4* ξενοδοχείου στην 
Τορώνη Χαλκιδικής 6µηνης συνεργασίας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@toronibluesea.com, 
τηλ.: 6945 695721.

RECEPTIONIST από ξενοδοχείο 3* ζητείται στο 
Kαµάρι Σαντορίνης µε προϋπηρεσία για σεζόν 
Μάϊο - Οκτώβριο, γνώστης Ερµή. Βιογραφικά 
µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: info@
kamaribeach.gr, ώρες επικοινωνίας: 08:00-16:00.

FLIGHT Attendant, Crew Academy in Cyprus 
is recruiting Flight Attendants for FLYNAS in 
Saudi Arabia. Requesting candidates, High School 
graduates-good appearance-good knowledge 
of Greek-english, both experience and non 
experience may apply. CV's: info@caams.aero.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στη Ρόδο ζητά έµπειρη Guest 
Relation Officer. Καλή γνώση τουλάχιστον αγ-
γλικών, γερµανικών ή Ρώσικων απαραίτητη. 
Ευγένεια, όρεξη για εργασία. Έναρξη 5 Απριλίου. 
E-mail: tsiligiris@mitsishotels.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ SLH στη Μύκονο ζητά Yπάλληλο 
Υποδοχής για εποχική απασχόληση. Aπαραίτητη 
προϋπηρεσία στην ίδια θέση 2-3 χρόνια, άριστη 
γνώση Aγγλικών (δεύτερη γλώσσα επιθυµητή). 
Βιογραφικά στο e-mail: gm@delightmykonos.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ SLH στη Μύκονο ζητά Sales-
Reservations Manager για όλο το χρόνο (σεζόν 
Μύκονο, χειµώνα εξ αποστάσεως). Aπαραίτητη 
προϋπηρεσία στην ίδια θέση 2-3 χρόνια, άριστη 
γνώση Aγγλικών (δεύτερη γλώσσα επιθυµητή). 
E-mail: gm@delightmykonos.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπαλλήλους µε 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις και επικοινωνιακές 
δεξιότητες για το τµήµα κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: planetholidays@outlook.com.gr, τηλ.: 
210 3311240.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Anemos 4* στη Σαντορίνη ζητάει 
Υπάλληλο για βραδινή απασχόληση. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. 
Βιογραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
info@anemosbeachhotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες Χορεύτριες για χορό σε 
beach bar σε εστιατόριο στη Μύκονο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@yefsirestaurant.gr

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Επαγγελµατίες DJ για εποχιακή 
εργασία σε εστιατόριο πολυτελείας στη Μύκο-
νο, στον Πλατύ Γιαλό. Απαραίτητη προϋπόθεση 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
yefsirestaurant.gr.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στο Καµάρι της Σαντορίνης 
αναζητά Receptionist για την καλοκαιρινή σεζόν 
2016. Απαραίτητη προϋπηρεσία και πολύ καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: akoumitzelis@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Υπεύθυνο 
Guest Relations µε άπταιστη γνώση αγγλικών 
και δεύτερη ξένη γλώσσα (γερµανικά ή Ρωσικά). 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για να καλύψει τις εξής 
θέσεις στο ξενοδοχείο Gerakas Belvedere για 
την καλοκαιρινή σεζόν στη Ζάκυνθο: PoolBar, 
Reception. Προσφέρουµε εκπαίδευση σε όλες 
τις θέσεις, απαραίτητη η προϋπηρεσία. E-mail: 
marcopolo.48030@gmail.com.

ΚΥΠΡΙΑΚΗ εταιρία ζητά Υπάλληλο, απόφοιτο 
Πανεπιστηµίου, χωρίς οικογενειακές υποχρε-
ώσεις, για λειτουργία τουριστικών επαύλεων. 
Μισθός ικανοποιητικός. ∆ωρεάν διαµονή στην 
Κύπρο. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
aliscyprustourist@yahoo.com.

ZANTE BLUE BEACH στη Ζάκυνθο ζητά Night 
Auditor. Προϋπηρεσια 2 ετών σε 4*, µε γνωσεις 
ξενοδοχειακών εφαρµογών. Άψογη εµφάνιση, 
άριστη επικοινωνία, γνώση αγγλικών. Παρέχονται 
διαµονή-διατροφή και ικανοποιητικές αποδο-
χές. E-mail µε φωτογραφία: hotelmanager@
zantebluebeachhotel.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καµαριέρες µε προϋπηρεσία για 
ξενοδοχείο στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
s-sevaslidis@greektraveladv.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για τη θερινή 
περίοδο 2016 µε γνώσεις αγγλικών & προϋπη-
ρεσία για ξενοδοχείο 5* στη Μύκονο. Βιογραφικά 
στο email: s-sevaslidis@greektraveladv.com.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στη Μύκονο ζητά για την 
καλοκαιρινή σεζόν 2016 Οδηγό µε δίπλωµα ∆’ 
κατηγορίας ΠΕΙ και αγγλικά. Προσφέρονται: 
µισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mykonostts.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* µε εστιατόριο ζητεί Συντηρητή για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2016.Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@lamaltese.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Μύκονο ζητεί να προσλά-
βει Συντηρητή για την καλοκαιρινή σεζόν 2016. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία και δίπλωµα οδήγησης 
κατηγορίας Β’. Βιογραφικά στο e-mail: info@
terramaltese.com.

Η SOLIMAR HOTELS ζητά ∆ιευθυντή για το 
ξενοδοχείο Solimar Aquamarine 4* στα Xανιά 
Κρήτης. Πτυχιούχος ανώτερης ή ανώτατης σχολής, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετή σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@solimarhotels.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα για ξενοδοχείο 5* στη Σα-
ντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@otenet.
gr, τηλ.: 6947 188318.

TO GRAND HOTEL PALACE ξενοδοχείο 5* στη 
Θεσσαλονίκη ζητά Υπάλληλο Υποδοχής. Απαραί-
τητη 3ετή προϋπηρεσία σε θέση Προϊσταµένου 
Βάρδιας, πτυχίο τουριστικής σχολής, άριστη γνώση 
αγγλικών-Η/Υ. Επιθυµητή γνώση προγράµµατος 
Opera. E-mail: gm@grandhotelpalace.gr, fax.: 
2310 549149.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Arte & Mare Elia Suites στη 
Μύκονο ζητά: Τεχνικό Συντηρητή Ξενοδοχείου. 
Απαραίτητα προσόντα: 3 ετή προϋπηρεσία. Προ-
σφέρονται: διαµονή, διατροφή, ικανοποιητικές 
αποδοχές. E-mail µε απαραίτητη φωτογραφία: 
info@eliasuites.com.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Mitsis Grand Serai Congress & 
Spa 5* στα Ιωάννινα ζητά Προϊσταµένη Ορόφων 
µε ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
events@mitsis-grandserai.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στη Βόρεια Ελλάδα 12µηνης 
λειτουργίας ζητά Γενικό ∆ιευθυντή. Εκτός των 
τυπικών προσόντων της θέσης απαιτείται γνώ-
ση της ελληνικής αγοράς µε ανάλογο portfolio. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.hotelresources@
hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για να εργαστεί σε θαλάσσια σπορ 
ο οποίος να είναι κάτοχος διπλώµατος ταχύπλοου 
σκάφους, ναυαγoσωστικής και πρώτων βοηθειών. 
Ε-mail: sales@force-8.com, τηλ.: 35725 579919.

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ για κεντρικό ξενοδοχείο ζητείται. 
Περιοχή Ιλίσια. Τηλ.: 210 7244051.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων για ξενοδοχείο 
πολυτελείας στις Κυκλάδες. Απαραίτητη άριστη 
γνώση και προϋπηρεσία στις κρατήσεις ξενοδο-
χείων (αλληλογραφία, online κρατήσεις-booking.
com, expedia κλπ). Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: astir@otenet.gr, τηλ.: 2284 051976.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φυσικοθεραπεύτρια για spa σε ξενο-
δοχείο στα Καλάβρυτα. Προσφέρονται: διαµονή, 
φαγητό, µισθός, ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 821.
info@b-alexopoulos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καµαριέρες για ξενοδοχείο στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ.: 6937 253589, 
ώρες επικοινωνίας: 16:00-20:00.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ξενοδοχείο της Αθήνας ζήτα άµεσα 
να προσλάβει νέο για κάλυψη θέσης Reception. 
Απαραίτητη σχετική προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hotelofathens@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Kakkos Bay 4* στην Ιεράπετρα 
Κρήτης ζητά για τη σεζόν 2016 έµπειρες Καµαριέρες 
µε γνώσεις γερµανικών και αγγλικών. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: hr@kakkosbay.com.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Patmos Aktis ζητά Συντηρητή 
- Ηλεκτρολόγο για τη θερινή σεζόν 2016 ή και για 
όλο το χρόνο. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
patmosaktis.gr, fax.: 22420 47210.

ΞΕΝΑΓΟΣ για Κωνσταντινούπολη ζητείται για το 
διάστηµα 26 - 30 ∆εκεµβρίου 2015 από τετραµελή 
οικογένεια. Τηλ.: 6981 177100.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* αναζητά Υπάλληλο Υποδοχής 
- Κρατήσεων µε πολύ καλή γνώση αγγλικών και 
γερµανικών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιιογραφικά στο e-mail: info@istionclub.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Patmos Aktis ζητά Συντηρητή 
- Υδραυλικό για τη θερινή σεζόν 2016 ή και για 
όλο το χρόνο. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
patmosaktis.gr, fax.: 22420 47210.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για το ξενοδοχείο 
Andromeda Villas στο Ηµεροβίγλι Σαντορίνης µε 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και κατά προτί-
µηση γνώση ξενοδοχειακού συστήµατός Hart. 
Παρέχεται διαµονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
andromeda-santorini.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πολυτελή 
ξενοδοχείο στη Καλντέρα Σαντορίνης, µε καλή 
επικοινωνία, γνώση αγγλικών και προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στα e-mail: info@
santorinisenses.com, info@neptuneluxurysuites.
com.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Horizon Beach Resort 4* στο 
Μαστιχάρι της Κω ζητά για τη σεζόν 2016: F/O 
Manager and Receptionist µε 3ετή προϋπηρεσία, 
Protel-γερµανικά. Ε-mail: manager@hbr.gr, τηλ.: 
6978 336693, fax.: 2242 059271.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager. Απαραίτητα προ-
σόντα: Πτυχιούχος ανώτερης-ανωτάτης σχολής, 
προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε ετών σε ξενοδοχεία 
4*, γνώση αγγλικής/γερµανικής γλώσσας. Η γνώση 
γαλλικών θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως. Άριστες ικανό-
τητες επικοινωνίας. E-mail: info@blueseahotel.
gr, τηλ.: 2241 085512.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για καφέ στη Καλαµαριά. 
Τηλ.: 6944 991099.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Head Waitress για ξενοδοχείο στην 
Τσεχία µε αντίστοιχη εµπειρία και προυπηρεσία. 
Εργασία σε 5* ξενοδοχείο, γνώστης αγγλικής 
γλώσσα. Παρέχεται δωρεάν διαµονή και µι-
σθός. E-mail: k.ornithopoulou@hotmail.com, 
τηλ.: 6945 753413.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στην Χαλκιδική αναζητά Ζαχα-
ροπλάστη, Μάγειρα για τη ζαχαροπλαστική και 
την ετοιµασία πρωινών σε µπουφέ για την σεζόν 
2016. Aπαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο 
ετών σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας από ψαροταβέρνα στον λιµένα 
της Θάσου για εποχική εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: tokas99@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Σεραϊκής Μπουγάτσας - Σφο-
λιάτας για εποχική εργασία minimum 4 µήνες 
στη Θάσο. Τηλ.: 69455 57854 ή 25930 22150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για ξενοδοχείο 5* στη 
Σαντορίνη. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ.: 69471 88318.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ -ισσα µε πτυχίο ανάλογης 
σχολής και εµπειρία σε επικαλύψεις σοκολάτας 
και τούρτες παραγγελίες. Πλήρης απασχόληση µε 
βάρδιες. Βιογραφικά µε φωτογραφιά στο e-mail: 
pastrydecoration@gmail.com.

BAR Restaurant Service is required, 1+ years 
experience in similar position, preferably in a 5* 
or luxury hotel.Excellent command of english, 
strong, warm, friendly communication and client 
interaction skills. CV's: info@astropalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας-Ψήστης στη Γερµανία από 
εστιατορίο µε ελληνική κουζίνα εντός ξενοδοχείου 
4*. Παρέχεται σταθερός µισθός, δωρεάν διαµονή 
και διατροφή και ευκαιρίες ανέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: erietta.urzani@gmail.com.

ΚΑΦΕ - εστιατόριο στην Λάρνακα της Κύπρου 
ζητά να προσλάβει Σερβιτόρους και Μάγειρες 
για πλήρης εργασία όλο το χρόνο. Απαιτείται 
πενταετής εµπειρία. Βιογραφιά στο e-mail: 
cat_cia@hotmail.com, fax.: 00357 24648585.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης µε πείρα για ελληνικό εστια-
τόριο στη Γερµανία. Παρέχονται: ασφάλεια, σπίτι, 
διατροφή, οικογενειακό περιβάλλον. Περιοχή 
∆ρέσδη. Βιογραφικά στο e-mail: lefterakis@
freenet.de, κος Σάκης Μεγγησίδης.

ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από ξενοδοχείο 1000 
κλινών στη Ρόδο µε καλό χαρακτήρα, εργατικός, 
φιλόδοξος µε ενδιαφέρον για διάκριση, συνερ-
γάσιµος και µεταδοτικός. Βιογραφικά στο e-mail: 
heliotel1a@consultant.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για νεανικό cafe για service ή 
bar στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλ.: 6977 
463022, κος ∆ηµήτρης.

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην Κυψέλη ζητά Barman και 
Barwoman µε µεγάλη εµπειρία στην παρασκευή 
καφέδων. Τηλ.: 210 8628464.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης - Τυλιχτής µε εµπειρία στο 
χώρο, για εργασία σε snack - bar στη Θάσο. 
Επιθυµητή γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: rsabbidou@hotmail.com, τηλ.: 6942 
709252, κος Μάριος.

AΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Out of the Blue Capsis 
Elite Resort 5* στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου 
ζητούνται: F&B Manager και Ζαχαροπλάστης. 
Βιογραφικά στα e-mail: anastasakis@capsis.gr, 
nianastasakis@gmail.com, mgerogiannakis@
capsis.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Αlykanas Village 4* 216 δω-
µατίων στη Ζάκυνθο ζητά για την ερχόµενη σεζόν 
Ζαχαροπλάστη, µε προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
Αll In επιθυµητή. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: info@alykanasvillage.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ µαθητές από το Dion Palace Beauty 
& Spa Hotel, για πρακτική άσκηση για τα κάτω-
θι τµήµατα: 1) Service, 2) Κουζίνα και Ζαχαρο-
πλαστείο. Βιογραφικά στο e-mail: manager@
dionpalace.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Εστιατορίου (Captain) από 
ξενοδοχειακή µονάδα του Ρεθύµνου για τη σε-
ζόν 2016. Απαραίτητη ανάλογη εµπειρία, γνώση 
γερµανικών και αγγλικών, ηγετικές ικανότητες, 
χρήση POS. E-mail µε φωτογραφία: applieshr@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για εστιατόριο ξενοδοχείου. 
Περίοδος απασχόλησης Απρίλιος-Οκτώβριος. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, καλή γνώση αγγλικών, 
επιθυµητή η γνώση ιταλικών. Παρέχεται διαµο-
νή. Βιογραφικά στο e-mail: vasilikosmykonos@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος για ξυλόφουρνο. Περίο-
δος απασχόλησης Μάϊος-Οκτώβριος. Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη, επιθυµητή η γνώση αγγλικών. 
Παρέχεται διαµονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
bellissimomykonos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα για εστιατόριο ξε-
νοδοχείου a la carte µεσογειακής κουζίνας. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία, επιθυµητή η γνώση 
αγγλικών. Παρέχεται διαµονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: vasilikosmykonos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Κρέπας και Σερραϊκής µπου-
γάτσας για εργασία εποχική. Τηλ.: 6945 557854, 
2593 022150.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για άµεση πρόσληψη για τις 
εξής θέσεις: Cafe (Barista-Service) Μini Market. 
Βιογραφικά στο e-mail: minim_24h@yahoo.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ και Βοηθός Μάγειρα ζητούνται από 
ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Προσφέρονται: µισθός 
αναλόγως προσόντων, ασφάλιση, διαµονή, διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: info@aquasuites.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες νέες για bar - restaurant. 
Άµεση πρόσληψη, πολύ καλός µισθός. Βιογρα-
φικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manolakisemmanouil1974@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός µε πείρα στην Κω. Τηλ.: 
6944 682552, 2242 028484.

Β΄ ΜΑΓΕΙΡΕΣ ζητούνται από όµιλο ξενοδοχείων 
στη Σαντορίνη µε προϋπηρεσία για σεζόν. Βιο-
γραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ζητούνται από όµιλο ξενοδοχείων 
στη Σαντορίνη µε προϋπηρεσία για σεζόν. Aπαραί-
τητη γνώση αγγλικών. Βιογραφικά µε πρόσφα-
τη φωτογραφία στο e-mail: antineamanager@
sunresorts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Κρέπας και Σερραϊκής µπου-
γάτσας για εργασία εποχική. Τηλ.: 6945 557854, 
2593 022150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Παρασκευαστής µπουγάτσας - σφο-
λιάτας, εποχιακά minimum 4 µήνες. Παρέχεται 
δωρεάν παραµονή. Τηλ.: 6945 557854, 2593 
022150, κος Καραµπιγίκης Αναστάσιος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για άµεση πρόσληψη για τις 
εξής θέσεις: Cafe (Barista-Service) Μini Market. 
Βιογραφικά στο e-mail: minim_24h@yahoo.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ και Βοηθός Μάγειρα ζητούνται από 
ξενοδοχείο στη Σαντορίνη. Προσφέρονται: µισθός 
αναλόγως προσόντων, ασφάλιση, διαµονή, διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: info@aquasuites.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εµφανίσιµες νέες για bar - restaurant. 
Άµεση πρόσληψη, πολύ καλός µισθός. Βιογρα-
φικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
manolakisemmanouil1974@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρτοποιός µε πείρα στην Κω. Τηλ.: 
6944 682552, 2242 028484.

Β΄ ΜΑΓΕΙΡΕΣ ζητούνται από όµιλο ξενοδοχείων 
στη Σαντορίνη µε προϋπηρεσία για σεζόν. Βιο-
γραφικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για καφετέρια στην Πειραϊκή 
για κουζίνα, µε γνώσεις κρύου µπουφέ. Πτυχίο ή 
σεµινάρια διαχείρισης τροφίµων είναι υποχρε-
ωτικά. Βιογραφικά στο e-mail: sensescafebar@
yahoo.gr, τηλ.: 6944 282858.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα γνώστες αγγλικής, Ρώσικης 
ή γαλλικής στην περιοχή Μπαλί Ρεθύµνης, για το 
bar µε γνώση στην παρασκευή καφέ και cocktails, 
καθώς και 3 άτοµα µε γνώση στο service. Τηλ.: 
6986 834453.

ΤΟ MELIAN BOUTIQUE Ηotel & Spa ζητά για τη 
σεζόν 2016 Σερβιτόρο. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@melian.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι µε εµπειρία στο service από 
εστιατόριο στην Καλντέρα Φηρών Σαντορίνης. Θα 
προτιµηθούν γνώστες της ιταλικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: orecha59@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Σερβιτόροι. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: freddo_alldaybar@
hotmail.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για το τµήµα της κουζίνας 
ξενοδοχείου στην Κάρπαθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: mgr@konstantinospalace.gr, τηλ.: 
22450 23485.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τη θέση της Barwoman µε 
προϋπηρεσία απαραίτητη και επιθυµητή γνώση 
κρασιών. Βιογραφικά στο e-mail: lykdebull@
yahoo.gr.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α΄ Μάγειρας και Βar Service - Bar από 
το Σοµπόρο Beer Bar & Resaturant. Παρέχονται: 
διαµονή, φαγητό, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail 
soborobeerbar@yahoo.gr, τηλ.: 6979 671520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από εστιατόριο στο Χαράκι 
της Ρόδου µε εµπειρία στο service. Βιογραφικά 
στο e-mail: domusmaterials@hotmail.com, τηλ.: 
2241 039083, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες Α΄ και Β΄ για καλό εστιατόριο 
στη Χώρα Μυκόνου. Απαραίτητα προσόντα: εργατικό-
τητα και όρεξη για ποιοτική δουλειά. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: vaios_doutsias@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πιτσαδόρος - Μάγειρας για πιτσαρία - 
cafe στον Πλαταµώνα Πιερίας. Τηλ.: 6972 709859, 
ώρες επικοινωνίας: 10-14:00 και 19:00-21:00.

BARISTI νέοι /ες εµφανίσιµοι, µε άριστη γνώση 
στην παρασκευή καφέ και ροφηµάτων ζητούνται 
από νεοσύστατο καφέ - µπάρ στο κέντρο της Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.: 6945 413888.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Βοηθούς 
Σερβιτόρους /ες µε άπταιστη γνώση αγγλικών και 
δεύτερη ξένη γλώσσα (γερµανικά ή Ρωσικά). Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογρα-
φικά στο e-mail: maria19891995@hotmail.com, 
info@hotel-akti.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Μάγειρας για 4* ξενοδοχείο 
στην Τορώνη Χαλκιδικής 6µηνης συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@toronibluesea.com, 
τηλ.: 6945 695721.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γρήγορος και καθαρός Βοηθός Κουζίνας 
για πάσο και κρύα κουζίνα. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία στο πόστο, πολύ καλό πακέτο αποδοχών. 
Βιογραφικά στο e-mail: panagiotispan@gmail.
com, τηλ.: 6944 356846, κος Πάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α΄ µε 4χρονη εµπειρία µε 
ειδικότητα σε φιλέτα, φρέσκες σάλτσες και θα-
λασσινά διεθνούς κουζίνας. Απαραίτητα προσόντα: 
ταχύτητα, καθαριότητα, συνεργασία και κυρίως 
ποιότητα. Βιογραφικά στο e-mail: panagiotispan@
gmail.com, τηλ.: 6944 356846, κος Πάνος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελµατίας Σερβιτόρος για ψαροτα-
βέρνα στο Μικρολίµανο. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών σε ψαροταβέρνα, απασχόληση 
πλήρης και 12µηνη. Τηλ.: 6976 580513.

ΤΟ ΜΟNGO SUSHI SPOT στο Κολωνάκι ζητά νέα 
/ο Πωλητή /τρια Καταστήµατος µε προϋπηρεσία στο 
χώρο της εστίασης. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: hr@mongo.gr.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επιθυµεί να προσλάβει για εποχική 
εργασία σε εστιατόριο στη Σκόπελο Sous Chef. 
Προσόντα: προϋπηρεσία, γνώση µεσογειακής κου-
ζίνας, δηµιουργικότητα και φαντασία. Βιογραφικά 
στο e-mail: agnanti@gmail.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ µε εµπειρία ζητούνται από κεντρικό 
κατάστηµα στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@olympiacroissant.gr, τηλ.: 6944 850749.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ έµπειρος σε ξενοδοχεία ζητείται για 
service πρωινό και snack-bar από ξενοδοχείο 3*, 
250 κλινών στο Καµάρι Σαντορίνης. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: info@kamaribeach.
gr, ώρες επικοινωνίας: 08:00-16:00.

TO ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ Alianthos Garden στον Πλακιά 
ζητά Προσωπικό για εστιατόριο και bar µε προ-
ϋπηρεσία και γνώσεις αγγλικών ή γερµανικών. 
Παρέχονται: διαµονή, διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail kostas@alianthos.gr, fax.: 28320 31282.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος για εργασία σε ελληνικό 
εστιατόριο στη Γερµανία. Απαραίτητη η γνώση γερ-
µανικών. Τηλ.: 6955 037424, 0049152 15102928, 
0049152 19215032.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 5* στην Ρόδο ζητα για την σεζόν 
Σερβιτόρους και Βοηθούς. Καλή γνώση τουλάχιστον 
αγγλικών απαραίτητη. Ευγένεια, όρεξη για εργα-
σία. Έναρξη 5 Απριλίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
tsiligiris@mitsishotels.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε εµπειρία σε burger για 
άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
retailsolutions15@gmail.com.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για σέρβις, πρωί - απόγευµα, από 
καφέ - ουζερί. Περιοχή Πολύγωνο οδός Μπουαίων. 
Τηλ.: 210 6438317.

ΝΕΑ εµφανίσιµη ζητείται, προϋπρεσία όχι απαραί-
τητη, από καφέ για να εκπαιδευτεί ως Barista, για 
µόνιµη 5µερη, 8ωρη απασχόληση. Περιοχή Ίλιον. 
Τηλ.: 210 2635535, ώρες: 18:00-21:00.

CHEF ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από όµιλο ξενοδοχείων στη 
Σαντορίνη µε προϋπηρεσία για σεζόν. Βιογρα-
φικά µε πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
antineamanager@sunresorts.gr.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες-
Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνολόγος Γεωπονίας µε εµπειρία σε 
συντηρήσεις και κατασκευή κήπων από εταιρία 
έργων πρασίνου. περιοχή Αµπελόκηποι, Αθήνα. 
Βιογραφικά στο e-mail: petris@anaplasitopiou.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία πρασίνου µε έδρα στο Κορω-
πί Αττικής, ζητεί Εργάτη Κηουρικής µε άδεια 
οδήγησης και γνώσεις αύτοµατου ποτίσµατος, 
40χλµ. Βάρης Κορωπίου. Τηλ.: 210 8941288.

Η HYGIENE Service αναζητά Γεωπόνο, κάτοχο 
πτυχίου ΑΕΙ για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, 
για την κάλυψη του τµήµατος pest control (απε-
ντόµωση-µυοκτονία). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hygiene-service.gr.

Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ και Πτηνοτροφική Επιχείρη-
ση Αγγελάκης Α.Ε µε έδρα τη Χαλκίδα ζητεί: 
Κτηνίατρο Zωϊκής Παραγωγής µε πτυχίο ΑΕΙ 
(Κτηνίατρος), ενδιαφέρον για την πρωτογενή 
παραγωγή, εντοπιότητα ή δυνατότητα άµεσης 
µετεγκατάστασης. Ε-mail: hr@aggelakis.gr, 
fax.: 2221 042010.

ΓΕΩΠΟΝΟΣ µε 3ετή προϋπηρεσία στο χώρο 
των γεωργικών εφοδίων, αγγλικά και γνώση 
Η/Υ ζητείται. Βιογραφικά στο e-mail: saneco@
yahoo.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για δηµιουργία θερµοκηπίων 
και άλλων γεωργικών εργασιών. Πανεπιστηµι-
ακός τίτλος θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 
Μισθός αναλόγως προσόντων. Βιογραφικά στο 
e-mail: aliscyprustourist@yahoo.com.

ΝΕΟΣ ζητείται µε γνώση στις αγροτικές και οι-
κιακές εργασίες, για µόνιµη εργασία σε αγροικία 
στη Φθιώτιδα. ∆ιαµονή, διατροφή, µισθός και 
εργόσηµο. Επιθυµητό δίπλωµα οδήγησης. Τηλ.: 
22350 33337.

Αισθητική-Μόδα-Οµορφιά- 
Γυµναστική-Ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηead of Wellness για εργασία σε 5* 
ξενοδοχείο στην Τσεχία να αναλάβει το τµηµα 
beauty spa µε αντίστοιχη εµπειρία. Παρεχεται δω-
ρεάν διαµονή και µισθός. E-mail: k.ornithopoulou@
hotmail.com, τηλ.: 6945 753413.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ/ΕΣ ζητούνται για 6 µέρες /εβδοµάδα 
για εργασία σε 5* ξενοδοχεία σε Αθήνα, Μύκο-
νο και Κρήτη. Χατζηγιάννη ΜΕΞΗ 4, Αθήνα 115 
28. E-mail:info@olivetreespa.com, τηλ.: 30210 
7259013, fax: +30210 7259014.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ/ΕΣ ζητούνται για 6 µέρες /εβδοµάδα 
για εργασία σε 5* ξενοδοχεία σε Αθήνα, Μύκονο και 
Κρήτη.Χατζηγιάννη ΜΕΞΗ 4, Αθήνα 115 28. E-mail: 
info@olivetreespa.com, τηλ.: 30210 7259013, fax: 
+30210 7259014.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες Κοµµώτριες για µόνιµη 
µισθωτή απασχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και ύπαρξη µεταφορικού µέσου. Επιθυµητή η 
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@beautyspirit.gr, τηλ.: 213 0389014, 
6974 303969.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοµµώτρια -της για Πρακτική Άσκηση 
από ΙΕΚ σε κοµµωτήριο στην Περαία Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.: 2392 028867 ώρες επικοινωνίας: 09:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρµακείου ή Αισθητικός απο 
φαρµακείο στη Κηφισιά. Απαραίτητη είναι η γνώση 
των καλλυντικών και η εµπειρία στην πώληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: kanakifarmacy@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί - Φυσιοθεραπευτές για 
πλήρη απασχόληση σε εργαστήριο αισθητικής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@lifemedspa.gr, τηλ.: 
210 8234234.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί για πρακτική άσκηση ΙΕΚ 
από εργαστήρια αισθητικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@lifemedspa.gr, τηλ.: 210 8234234.

ΑΠΟ ΤΗΝ 2IPOWERPRO εταιρία µε πολυετή πα-
ρουσία στο χώρο ζητούνται Αισθητικοί και απόφοιτοι 
αισθητικής σχολής για προώθηση µηχανηµάτων 
οµορφιάς (θερµάζ ΡΕ). Υψηλά ποσοστά κέρδους 
και προοπτική εξέλιξης. Τηλ.: 210 4292777, κα 
Λουµάνη.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ µαθητές από το Dion Palace Beauty 
& Spa Hotel, για πρακτική άσκηση για το τµήµα 
του Spa. Bιογραφικά στο e-mail: manager@
dionpalace.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Κοµµωτής /τρια πολύ πεπειραµένοι. 
Μισθός πολύ υψηλός. Τηλ.: 2310 675129, 2310 
610523.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός µε καλή γνώση των προϊό-
ντων του χώρου και εµπειρία στην πώληση, από 
φαρµακείο στην Κηφισιά για πλήρες ωράριο. 
Βιογραφικά στο e-mail: kanakifarmacy@gmail.
com, τηλ.: 6945 294859.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός και Μασέρ για το χώρο των 
Spa από το Dion Palace Beauty & Spa Hotel. Aγγλικά 
απαραίτητα καθώς και µια δεύτερη γλώσσα κατά 
προτίµηση γαλλικά ή ιταλικά. E-mail: manager@
dionpalace.com.

ΝΕΕΣ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για φωτογραφήσεις εσω-
ρούχων. Βιογραφικά στο e-mail: fashiondress@
outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Αισθητικός ως Ανεξάρτητος Συ-
νεργάτης για προώθηση φυσικών καλλυντικών. 
Εµπειρία επιθυµητή αλλά όχι απαραίτητη. Υψηλά 
ποσοστά επί των πωλήσεων, bonus επί στόχων, 
υψηλού επιπέδου εκπαίδευση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@thespotcommunication.com.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ µε γνώσεις manicure - pericure, 
τεχνικές massage ζητείται από ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη. Προσφέρονται: µισθός αναλόγων προ-
σόντων, ασφάλιση, διαµονή, διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aquasuites.gr.

ΜΑΣΕΡ ζητείται για το τµήµα Spa ξενοδοχείου µε 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Επιθυ-
µητή η γνώση ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
mgr@konstantinospalace.gr, τηλ.: 22450 23485.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Υπάλληλος από την εταιρία 
Helionature µε εµπειρία σε προϊόντα αισθητικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@galeriedesoins.gr, 
τηλ.: 210 2466155, 210 2409325.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ζητείται για κοµµωτήριο στην περιοχή 
της Περαίας Θεσσαλονίκης, µε εµπειρία 2 έτη. Τηλ.: 
2392 028867, ώρες επικοινωνίας: 9:00-13:00.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ µε εµπειρία στις πωλέσεις ζητείται για 
πολυδύναµο κέντρο αισθητικής. Τηλ.: 6974 99054.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για πλήρη απασχόληση στον 
τοµέα flash/promotion για εργαστήρια αισθητικής. 
Αναλογία εµπειρία θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@lifemedspa.gr, τηλ.: 210 8234234.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία καλλυντικών αναζητά Spa 
Manager, Assistant Spa Manager και Spa 
Therapists για τη στελέχωση κέντρων ευεξίας 
(Spa Centers) στα ξενοδοχεία συνεργασίας. E-mail: 
sales@biactive.gr, τηλ.: 210 8215050.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Αισθητικός για σαλόνι οµορφιάς 
στην Λευκωσία. Απαραίτητη πείρα τουλάχιστον 
8-10 ετών, ευχάριστη και δυνατή προσωπικότητα, 
µε αγάπη και πάθος για την δουλεία της. Τηλ: 
00357 99631322-00357 99677321, κα Άννα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Personal Trainer σε studio στη Χαλκίδα 
για εκγύµναση µέσω του νέου µηχανήµατος ηλε-
κτροµυοδιέγερσης Μiha-Βodytec. Bιογραφικά στο 
e-mail: t.danelis@danelis.gr, τηλ.: 6948 101733.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται από πολυτελές Spa στο 
Κολωνάκι. Μισθός, ασφάλιση, bonus. Παρέχεται 
εκπαίδευση. Τηλ.: 210 7251874.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ ζητείται για γυµναστήριο στο 
Αιγάλεω. Ωράριο πρωινό ή απογευµατινό. Τηλ.: 
210 5905001, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ σε κεντρικό δρόµο επί της Γρη-
γορίου Λαµπράκη στον Κορυδαλλό, ζητά Τεχνίτη 
/τρια που να γνωρίζει όλα τα πόστα για part time 
εργασία. Τηλ.: 210 5696200.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ από ΤΕΙ µε γνώσεις αισθητικής 
προσώπου - σώµατος RF, κρυολιπόλυση, laser 
αποτρίχωσης, ζητείται από πολυχώρο οµορφιάς στο 
Παλαιό Φάληρο - Φλοίσβο. Τηλ.: 210 9882895.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ ζητείται από κοµµωτήριο στην Κη-
φισιά. Τηλ.: 210 6230640.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ µε πολύ καλές γνώσεις βαφείου 
και κούρεµα ζητείται. Περιοχή Παλαιό Φάληρο. 
Τηλ.: 210 9882895, 6982813080.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα που να γνωρίζει καλό manicure - 
pedicure και αποτρίχωση µε ποσοστά ή µε µισθό. 
Περιοχή Νέο Ψυχικό. Τηλ.: 210 6983885.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Πατησίων ζητά Κοµµώτριες 
και Βοηθούς Κοµµωτριών. Τηλ.: 210 8254442.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες, εµφανίσιµες Μασέρ από πο-
λυτελές Spa στο Κολωνάκι. Τηλ.: 210 7251874, 
210 7663759.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες µε γνώσεις µασάζ από Βόρεια 
Προάστια. Άριστες συνθήκες εργασίας. Τηλ.: 210 
8056631, 6975 763436, ώρες επικοινωνίας: 
12:00-20:00.

ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ για πλήρη ή µερική απασχόληση 
ζητείται, µε βασική προϋπόθεση πτυχίο ΤΕΦΑΑ ή 
οποιαδήποτε ιδιωτικής σχολής Fitness. Περιοχή 
Περιστέρι. Τηλ.: 210 5772490.

ΤΟ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ Panagiotis Assiotis Exclusive 
Hair Salon ζητά να προσλάβει έµπειρο Κοµµωτή 
/τρια στην Κύπρο. Μισθός αναλόγως προσόντων. 
Τηλ.: 003579 6238996.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ - Πεντικιουρίστ ζητείται µε εµπειρία 
σε τεχνητά νύχια. Τηλ.: 210 3389296.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ µε ανάλογη γνώση και εµπειρία 
ζητούνται από κοµµωτήριο στο Αιγάλεω. Τηλ.: 
6945 916998.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ /ΤΗΣ ζητείται από πολυδύναµο 
κέντρο spa, περιοχή Σύνταγµα. Βιογραφικά στο 
e-mail: elxisspa@gmail.com, τηλ.: 210 7015392.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Φαρµακουπάλληλος-Σύµβουλος 
Αισθητικής για πλήρη απασχόληση σε φαρµακείο 
στην περιοχή της Νίκαιας. Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε φαρµακείο, άριστη γνώση Farmakonet, 
προώθηση καλλυντικών και συµπληρωµάτων 
διατροφής. Άριστο περιβάλλον εργασίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: chatzikokkinos@hotmail.com.

ΚΟΥΡΕΙΟ ζητά Κλασικό Κουρέα για Σαντορίνη. 
Τηλ.: 6944 782108.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ πεπειραµένη ζητείται µε πολύ καλό 
πιστολάκι για κοµµωτήριο στο Κολωνάκι. Τηλ.: 
210 3389296.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Νέο Ηράκλειο ζητά ππειραµένη 
Κοµµώτρια και Βοηθούς. Τηλ.: 210 2825852.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στην Αθήνα ζητά Βοηθό και 
Τεχνίτη για σαλόνι και βαφείο. Πλήρης ή µε-
ρική απασχόληση, µισθός, ασφάλιση, ποσοστά, 
εξέλιξη µε σεµινάρια εντός και εκτός Ελλάδας. 
Τηλ.: 210 3314238, 6940 545458.

ΑΛΥΣΙ∆Α κοµµωτηρίων ζητά πεπειραµένο 
Κοµµωτή /τρια για κούρεµα - χτένισµα. Ικανο-
ποιητικός µισθός και bonus. Τηλ.: 210 9340383, 
210 9330267.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε προϋπηρεσία 5 ετών ζητεί-
ται για κοµµωτήριο στην Περαία Θεσσαλονί-
κης. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
ektorasalexiou@gmail.com.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-∆ιανοµή
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier µε δικό του µηχανάκι για πε-
ριοχή Θέρµη, Θεσσαλονίκης. Τηλ.: 2310 466996.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για ξενοδοχείο στη Ζα-
ρούχλα Αχαΐας. Προσφέρονται: διαµονή, φαγητό, 
µισθός, ασφάλιση. Τηλ.: 6981 547611.

ΑΤΟΜΟ για εξωτερικές εργασίες ζητείται από 
εταιρία ανταλλακτικών για full time απασχόληση, 
πρωινές ώρες. Απαραίτητο δίπλωµα αυτοκινήτου 
και δικύκλου 125 CC, γνώσεις Η/Υ, εκπληρω-
µένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Ε-mail: hrviograf@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόµος για φύλαξη κυρίας ΑΜΕΑ 
όλο το 24ωρο και φροντίδα σπιτιού στα Νότια. 
Βιογραφικά στο e-mail: e.mavrommati2@gmail.
com, τηλ.: 6944 613823.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόµος µε απαραίτητη εµπειρία 
ή Νοσηλεύτρια για τη φροντίδα (κατάκοιτης) 
γυναίκας µε νόσο Alzheimer, για δύο διήµερα 
το µήνα (πχ 2 Σαββατοκύριακα το µήνα κατόπιν 
συννενοήσεως) ώς εσώκλειστη. Τηλ.: 6980 
455680, κα Θεοδώρα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακός Βοηθός µε ευέλικτο ωράριο 
σε οικία εργένη. Απαραίτητα προσόντα: ανοιχτό-
µυαλος, εργατικός, έµπιστος, εχέµυθος, διακρι-
τικός, υγιής, πρόθυµος και µε καθαρό ποινικό 
µητρώο. Βιογραφικά στο e-mail: mastermalegr@
yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γηροκόµοι µε η χωρίς προϋπηρεσία 
για εργασία στην Αγγλία. Καλή γνώση αγγλι-
κών απαραίτητη. Άµεση πρόσληψη. Η εταιρία 
παρέχει εκπαίδευση και δωρεάν µεταφορικά 
έξοδα. Βιογραφικά στα αγγλικά στο e-mail: 
info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Καθαρίστριες µε προϋπηρεσία 1 
χρόνο για εργασία στο Ηνωµένο Βασίλειο στην 
Αγγλία. Βασικά αγγλικά, άµεση πρόσληψη, µισθός 
από 7 λίρες την ώρα. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός. Τηλ.: 6986 938881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για βίλα στη Μύκονο 
από Μάϊο και Σεπτέµβριο. Προσφέρονται: στέγη, 
καλές αποδοχές, bonus. Απαραίτητα προσόντα: 
διάθεση για εργασία, ευγένεια, αγγλικά, και προϋ-
πηρεσία. Τηλ.: 6979 808008, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Kαµαριέρα για βίλα στη Μύκονο από 
Μάϊο και Σεπτέµβριο. Προσφέρονται: στέγη, καλές 
αποδοχές, bonus. Απαραίτητα προσόντα: διάθεση 
για εργασία, ευγένεια, αγγλικά, και προϋπηρε-
σία. Τηλ.: 6979 808008, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθαρίστριες για καθαρισµό επαγ-
γελµατικών χώρων στα Βόρεια Προάστια. Μισθός 
νόµιµος συν δώρα και επιδόµατα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elegant-fs.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security A.E ζητά Προσω-
πικό Ασφαλείας στη Βοιωτία, στην περιοχή των 
Οινόφυτων. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
security. Βιογραφικά στο e-mail: mourtzi.theo@
gmail.com, τηλ.: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για εξωτερικές εργασίες µε 
απαραίτητη προϋπόθεση να έχει δίπλωµα οδή-
γησης. Βιογραφικά στο e-mail:administration@
tricardos.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Οικιακή Βοηθός για οικία και 
γραφεία. Bιογραφικά στο e-mail: carminpro@
gmail.com, τηλ.: 6938 647348.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισµού ζητεί Καθαρίστριες από 
όλες τις περιοχές Αττικής. Τηλ.: 210 9880956.

ΑΤΟΜΟ ως Εσωτερική ζητείται για κατοικία 
στην Πεύκη, νοικοκυρά, ικανή, ηθική και έντι-
µη. Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ.: 6944 059276.

ΑΤΟΜΟ µε δικό του µηχανάκι ζητείται για Delivery 
σε καφέ αναψυκτήριο στο Κερατσίνι. Τηλ.: 210 
9599994.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για µερική απασχόληση νέος/α κάτοχος 
µηχανικού µε εκπληρωµένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις για εξωτερικές δουλειές. Βιογραφικά 
στο e-mail: admin@joplifts.gr, τηλ.: 210 7472150.

ΑΤΟΜΟ ως Οικιακή Βοηθός ζητείται σε 60χρο-
νο ως εσωτερική, στην Ηλιούπολη. Τηλ.: 6946 
941663, 6984 912603, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, Γηροκόµος µη κα-
πνίστρια σοβαρή, υπεύθυνη για ζευγάρι ηλικι-
ωµένων όχι κατάκοιτων στην Καλλιθέα, ώρες 
09:00-15:00, ∆ευτέρα Παρασκευή. Καθαρισµό, 
συντήρηση σπιτιού, φροντίδα της ηλικιωµένης 
γυναίκας. Τηλ.: 6987 323228, κος Παναγιώτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο ως Εσωτερική για άτοµο µε 
ειδικές ανάγκες. Περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ.: 210 
6833782, 6944 412125.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα µε άδεια security για φύλαξη 
οικίας στο Πικέρµι. Θα προτιµηθούν κάτοικοι 
περιοχής. Τηλ.: 210 2711000, ώρες επικοινω-
νίας: 10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισµού ζητά Καθαρίστρια µε 
προϋπηρεσία και εµπειρία στο χώρο του καθα-
ρισµού, για περιοχή Αεροδροµίου Σπάτα. Τηλ.: 
210 2816666, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Καθαρίστριες για άµεση πρόσληψη 
στην Περιοχή του Πειραιά, µε δίπλωµα µοτοσι-
κλέτας. Τηλ.: 210 5233900.

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ έµπειρη συνταξιούχος ζητείται 
για οίκο ευγηρίας. Περιοχή Γλυφάδα. Τηλ.: 210 
8948494, ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες ανεξαρτήτου ηλικίας για 
πρωινή ή απογευµατινή απασχόληση, εσωτερική-
εξωτερική σε εκδοτικό-διαφηµιστικό οργανισµό. 
Παρέχονται: µισθός, bonus, κάλυψη εξόδων µε-
τακίνησης. Τηλ.: 210 5446460, 6985 932289.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες Καθαρίστριες για µόνιµη 
εργασία, κατά προτίµηση να µένουν στα Βόρεια 
Προάστια. Μισθός νόµιµος, άµεση απασχόληση. 
Τηλ.: 210 5777300, 6937 449782.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ιανοµείς Εντύπων µε εµπειρία 
από µεγάλη εταιρία εντυποδιανοµής. Τηλ.: 2310 
988131.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερική Οικιακή Βοηθός για σπίτι 
στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας. Απασχόληση όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6948 745351.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ζητείται από κρεπερί στο Mall στο 
Μαρούσι, µε δικό του µηχανάκι. Τηλ.: 210 9330445.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ιανοµείς από εστιατόριο στον 
Πειραιά. Πενθήµερο πρωινό. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: info@sushimono.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε εµπειρία στο αντικείµενο από 
συνεργείο καθαρισµού. Βασικός µισθός και έν-
σηµα. Τηλ.: 6997 582807.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για 3ήµερη εργασία, για φύ-
λαξη 5χρονου παιδιού. Περιοχή Πατήσια. Τηλ.: 
6970 285284.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εταιρία καθαρισµού. 
Περιοχή Αθήνα. Τηλ.: 210 3318773.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρία καθαρισµού 
για Ραφήνα, Λαύριο και Αθήνα. Ασφάλιση, µισθός, 
άµεση πρόσληψη. Συζητήσιµη. Τηλ.: 6978 089537, 
6972 204676, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρία καθαρισµού 
για Ραφήνα, Λαύριο και Αθήνα. Ασφάλιση, µισθός, 
άµεση πρόσληψη. Συζητήσιµη. Τηλ.: 6978 089537, 
6972 204676, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρία καθαρισµού 
για Ραφήνα, Λαύριο και Αθήνα. Ασφάλιση, µισθός, 
άµεση πρόσληψη. Συζητήσιµη. Τηλ.: 6978 089537, 
6972 204676, ώρες επικοινωνίας: 09:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για καθαρισµό πολυκατοικιών 
2 φορές την εβδοµάδα, µε δίπλωµα για µηχανάκι 
από περιοχές: Πειραιάς, Κερατσίνι. Τηλ.: 210 
4658088, 212 1040888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε δίπλωµα οδήγησης για 4ήµερη 
εργασία από συνεργείο καθαρισµού. Περιοχή 
Πετρούπολη. Τηλ.: 210 5028175.

ΝΕΟΣ ζητείται µε γνώση στις αγροτικές και οι-
κιακές εργασίες, για µόνιµη εργασία σε αγροικία 
στη Φθιώτιδα. ∆ιαµονή, διατροφή, µισθός και 
εργόσηµο. Επιθυµητό δίπλωµα οδήγησης. Τηλ.: 
22350 33337.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Nova Security Hellas αναζητά Προ-
σωπικό Ασφαλείας (Security) στις περιοχές: 
Ναύπακτος και Ηγουµενίτσα. Προϋπόθεση η 
ενεργή άδεια security και δίπλωµα αυτοκινή-
του ή µηχανής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
novasecurityhellas.gr, τηλ.: 26410 59774.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός για φύλαξη ηλικιω-
µένης κυρίας. Παρέχονται: διαµονή και διατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: theodorou.t.c@gmail.
com, τηλ.: 6934 664393.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ καθαρισµού ζητούνται άτοµα 
για καθαριότητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
pontiosclean.gr, τηλ: 2310 429972, ώρες επι-
κοινωνίας: 10:30-15:30.

ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ καθαρισµού στη Θεσσαλονίκη 
ζητούνται άτοµα για καθαριότητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@pontiosclean.gr, τηλ.: 2310 
429972, ώρες επικοινωνίας: 10:30-15:30.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security A.E. αναζητά Προ-
σωπικό Ασφαλείας (Security) στην Αττική, στην 
περιοχή Χολαργός. Προϋπόθεση η άδεια security 
και το απολυτήριο Λυκείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
mourtzi.theo@gmail.com, τηλ.: 6987 851764.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Oceanic Security A.E. αναζητά Προ-
σωπικό Ασφαλείας στην Αττική, στην περιοχή 
του Αεροδροµίου. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η άδεια security και το απολυτήριο Λυκείου. 
Βιογραφικά στο e-mail: mourtzi.theo@gmail.
com, τηλ.: 6987 851764.
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∆ιαδικτυακές οµάδες διάλογου: TeleCC.org
Το Πανεπιστήµιο Πειραιώς, συνεχίζoντας να χαράζει ενεργητική πολιτική σύνδεσης της ακα-
δηµαϊκής κοινότητας µε την αγορά εργασίας, αναλαµβάνει την πρωτοβουλία της καινοτόµου 
δράσης TeleCC.org. Το πρόγραµµα υλοποιείται από τα Γραφεία ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστη-
µίων Πειραιώς και Αθηνών, µε την ευγενική χορηγία της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. 
Μέσω της πλατφόρµας TeleCC.org προσφέρονται δωρεάν διαδικτυακά σεµινάρια – οµάδες 
διαλόγου σε 100 νέους/νέες ηλικιών 20 ως 30 ετών (εξαιρέσεις µέχρι και 35 έτη) από όλη 
την Ελλάδα. Το ποσοστό συµµετοχής από την επαρχία θα είναι 60%. Η θεµατολογία των 
δύο διαδικτυακών οµάδων που θα σχηµατιστούν αφορά:
(α) στη διαχείριση σταδιοδροµίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων, personal branding, σύνταξη cv, 
προετοιµασία για συνέντευξη πρόσληψης κ.λπ.) και
(β) στην επιχειρηµατικότητα (επιχειρηµατικότητα καινοτοµίας, εργαλεία επιχειρηµατικότητας, 
επιχειρηµατικές ευκαιρίες κ.λπ.).
Η διάρκεια των οµάδων διαλόγου είναι πεντάµηνη (Ιανουάριος-Μάιος 2016), παράλληλα 
θα προσφέρεται ατοµική συµβουλευτική, ενώ µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος θα 
δοθούν βεβαιώσεις συµµετοχής. Η διαδικασία των οµάδων διαλόγου είναι πλήρως ηλεκτρο-
νική, χωρίς φυσική παρουσία και επιβλέπεται από έµπειρους εκπαιδευτές-συµβούλους των 
Γραφείων ∆ιασύνδεσης των Πανεπιστηµίου Πειραιώς και Αθηνών. Επιστηµονικός υπεύθυνος 
της δράσης είναι ο ∆ιευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος Executive MBA του Πα-
νεπιστηµίου Πειραιώς Καθ. ∆ηµήτριος Γεωργακέλλος.
Περισσότερες πληροφορίες και ηλεκτρονικές αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος µπορείτε 
να βρείτε στη διεύθυνση http://www.telecc.org ή στο τηλέφωνο 210 414 2562 (κα Ευ-
γενία Γραβάνη). Προσκαλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση 
στη διεύθυνση TeleCC.org (Εγγραφές). Τα κριτήρια επιλογής αφορούν στην ηλικιακή και 
γεωγραφική κατανοµή των ενδιαφεροµένων όπως και στα προσωπικά τους ενδιαφέροντα 
για τη συµµετοχή τους.

ΙΚΥ: Πρόγραµµα υποτροφιών για διδάκτορες  
και µετα-διδακτορικούς ερευνητές
Tο Υπουργείο Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού εξέδωσε πρόσκληση προς το Ίδρυµα 
Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) ενεργοποιώντας τα προγράµµατα υποτροφιών για τους υποψή-
φιους διδάκτορες και τους µετά-διδακτορικούς ερευνητές, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση.
Τα δύο προγράµµατα χρηµατοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώ-
πινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση & ∆ιά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 και θα καλύψουν, 
µε επαναλαµβανόµενες προσκλήσεις, όλη την προγραµµατική περίοδο. Το ΙΚΥ αναµένεται 
να εκδώσει τη δική του πρόσκληση προς τους τελικούς ωφελούµενους εντός 30 ηµερών.
Ο πρώτος κύκλος του προγράµµατος υποτροφιών για υποψήφιους διδάκτορες αφορά την 
χορήγηση 168 υποτροφιών, ύψους 28.350,00€ (787,5€/µήνα) για διάστηµα 36 µηνών.
Ο πρώτος κύκλος του προγράµµατος υποτροφιών για µετά-διδακτορικούς ερευνητές αφορά 
την χορήγηση 189 υποτροφιών, ύψους 25.200,00€ (1.050,00€/µήνα) για διάστηµα 24 µηνών.
Ο Υφυπουργός Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού Αλέξη Χαρίτσης δήλωσε: «Βασική µας 
προτεραιότητα είναι η επένδυση στο σηµαντικότερο κεφάλαιο που έχει µία οικονοµία, στο 
ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι δράσεις αυτές εντάσσονται στον σχεδιασµό της κυβέρνησης για της 
στήριξη της έρευνας και των επιστηµόνων και έχουν ένα διπλό στόχο. Αφενός, να αντιστρέψουν 
την τάσης φυγής στο εξωτερικό του πλέον δυναµικού τµήµατος της ελληνικής οικονοµίας, 
των νέων επιστηµόνων, αφετέρου να διαµορφώσουν ένα σταθερό και µε διάρκεια στο χρόνο 
πλαίσιο, µέσω επαναλαµβανόµενων προσκλήσεων, για τη στήριξη των νέων ερευνητών».
Ο Ειδικός Γραµµατέας του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου Γιώργος Ιωαννίδης ανέφερε: 
«Τα συγκεκριµένα προγράµµατα αποτελούν τις δύο από τις τέσσερεις µεγάλες παρεµβάσεις 
του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου υπέρ των νέων ερευνητών. Εντός του Ιανουαρίου, θα 
εκδοθεί η πρόσκληση για το πρόγραµµα «Απόκτηση Ακαδηµαϊκής ∆ιδακτικής Εµπειρίας σε 
κατόχους ∆ιδακτορικού» η οποία απευθύνεται σε 2.000 άτοµα κατ’ έτος. Επίσης, εντός του 
πρώτου τριµήνου του 2016, θα εκδοθεί η πρόσκληση για την ενίσχυση ερευνητικών οµάδων 
που συγκροτούνται από κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος και υποψήφιους διδάκτορες, 
µε στόχο την ετήσια επιδότηση 120 ερευνητικών προτάσεων µε προϋπολογισµό έως 50.000€. 
Το πρόγραµµα εκτιµάται ότι θα ωφελήσει 480 νέους ερευνητές κατ’ έτος».

Υποτροφίες 2016-2017 από το Ίδρυµα Προποντίς
Το Ίδρυµα Προποντίς προκηρύσσει το 17ο πρόγραµµα για την απονοµή υποτροφιών για το 
ακαδηµαϊκό έτος 2016-2017.
Επιστήµες: Γίνονται δεκτές αιτήσεις για µεταπτυχιακές σπουδές στους παρακάτω κλάδους:
• αυτιλιακές Σπουδές
• αυτικό Δίκαιο
• αυπηγική και αυτική ηχανολογία
• ικονομικές Επιστήμες
• ομική
• αθηματικά
Οι υποψήφιοι για σπουδές εκτός Ευρώπης θα πρέπει να δικαιολογούν απόλυτα το κριτήριο 
της επιλογής τους, ως προς το, συγκριτικά µε την Ευρώπη, προσφερόµενο επίπεδο σπουδών 
στον συγκεκριµένο κλάδο.
Το πρόγραµµα αφορά:
1) Υποτροφίες για σπουδές σε προδιδακτορικό επίπεδο αποκλειστικά στο εξωτερικό διάρκειας 
έως 24 µηνών (Master, DEA, ως αυτοτελές δίπλωµα για τους υποψήφιους που δεν αποσκο-
πούν σε διδακτορικές σπουδές, ή ισότιµο δίπλωµα αυτών). Απευθύνονται σε υποψηφίους, οι 
οποίοι επιδιώκουν Μεταπτυχιακή γενική ή ειδική κατάρτιση και Μετεκπαίδευση εκτός Ελλάδος.
2) Υποτροφίες για σπουδές σε ∆ιδακτορικό επίπεδο (PhD, Doctorat, κλπ.) διάρκειας µέχρι 
24 µηνών.
Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται την Πέµπτη 12 Φεβρουαρίου 
2016. Οι αιτήσεις θα πρέπει να περιέχουν τα στοιχεία αυτά που στοιχειοθετούν την ικανότητα 
του υποψηφίου για την πραγµατοποίηση πρωτότυπης έρευνας, πάνω σε συγκεκριµένο θέµα 
ή γνωστικό αντικείµενο. Οι υποτροφίες αυτές απευθύνονται µόνον σε υποψηφίους µε σαφή 
προσανατολισµό στην ακαδηµαϊκή και ερευνητική σταδιοδροµία.
Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται 
στο τηλέφωνο 210-4589900 και στο e-mail info@propondis.gr.

Σεµινάριο ρωσικής γλώσσας για επιχειρηµατίες  
από το Επιµελητήριο Ηρακλείου
Το Κ.Ε.Κ. Τεχνικές Σχολές του Επιµελητηρίου Ηρακλείου διοργανώνει το 1ο από µια σειρά τριών 
σεµιναρίων των 30 ωρών µε θέµα «Βασικές γνώσεις ορολογίας επιχειρηµατικών συναλλαγών 
στη ρωσική γλώσσα» το οποίο απευθύνεται κυρίως σε επιχειρηµατίες, στελέχη επιχειρήσεων 
και κάθε άλλο ενδιαφερόµενο που επιθυµεί να βελτιώσει τις γνώσεις του στη Ρωσική γλώσσα, 
ώστε ν’ ανταποκρίνεται σωστά σε ένα ευρύ φάσµα επαγγελµατικών συναλλαγών.
Σκοπός του σεµιναρίου είναι η κατανόηση της γλώσσας και η σωστή έκφραση ιδεών και 
προσωπικών απόψεων, η διαχείριση λεπτοµερειών σε επαγγελµατικές συζητήσεις και σε 
γραπτά κείµενα, η δυνατότητα σύνταξης επαγγελµατικών επιστολών, αναφορών και σηµείων 
καθώς επίσης η εκµάθηση και βελτίωση της ορολογίας.
Γνωριµία µε την γλώσσα (αλφάβητο-βασικοί κανόνες προφοράς)
Βασικές εκφράσεις επικοινωνίας
Λεξιλόγιο σε εµπορικά καταστήµατα
Αριθµοί-ώρες-ωράρια
Τρόποι τραπεζικών συναλλαγών
Εξάσκηση προφορικού λόγου
Επανάληψη
Εισηγήτρια: Κατερίνα Πάπους, Καθηγήτρια Ρωσικής Γλώσσας. Αποφοίτησε το 1999 από το Πα-
νεπιστήμιο τονετσκ της υκρανίας με πτυχίο Φιλολογίας ωσικής Γλώσσας, ογοτεχνίας και 
Ελληνικής Γλώσσας. ∆ιαθέτει εµπειρία 10 χρονών σε αντίστοιχα θέµατα εκπαίδευσης ενηλί-
κων. ∆ιάρκεια σεµιναρίου: από 17 Φεβρουαρίου έως 21 Μαρτίου 2016. ∆ευτέρα και Τετάρτη 
19:00µ.µ–21:30µ.µ. (σύνολο: 30 ώρες–3 διδακτικές ώρες/µέρα). Κόστος προγράµµατος: τιµή 90 
ευρώ. Πληροφορίες & αιτήσεις στο ΚΕΚ Τεχνικές Σχολές Επιµελητηρίου Ηρακλείου Κορωναίου 9. 
Υπεύθυνη κα Μαίρη Βενιχάκη, τηλ: 2810-302736 & 2810302730, φαξ 2810-227189, venihaki@
katartisi.gr και info@katartisi.gr από 08:00 έως 15:00 µ.µ. και στην ιστοσελίδα: www.katartisi.gr.

Επιχειρηµατικότητα για µια χαµένη γενιά
Η επιχειρηµατικότητα αποτελεί βασικό εργαλείο βελτίωσης της ζωής του επιχειρηµατία και 
των γύρω του. Σε µια κοινωνία που έχει πληγεί από την οικονοµική κρίση, η επιχειρηµατι-
κότητα είναι ο µόνος ουσιαστικός τρόπος όχι µόνο για την έξοδο από αυτή, αλλά και για την 
οικοδόµηση µιας ευηµερούσας κοινωνίας και µιας υγιούς οικονοµίας.
Το πρόγραµµα απευθύνεται στους νέους που δεν είχαν το προνόµιο να προέρχονται από 
εύπορες οικογένειες και να βρουν εύκολες και ακριβές διόδους όλα αυτά τα δύσκολα χρόνια 
της κρίσης και βρέθηκαν στη δυσµενή θέση να είναι εγκλωβισµένοι σε µια κοινωνία σε απο-
σύνθεση. Το 3µηνιαίο πιλοτικό πρόγραµµα Επιχειρηµατικότητας είναι για νέους από 16-23 
χρονών. Σκοπός είναι η κατάρτιση των νέων πάνω στην ιδέα της επιχειρηµατικότητας και της 
καινοτοµίας για την ευηµερία των ίδιων και της κοινωνίας στην οποία ζουν.
Η συµµετοχή είναι δωρεάν.
Κάθε Τρίτη στις 18:00-20:00, από Φεβρουάριο έως Απρίλιο στο Meeting Room by What’s 
up, Thinking Cup, Πατησίων 99, Αθήνα.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο prohorame@gmail.com ή στο 6989857116.
Για δήλωση συµµετοχής πηγαίνετε στο http://goo.gl/forms/XL2Dy8Gvcd
(Περιορισµένος αριθµός θέσεων. ∆ήλωση συµµετοχής µέχρι και 22 Ιανουαρίου 2016)
∆ιοργανώτρια: Καλογεροπούλου Μαρία, εκπαιδευτικός/κοινωνική επιχειρηµατίας.

∆ωρεάν µαθήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών & τάµπλετ
Ξεκινάει στο ∆ήµο Αγ. Αναργύρων-Καµατερού το πρόγραµµα «Πρόσβαση στον Ψηφιακό 
Κόσµο», για δωρεάν µαθήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και τάµπλετ για άτοµα άνω των 
50 ετών. Το πρόγραµµα υλοποιείται από την οργάνωση “50 και Ελλάς” µε την υποστήριξη 
της Cosmote, στο πλαίσιο της επιµόρφωσης των ατόµων µεγαλύτερης ηλικίας στη χρήση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και την ενίσχυση της ψηφιακής πρόσβασης για όλους τους πολί-
τες. Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται πρωινές και απογευµατινές ώρες σε ειδικά διαµορ-
φωµένο και εξοπλισµένο χώρο στην οδό ∆ωδεκανήσου & Μουσουνίτσης 10, στους Αγίους 
Αναργύρους (ΚΕΚ Αγίων Αναργύρων). Στο πρόγραµµα µπορούν να συµµετέχουν εντελώς 
δωρεάν όλοι οι κάτοικοι του ∆ήµου Αγίων Αναργύρων-Καµατερού άνω των 50 ετών, οι 
οποίοι δεν γνωρίζουν καθόλου τη χρήση των Η/Υ και τάµπλετ. Με το τέλος των µαθηµάτων 
θα απονεµηθούν αναµνηστικά διπλώµατα σε όλους τους συµµετέχοντες.
Για τη συµµετοχή στο πρόγραµµα είναι απαραίτητη η προεγγραφή. ∆ηλώσεις συµµετοχής 
για το νέο κύκλο µαθηµάτων που ξεκινά τέλος Ιανουαρίου γίνονται καθηµερινά στα εξής 
τηλέφωνα: 210-2690170 (Α΄ ΚΑΠΗ Αγ. Αναργύρων), 210 2316100 (Β’ ΚΑΠΗ), 210 2614033 
(Γ’ ΚΑΠΗ), 210 2315240 (Α’ ΚΑΠΗ Καµατερού) και 213 2039921 (Κοινωνική Υπηρεσία).
Επίσης οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν κάθε Τρίτη και Πέµπτη 10.00-14.00 
µε την “50και Ελλάς” στο τηλέφωνο 211 7100203. Το πρόγραµµα ξεκινά και στο ∆ήµο Αγ. 
Αναργύρων-Καµατερού έπειτα από τη µεγάλη επιτυχία που έχει σηµειώσει και σε άλλους 
∆ήµους. Η οργάνωση “50 και Ελλάς” µε την υποστήριξη της Cosmote, µε συνέπεια υλο-
ποιεί το πρόγραµµα από το 2012 έως και σήµερα, στο οποίο έχουν συµµετάσχει, µε µεγάλο 
ενθουσιασµό, περισσότερα από 1600 άτοµα άνω των 50 ετών. Η «Πρόσβαση στον Ψηφιακό 
Κόσµο» συµπεριλαµβάνεται στις δράσεις του προγράµµατος Εταιρικής Υπευθυνότητας της 
Cosmote για την καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος και τη στήριξη της εκπαίδευσης και 
της καινοτοµίας. Στη δράση συµµετέχει και το Πανεπιστήµιο Αθηνών µε έρευνα που διεξάγει 
για τη σηµασία των Η/Υ στην ποιότητα ζωής των ατόµων ηλικίας άνω των 50 ετών.

3 Master Υποτροφίες 2016 από το University of Bolton
Το University of Bolton ανακοίνωσε πως θα χορηγήσει 3 master υποτροφίες 2016.
Ποσό υποτροφίας: Το ποσό της υποτροφίας ανέρχεται στα 1.500 λίρες.
Υποβολή αιτήσεων: Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται τη ∆ευτέρα 26 Φεβρου-
αρίου 2016. Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα: http://www.
scholarshipstimes.com
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19 Ιανουαρίου
Για το 2016, το «∆ιάζωµα» και το 
Megaron Plus, στο πλαίσιο της δυ-
ναµικής τους συνεργασίας η οποία 
ξεκίνησε το 2012, διοργανώνουν 
ένα νέο κύκλο διαλέξεων, ο οποίος 
έχει στόχο να φωτίσει τρία αρχαία θέατρα λιγότερο γνωστά, 
ωστόσο εξίσου σηµαντικά: το αρχαίο θέατρο των Φθιωτίδων 
Θηβών στη Μαγνησία, το αρχαίο θέατρο της Καλυδώνας στην 
Αιτωλοακαρνανία και το θέατρο της Πλατιάνας στην Ηλεία. 
Η πρώτη διάλεξη του Κύκλου έχει τίτλο «Αρχαίο Θέατρο 
Πλατιάνας». Η Είσοδος ελεύθερη µε δελτία προτεραιότητας. 
Η διανοµή των δελτίων αρχίζει στις 17:30.
Τοποθεσία: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας 
& Κόκκαλη. Ώρα: 19:00

20 Ιανουαρίου
Οµαδική έκθεση 12 Ελλήνων εικαστικών για την «γέννηση 
της συνύπαρξης»… Η Ελληνοαµερικανική Ένωση και το 
Hellenic American College (HAEC) σε συνεργασία µε το Hellenic 
American University (Manchester, NH, USA) παρουσιάζουν 
την εικαστική έκθεση Birth of Coexistence σε επιµέλεια της 
Χαράς Πιπερίδου.
Τοποθεσία: Ελληνοαµερικανική Ένωση, Μασσαλίας 22. Ώρα: 
12:00-21:00

21 Ιανουαρίου
Ένα παράδοξο κινηµατογρα-
φικό παζλ για γερά στοµάχια, 
το «Silvered Water, Syria Self 
Portrait» δεν χωράει σε καµία 
κατηγορία. Πείραµα, ντοκιµα-
ντέρ, δοκίµιο, art installation 
και ιστορικό ντοκουµέντο ταυτόχρονα, η ταινία αναζητά νό-
ηµα στην ίδια την ύπαρξη του κινηµατογράφου όταν η βία 
περικυκλώνει τον πολιτισµό από παντού. Η πρώτη πράξη 
ξεπηδάει µέσα από την απελπισία του σκηνοθέτη Ossama 
Mohammed, ο οποίος ταξίδεψε στο Φεστιβάλ των Καννών το 
2011 και δεν ξαναγύρισε ποτέ στην πατρίδα του, όταν έµαθε 

ότι το όνοµά του ήταν στη µαύρη λίστα των «ανεπιθύµητων».
Τοποθεσία: Exile room, Θησείο-Μοναστηράκι, Αθηνάς 12. 
Ώρα: 21:00

22 Ιανουαρίου
Μία συνέντευξη για δουλειά, τέσσερις υποψήφιοι και µία 
φωνή. Εξευτελιστικές ερωτήσεις και δοκιµασίες, που οδηγούν 
σε µία διαδικασία κωµικοτραγικού παραλογισµού. Επόµε-
νοι υποψήφιοι; Οι θεατές… H θεατρική οµάδα "ΕΜΕΙΣ" πα-
ρουσιάζουν την κωµικοτραγική σχέση τους των κοινωνικών 
οµάδων (οι υποψήφιοι τις αντιπροσωπεύουν), εξερευνώντας 
τα όριά της, µε µία διάθεση σκωπτικής αποδαιµονοποίησής 
της, αποκλείοντας πεισµατικά την κατήφεια και τη µιζέρια. Η 
παράσταση θα κινηθεί µε ελεύθερη συνεισφορά του κοινού. 
Κρατήσεις: 6993921005
Τοποθεσία: Τεχνοχώρο Φάµπρικα, Κεραµεικός, Μεγ. Αλε-
ξάνδρου 125. Ώρα: 21:15

23 Ιανουαρίου 
Συνεχίζεται τον καινούργιο χρόνο το πρόγραµµα των δω-
ρεάν ξεναγήσεων, µια περιήγηση στον πολιτιστικό πλούτο 
και τις οµορφιές της Αθήνας, από έµπειρους και εξειδικευµέ-
νους ξεναγούς, που προσφέρει ο Οργανισµός Πολιτισµού, 

Αθλητισµού & Νεολαίας του ∆ήµου σε συνεργασία µε το 
Σωµατείο ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών. Στο επόµενο ραντεβού 
οι συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στη 
περιοχή της Πνύκας
Τοποθεσία: Ιερός Ναός Αγ. ∆ηµητρίου Λουµπαρδιάρη, Φι-
λοπάππου. Ώρα: 10.30 

24 Ιανουαρίου
Η οµάδα “Μικροί Συντεταγµένοι” παρουσιάζει το “Νεαρό 
Βασιλιά” του Όσκαρ Ουάιλντ σε δραµατοποιηµένη αφήγηση 
για παιδιά από 8 έως 88 ετών… Η ιστορία ενός νεαρού βασι-
λιά που όταν ανακαλύπτει, µέσα από τρία όνειρα που βλέπει 
την παραµονή της στέψης του, τον πόνο και τη δυστυχία των 
φτωχών ανθρώπων που δουλεύουν για τις πολυτέλειες των 
πλουσίων και τα δικά του “λούσα”, αρνείται να φορέσει το 
βασιλικό µανδύα και το διάδηµα και να κρατήσει το σκήπτρο 
του. Πάντα προκλητικός και αντισυµβατικός, ο Όσκαρ Ου-
άιλντ, ακόµα και στα παραµύθια του για παιδιά, χρωµατίζει 
πολιτικά τις ιστορίες του και τοποθετεί σε εξέχουσα θέση τη 
συµπόνια και την αλληλεγγύη.
Τοποθεσία: Θέατρο Εµπρός, Ψυρρή, Ρήγα Παλαµήδου 2. 
Ώρα: 17:00

25 Ιανουαρίου
Η Chili Art Gallery και η ART WΑΥ πα-
ρουσιάζουν τα έργα 30 καλλιτεχνών µε 
τίτλο «Τέχνη, ένας άλλος κόσµος». Η 
ζωγραφική είχε ανέκαθεν την δυνατό-
τητα να αποκρυσταλλώνει το πολύτιµο 
και να διαστέλλει το υποκειµενικό. Να 
δηµιουργεί, µε αφορµή τον κόσµο, έναν 
άλλο κόσµο υπερβαίνοντας την προφά-
νεια των πραγµάτων. Σε µια εποχή όπου, παρά τις περί του 
αντιθέτου δηλώσεις, βαθαίνει ακόµα το ρήγµα ανάµεσα στη 
σκέψη, την ψυχή και τον άνθρωπο, η ζωγραφική ξαναρίχνει 
γέφυρες ανάµεσα σε αυτές τις χωριστές, τις ενίοτε σχεδόν 
αντίπαλες επικράτειες. Για τον λόγο αυτό οι ζωγράφοι µας θα 
µπορούσαν να ονοµασθούν και µε µια λέξη “αισθητές”. Με 
την έννοια του ότι ανήκουν σε αυτούς, που µε το έργο τους 
αναζωογονούν την αίσθηση, την γέφυρα δηλαδή ανάµεσα 
στα σπασµένα κοµµάτια του ανθρώπου.
Τοποθεσία: Chili Art Gallery, ∆ηµοφώντος 13-15 (πλησίον 
Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα»). Ώρα: 10.30-19.30

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

19 Ιανουαρίου
Με ένα πλούσιο και ανανεωµένο ψυχαγωγικό 
και εκπαιδευτικό πρόγραµµα συνεχίζονται τον 
Ιανουάριο του 2016 οι δράσεις για παιδιά στις 
βιβλιοθήκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Στις 
19 Γενάρη θα διαβαστεί το βιβλίο «Με ακού-
ει κανείς;» της Jessica Neserve. Θα υπάρχει 
δραµατοποιηµένη αφήγηση της ιστορίας από 
τις νηπιαγωγούς Βάγια Μάρη, Έλσα Μάρη και 
Νατάσα Ιντζεβίδου. Με προεγγραφή. Για παιδιά 
4-7 ετών. Τηλέφωνο: 2310203443
Τοποθεσία: Περιφερειακή Βιβλιοθήκη Σαράντα 
Εκκλησιών, Βιζυηνού 57. Ώρα: 18:00

20 Ιανουαρίου
Οι Above Us The Waves εί-
ναι ένα 5µελές συγκρότηµα 
από την πόλη της Καβάλας 
και ο ήχος τους περιέχει 
στοιχεία µελωδικού death 
metal και µοντέρνου hardcore. Η ενέργεια των 
ζωντανών τους εµφανίσεων τους έχει εξασφα-
λίσει µια συνεχώς αυξανόµενη δηµοτικότητα 
και πολλές εµφανίσεις στην Ελλάδα και στο 
εξωτερικο. Έχουν επίσης εµφανιστεί δίπλα σε 
σηµαντικά ονόµατα της παγκόσµιας metal και 
hardcore σκηνής όπως Unearth, Comeback 
Kid, Caliban, Defeater, Rotting Christ, Septic 
Flesh κλπ και σε φεστιβάλ όπως το Rock-Off 
(Κωνσταντινούπολη, 2014) µε ΗΙΜ, Megadeth, 
Gojira Amon Amarth κ.α. και σε γνωστα ελ-

ληνικά φεστιβάλ (Defcon, New Long κλπ).
Τοποθεσία: Rover Bar. Λαδάδικα, Σαλαµίνος 6
Ώρα: 22:00

21 Ιανουαρίου
Ο IANOS φιλοξενεί τη συγ-
γραφέα Άννα Μπιθικώτση 
και το νέο της βιβλίο «Ηχη-
ρές Σιωπές ... του έρωτα» σε 
µια πρωτότυπη παρουσίαση, 
όπου ο λόγος συναντά το 
λυρισµό και το τραγούδι το 
συναίσθηµα. Οι δραµατοποιηµένες αφηγήσεις 
του ηθοποιού ∆ηµήτρη Σιακάρα (KΘΒΕ) και της 
συγγραφέως Άννας Μπιθικώτση ζωντανεύουν 
επί σκηνής το περιεχόµενο και το πνεύµα του 
βιβλίου βάσει σεναρίου επιµεληµένου επίσης 
από την ίδια τη δηµιουργό, όπου οι ρόλοι 
των πρωταγωνιστών της συγγραφής συνδέ-
ονται περίτεχνα και ευρηµατικά σε ένα πάζλ 
συναισθηµάτων µέσα από οπτικοποιηµένες 
περιπλανήσεις και ερωτικά τραγούδια του 
Γρηγόρη Μπιθικώτση, που θα αποδώσει ο 
ερµηνευτής Σωτήρης ∆ογάνης, πλαισιωµένος 
από τους ∆ηµήτρη Μαλίνη στο µπουζούκι και 
∆ηµήτρη Τσολέκα στη κιθάρα. Η εκδήλωση 
είναι αφιερωµένη στο Κέντρο Κακοποιηµένων 
Γυναικών Θεσσαλονίκης «Καταφύγιο Γυναίκας».
Τοποθεσία: Ιανός, Αριστοτέλους 7. Ώρα: 19:00

22 Ιανουαρίου 
Η Myrό Gallery παρουσιάζει για πρώτη φορά 
στην Θεσσαλονίκη τον ανερχόµενο ζωγράφο 
Ορέστη ∆ιαµάντη και µας προσκαλεί στην ατο-

µική έκθεση του που θα λάβουν χώρα από την 
Πέµπτη 21 Ιανουαρίου 2016 στις 20.00 στην 
Κεντρική Αίθουσα της (Νικηφόρου Φωκά 8, 
περιοχή Λευκού Πύργου, κέντρο Θεσσαλο-
νίκης). Η έκθεση έχει τίτλο “Εκ Φωτός” και 
παρουσιάζει τη νεότερη σειρά έργων του 
καλλιτέχνη.
Τοποθεσία: Myrό Gallery, Νικηφόρου Φωκά 
8. Ώρα: 11:00-14:00 & 17:00- 21:00

23 Ιανουαρίου 
Στο Οpen Art Lab της ∆ΕΘ-Helexpo θα φιλοξε-
νηθούν εκδηλώσεις, η πρώτη εκ των οποίων 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 11-24 Ιανουαρίου. 
Στις παρουσιάσεις εισηγήτρια θα είναι η Στέλλα 
Συλλαίου Μουσειολόγος & Αξιολογήτρια Ευ-
ρωπαικών Προγραµµάτων, ενώ παρεµβάσεις 
θα πραγµατοποιηθούν από τον Καλλιτεχνικό 
∆ιευθυντή της Art-Thessaloniki International 
Contemporary Art Fair, Παντελή Τσάτση και 
τον Καθηγητή Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής 
Καλών Τεχνών του ΑΠΘ, Χ. Σαββόπουλο.
Τοποθεσία: Helexpo ∆.Ε.Θ., Εγνατία 154. 
Ώρα: 12:00-18:00

24 Ιανουαρίου
Tο Χρωµατοσκόπιο, η ένωση χειροτεχνών 
καλλιτεχνών, συνεχίζει τη σεζόν στη Θεσσα-
λονίκη αρουσιάζοντας το Handmade Aperitif 
Sundays για 4η φορά (και πρώτη για το νέο 
έτος)! Είκοσι από τους πιο δυνατούς, µοναδικούς 
και διαφορετικούς εκθέτες µας θα παρουσι-
άσουν, υποδήµατα, κοσµήµατα, αξεσουαρ, 
παιδικά, διακόσµηση, τσάντες για ποδήλατα, 

καλλυντικά, κεραµικά και ότι δε µπορείς να 
φανταστείς από τις νέες τάσεις, σ’ένα από τα 
πιο καινοτόµα µάρκετ της χώρας! Μαζί µε τ’ 
απογευµατινά Απεριτίφ και κοκτειλ του Rover 
σε σπεσιαλ τιµές, το δωρεάν µπουφέ και τους 
καλεσµένους µας Dj θα είµαστε εκεί για να 
περάσουµε τη Κυριακή µας έτσι όπως µάθα-
µε και αγαπάµε! Πληροφορίες συµµετοχής: 
facebook.com/Chromoscope
Τοποθεσία: Rover Bar. Λαδάδικα, Σαλαµίνος 
6. Ώρα: 14.00-24:00

25 Ιανουαρίου
Έκθεση φωτογραφίας, αυ-
θεντικά αντικείµενα και 
κειµήλια λαϊκού βίου, 
προφορικές µαρτυρίες για 
τα Μετέωρα της Πολίχνης. 
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
“Άγιος Ιωάννης ο Θεο-
λόγος” και η Ένωση Πολιτών “Μετέωρα” µε 
την υποστήριξη του ∆ήµου Παύλου Μελά, 
καλούν τους πολίτες του ∆ήµου Παύλου 
Μελά, αλλά και τους επισκέπτες, για να τους 
ταξιδέψουν στο χρόνο, στις προηγούµενες 
δεκαετίες, δίνοντας φωνή στους “αφανείς” 
της ιστορίας και παρουσιάζοντας για δέκα 
ηµέρες την πραγµατική εικόνα της πόλης, το 
δύσκολο παρελθόν. Πίσω από τα αντικείµενα 
καθηµερινής χρήσης, ενδύµατα, οικιακά σκεύη, 
εργαλεία, µηχανήµατα, έγγραφα, “κρύβεται” 
πάντα ο άνθρωπος.
Τοποθεσία: Πνευµατικό Κέντρο Μετεώρων 
(Οδός Βουλγαροκτόνου & Σκύδρας, Πολίχνη. 
Ώρα: 17:30-20:30
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Κοινωνικά - ∆ηµοτικά φαρµακεία & ιατρεία σε Αττική & υπόλοιπη Ελλάδα
Αττική
➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο  
Αλληλεγγύης Αθήνας
∆ιεύθυνση: Στουρνάρη και Κάνιγγος 33, Αθήνα. 
Τηλ.: 210 3802037,
e-mail: kifagr@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Αιγάλεω-Χαϊδαρίου
∆ιεύθυνση: Πελοποννήσου 3,  
Τηλ.: 210 5313351.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Περάµατος
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας, Πέραµα. 
Τηλ.: 2104967757, fax: 2104944564,  
e-mail: perama_domes@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Ζωγράφου
∆ιεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22.  
Τηλ.: 210 7481422.

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο Γαλατσίου
Τηλ.: 210 2222583, 210 2222011.

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο Σπάτων-Αρτέµιδος
∆ιεύθυνση: Αύρας 5 & Αγ. Μαρίνας.  
Tηλ.: 22940 45566, e-mail: dk_yp@yahoo.gr

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο  
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγµένης
∆ιεύθυνση: Αφροδίτης 2 & Θησέως -  
Βουλιαγµένη. Tηλ.: 213 2019904

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Σαλαµίνας
Τηλ.: 210 4650212, 211 4110952 (∆ευτέρα  
έως και Παρασκευή 10:00 π.µ.-16:00 µ.µ.)

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο  
Αλληλεγγύης ∆ήµου Νέας Ιωνίας
Κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη 15:00-17:00, και  
κάθε Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή 17:00-19:00.  
Τηλ: Α’ Κ.Α.Π.Η. Ν. Ιωνίας: 210 2794950,  
∆/νση Κοινωνικής Πολιτικής: 210 2793916,  
210 2777198.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Χαλανδρίου
∆ιεύθυνση: Στρατάρχη Παπάγου Αλέξανδρου 7, 
Χαλάνδρι, τ.κ. 15234, τηλ: 210 6843999.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο  
Αλληλεγγύης ∆ήµου Ν. Σµύρνης
Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα: 13.30-14.30,  
Τρίτη: 9.00-19.00, Τετάρτη: 9.30-15.00, Πέµπτη: 
9.00-11.00 και 13.00-20.00, Παρασκευή:  
19.30-21.00 και Σάββατο: 12.00-14.00. Κ.Ι.Φ.Α. 
Ν. Σµύρνης: Αµισού 67, Άνω Νέα Σµύρνη, 
τηλ.: 210 9316127, site: www.kifa-nsmirnis.gr, 
e-mail: kifa.nsmirnis@gmail.com

➤ Κέντρο Οικογενειακής προστασίας  
∆ήµου Ηρακλείου
Το Κέντρο βρίσκεται στην οδό Παπαιωάννου  
15-17, Α΄όροφος. Τηλ. επικοινωνίας:  
210 2835945-fax: 210 2826924. 

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο-Σταθµός Υγείας  
∆ήµου Ηρακλείου
Πληροφορίες-Ραντεβού: Τηλ: 210 2717451 - 
213 2000141, e-mail: iatreia@iraklio.gr.  
∆ευτέρα ως Παρασκευή 08.00 - 15.00.

➤ Βοήθεια στο Σπίτι ∆ήµου Βριλησσίων
Πληροφορίες: Τηλ.: 210 6135611 όλες 
τις εργάσιµες µέρες από τις 8.30 µέχρι τις 9.30  
το πρωί ή αφήνοντας µήνυµα στο ίδιο τηλέφωνο 
για να επικοινωνήσουµε εµείς µαζί σας.

➤ ∆ηµοτικό Κοινωνικό Πολυιατρείο  
∆ήµου Αµαρουσίου
∆ιεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (1ος όροφος),  
Μαρούσι Τ.Κ. 15124. Τηλ.: 213 2031910 - 911

- 914 - 916 - 917. Τηλ. θεώρησης βιβλιαρίων: 
213 20 31 918. Fax: 213 2031919. E-mail: 
dimpol@maroussi.gr. Ωράριο Λειτουργίας:  
∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη, Παρασκευή 07:00
π.µ.-17:00 µ.µ. & Τρίτη: 07:00 π.µ.-19:00 µ.µ.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο  
∆ήµου Αγίας Παρασκευής
∆ιεύθυνση: Χειµάρρας 22, Αγία Παρασκευή. 
Τηλ.: 210 67547700.

➤ ∆ηµοτικά Ιατρεία ∆ήµου Αγίας Παρασκευής
Στην πόλη µας λειτουργούν δύο ∆ηµοτικά 
Ιατρεία. Α΄∆ηµοτικό Ιατρείο: (Χίου & Σωτήρος 2, 
Τηλ. 210 6000998). Β΄∆ηµοτικό Ιατρείο:  
(Χειµάρρας 22, Τηλ. 210-6547700,  
e-mail: info@iatria-ap.gr)

➤ Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά
Λειτουργούµε καθηµερινά από τις 9:30 π.µ.- 
20:30 µ.µ., σε χώρους που µας παραχώρησε  
η ∆ηµοτική Αρχή του Κορυδαλλού στην οδό 
Ξενοφώντος 5 & Πελοπίδα, 3ος όροφος,  
Πλατεία Μέµου, Κορυδαλλός.  
Τηλ.: 2104960790. E-mail: gramateia2013@
gmail.com, site: http://a-iatreio.blogspot.gr

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Περιστερίου
∆ιεύθυνση: Στρατηγού Μακρυγιάννη 141,  
Πετρούπολη, Τηλ.: 6976 644933

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Βύρωνα
Το Κοινωνικό Φαρµακείο δεν αφορά µόνο  
το Βύρωνα, αλλά καλύπτει τις ανάγκες  
των ανασφάλιστων συµπολιτών µας σε όλες  
τις όµορες περιοχές και τους δήµους όπως:  
Παγκράτι, Βύρωνα, Υµηττού, ∆άφνης,  
Ν. Σµύρνης, Καισαριανής, Ζωγράφου,  
Χολαργού κ.ά, κάθε ανασφάλιστο πολίτη  
ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας του.  
∆ευτέρα-Παρασκευή 10.00-13.00,  
Τετάρτη-Παρασκευή 17.00-18.30.  
Έδρα Κοινωνικού Φαρµακείου:  
Ελλησπόντου 12, Βύρωνας (απέναντι  
από το υποθηκοφυλάκιο) τηλ.: 210-7628209. 
E-mail: Egmont1937@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ηλιουπόλεως
Το κοινωνικό φαρµακείο λειτουργεί καθηµερινά 
09:00-17:00 στην Ιάσωνος & Καραµανλή 12  
για την εξυπηρέτηση των ωφελουµένων  
αλλά και την αποδοχή δωρεάς φαρµάκων.
Tηλ.: 210 9917855

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Παλλήνης
∆ιεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη  
(συστεγάζεται µε τα ∆ηµοτικά Ιατρεία ∆ηµοτικής 
Ενότητας Παλλήνης). Τηλ.: 210 6668888.

➤ ∆ηµοτικο Κοινωνικό Ιατρείο Αλίµου
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 25 και Αυξεντίου  
(1ος όροφος), τηλ.: 210 9886947  
και 210 9886950.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού  
(Μητροπολιτικό)
Ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα-Πέµπτη  
10:00-20:00, Παρασκευή 10:00-19:00 και 
Σάββατο 10:00-14:00. Τηλέφωνο Γραµµατείας: 
210-9631-950, e-mail: mkiellinikou@gmail.com

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αποστολής
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Κατερίνα Αυλωνίτη, 
∆ιεύθυνση: Σεβαστουπόλεως 113, 11526,
Αθήνα, τηλ.: 210 3847374.

➤ Ιατρείο Κοινωνικής Αλληλεγγύης  
Περιστερίου
Οι ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού κέντρου 
για κλείσιµο ραντεβού, είναι: πρωϊ ∆ευτέρα
- Παρασκευή 11:00 - 14:00 και απόγευµα  
∆ευτέρα-Πέµπτη 18:00-20:00 στο τηλέφωνο:
210 5781618. E-mail: iatreioallperisteriou@
gmail.com. ∆ιεύθυνση: Χρυσολωρά 1  
κ Αγ. Παύλου, Περιστέρι, Τ.Κ. 12132. 

➤ Φαρµακείο - Ιατρείο Αλληλεγγύης  
στα Πατήσια
Ώρες λειτουργίας: Κάθε ∆ευτέρα και Τετάρτη: 
16.00-19.00 µ.µ. το απόγευµα και κάθε Πέµπτη: 
10.00-12.00 π.µ. το πρωί. Τηλ: 210 2012013, 
e-mail: koinonikofarmakeio@gmail.com, 
k.farmakeio5@gmail.com

➤ Προγράµµατα «Βοήθεια στο σπίτι  
& Κοινωνική µέριµνα» ∆ήµου Αµαρουσίου
Ώρες λειτουργίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή  
07:00-15:00. ∆ιεύθυνση: Πλατεία Εργατικών
Πολυκατοικιών, (εντός ΚΕΠ) Μαρούσι 
Τ.Κ.15124. Τηλ.: 210 6105649-213 2031943- 
213 2031926. Fax: 213 2031941.  
E-mail: bss@maroussi.gr

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο-Κ.Υ.Α.∆.Α Κέντρο 
Υποδοχής & Αλληλεγγύης ∆ήµου Αθηναίων
∆ιεύθυνση: Πειραιώς 35 & Σοφοκλέους 70. 
Τηλ.: 210 5246516, fax: 210 5235671,
e-mail: seckyada@otenet.gr.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου ∆άφνης
∆ιεύθυνση: Αβέρωφ & Ελευθερίου Βενιζέλου 5. 
Τηλ.: 215 5508676.

➤ ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Χολαργού
∆ιεύθυνση: Αγαµέµνονος 4-Χολαργός,  
τηλ.: 210 6561610.

➤ ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Παπάγου
∆ιεύθυνση: Εθν. Αµύνης 60, Παπάγου,  
τηλ.: 210 6540900

➤ ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Κηφισιάς
∆ηµοτικό πολυιατρείο «∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ». 
∆ιεύθυνση: Μ. Αντύπα 3. Τηλ.210 8012632.
∆ηµοτικό πολυϊατρείο «∆ΡΥΜΠΕΤΕΙΟ».  
∆ιεύθυνση: Κ. Βαρναλη 58. Τηλ.: 210 6254189.

➤ ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Αµπελοκήπων
∆ιεύθυνση: Ελευθερίας 77, τηλέφωνα  
για ραντεβού: 2310 721721, 2310 726887.

➤ ∆ηµοτικό Κέντρο Υγείας Καλλιθέας
Στεγάζεται επί της οδού Ανδροµάχης 100,  
Τ.Κ.: 17671 στην Καλλιθέα και το τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι: 210 9532712.

➤ ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο ∆ιονύσου
∆ιεύθυνση: Γρ. Λαµπράκη 6 & Ναπ. Ζέρβα -  
Άγ. Στέφανος. Τηλ.: 210 6217830.

➤ ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Πειραιά
∆/νση: Αγχιάλου 104, τηλ.: 210 4202105,  
210 4206172, 210 4202290.

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο Νέας Σµύρνης
∆ιεύθυνση: Αρτάκης 34, τ.κ. 17124.  
Τηλ./fax: 210 9370333, e-mail: kpns@otenet.gr

➤ ∆ηµοτικά Ιατρεία Ιλίου
1η Μονάδα ∆ηµοτικών Ιατρείων: ∆ιεύθυνση: 
Αγίου Νικολάου & Ζίτσης (εντός της πλατείας)
Τηλέφωνα: 210 5010074, 210 5066344, φαξ: 
210 5066344, e-mail: agnik.iatria@ilion.gr.  
Ωράριο λειτουργίας: ∆ευτέρα, Τετάρτη και  
Πέµπτη από τις 8.00 π.µ. έως τις 15.00 µ.µ.  
Τρίτη από τη 13.00 µ.µ. έως τις 21.00 µ.µ.  
Παρασκευή από τις 8.00 π.µ. έως τις 3.00 µ.µ.  
ή από τη 13.00 µ.µ. έως τις 19.00 µ.µ. ανάλογα 
µε τις εκάστοτε προκύπτουσες ανάγκες.
2η Μονάδα ∆ηµοτικών Ιατρείων:  
∆ιεύθυνση: Γρηγορίου Ε΄ 25 Αγ. Φανούριος,  
Τηλ.: 210 2624090, φαξ: 210 2624090, e-mail:  
agfan.iatria@ilion.gr. Ωράριο λειτουργίας: 
∆ευτέρα, Τετάρτη, Πέµπτη και Παρασκευή  
από τις 8.30 π.µ. έως τις 15.00 µ.µ.  
Τρίτη από τις 8.30 π.µ. έως τις 21.00 µ.µ.

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο Γέρακα
1ο ∆ηµοτικό Ιατρείο: ∆ιεύθυνση: Φιλίππου  
& Αριστοµένους, τηλ: 210 6612876.
2ο ∆ηµοτικό Ιατρείο: ∆ιεύθυνση: Θεσσαλονίκης 
& Βοιωτίας, τηλ.: 210 6611854.

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο Ανθούσας
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων, τηλ.: 210 6664489.

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο Φιλοθέης - Ψυχικού
∆ιεύθυνση: Τερτσέτη 51.  
Τηλέφωνο: 210 6744122.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ωρωπού
∆ιεύθυνση: Βορείου Ηπείρου 22, Νέα Παλάτια 
Ωρωπού. Τηλ.: 22950 31374.

➤ ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Αγίου Στεφάνου
Το ∆ηµοτ. Πολυϊατρείο λειτουργεί από ∆ευτέρα 
- Παρασκευή πρωί 09:00-14:00 και απόγευµα 
17:00-20:00. Το Σάββατο κατόπιν ραντεβού 
10:00-12:00. ∆ιεύθυνση: Γρηγορίου Λαµπράκη 
6 και Ναπολέοντος Ζέρβα (πρώην ΚΕΠ Αγίου 

Η περίοδος της κρίσης που διανύουµε ανέδειξε µε τον πλέον άσχηµο τρόπο τα κενά που υπάρχουν στον τοµέα της υγείας, ένα αγαθό που θα έπρεπε να είναι τόσο 
δωρεάν όσο και καθολικό, αν όχι για όλους, τουλάχιστον για τους ανέργους. 

Μέσα σε αυτή την κατάσταση δηµιουργήθηκαν µια σειρά από κοινωνικά ιατρεία, κοινωνικά φαρµακεία και πολυιατρεία. Η ίδρυση κοινωνικών ιατρείων προκύπτει 
από την ανάγκη των ανασφάλιστων πολιτών αλλά και από την ευαισθητοποίηση και την αλληλεγγύη εθελοντών επαγγελµατιών και άλλων συµπολιτών µας. Η 
προσπάθεια αυτή, στόχο έχει να ενηµερώσει και να εξυπηρετήσει πολίτες οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι και χρήζουν ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η πλειοψηφία 
αυτών των κοινωνικών ιατρείων, είτε διαθέτουν φάρµακα στο χώρο τους είτε διασυνδέονται µε κοινωνικά φαρµακεία.
Το Skywalker.gr βλέποντας το τεράστιο κενό που υπάρχει, συγκεντρώνει ένα µεγάλο αριθµό κοινωνικών ιατρείων, φαρµακείων και πολυιατρείων µε εντελώς δωρεάν 
παροχές στα σηµαντικά σηµεία κάθε δήµου, όπου µπορείτε να απευθυνθείτε για βοήθεια.

ιατρικες υπηρεσιεσ
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Στεφάνου). Για να κλείσετε ραντεβού τηλεφωνή-
στε στο 210 6217830 καθηµερινά 09:00-12:00.

➤ ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο Λυκόβρυσης
∆ιεύθυνση: Ρίµινι 10, τηλ.: 210 2852945,  
fax: 210 2852945.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αθηναίων
∆ιεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς, Αθήνα 
Τηλ.: 210 3722001

➤ Γιατροί του Κόσµου
∆ιεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα
Τηλ.: 210 3213150, 210 3213850,  
e-mail: info@mdmgreece.gr

➤ ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
∆ιεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα
Τηλ.: 210 8213704, e-mail: info@praksis.gr,  
site: http://www.praksis.gr

➤ ΜΚΟ Praksis 
∆ιεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλ.: 210 5205200, e-mail: info@praksis.gr

➤ Κιβωτός του Κόσµου
∆ιεύθυνση: Ζηνοδώρου 3 και Καλλικλεους, 
Αθήνα. Τηλ.: 210 5141935, 210 5141953 
Ιατρείο Φαρµακείο Ταξικής Αλληλεγγύης
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 
4B (στάση τραµ Αιγαίου)

➤ Φαρµακείο για άπορους και ανασφάλιστους
∆ιεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος ∆ηµήτριος
Τηλ.: 210 9755794, 210 9701496 

➤ Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ 
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Καλαµακίου 72  
και Ερεχθείου, Άλιµος. Τηλ.: 210 9761454,  
210 9737021. Fax: 210 9761494 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο Γλυφάδας
∆ιεύθυνση: Μυστρά και Επιδαύρου, Γλυφάδα
Tηλ.: 210 9602054

➤ Φαρµακοποιοί του Κόσµου World 
Pharmacists
∆ιεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα
Τηλ.: 210 9623845, 210 8835411, 210 3816720

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αχαρνών
∆ιεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ.: 210 2463543

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Κρωπίας
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 
47, Κορωπί. Τηλ.: 210 6623651

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Παιανίας
∆ιεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής-πρώην 
1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Παιανίας, Παιανία
Τηλ.: 210 6643564

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Ύδρας
∆ηµαρχείο Ύδρας, τηλ: 22983 20230

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου  
Μεταµόρφωσης
∆ιεύθυνση: Ηρακλείου 21 και Ελευθερίας 1, 
Μεταµόρφωση. Τηλ.: 210 2853624 

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου  
Ασπροπύργου
∆ιεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαµίνος, 
Ασπρόπυργος. Τηλ.: 213 2006523

Υπόλοιπη Ελλάδα
➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Κορδελιού 
Ευόσµου
∆ιεύθυνση: 25ης Μαρτίου και Φαιάκων  
στον Εύοσµο. Λειτουργεί καθηµερινά από  
τις 9.00 π.µ.-17.00 µ.µ. (εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής), εξυπηρετώντας τους ∆ικαιούχους  
εγγεγραµµένους δηµότες. Οι εγγραφές  
των δικαιούχων ανασφάλιστων δηµοτών  
γίνονται δεκτές στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης 
του ∆ήµου, στην οδό Μαβίλη 6-8 µε Πυθαγόρα 
(περιοχή ΙΚΑ Ευόσµου), τηλ.: 2310 558505.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θερµαϊκού
Κτίριο Κ.Ε.Π. Νέων Επιβατών (είσοδος οδός 
Λογοθέτου), τηλ. 23920 75930. E-mail: 
koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com 
Ώρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα-Παρασκευή  
7:00-15:00. 

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Πάτρας

∆ιεύθυνση: Πλατεία Εργατικών Κατοικιών- 
Νέος ∆ρόµος. Τηλ.: 2610 439650, e-mail: 
kfpatras@gmail.com. Ανοικτό κάθε ∆ευτέρα  
και Τετάρτη 18:00-20:00 (το απόγευµα) και 
Σαββάτο 10:00-12:00 (το πρωί).

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Βόλου
Πνευµατικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλεως  
(Κ. Καρτάλη-Α. Γαζή). Τηλ.: 24210 28833. 
Ανοικτό κάθε Τετάρτη 17.00-20.00.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: Αισώπου 24 (Βαρδάρης).  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310520386.  
Ανοικτό ∆ευτέρα-Παρασκευή.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Θεσσαλονίκης  
για Άστεγους
∆ιεύθυνση: Ναυάρχου Κουντουριώτου 5-7, 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310593285

➤ Κέντρο Εµβολιασµού για ανασφάλιστους
∆ιεύθυνση: Μοναστηρίου 53-55, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 509053

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Σερρών
∆ιεύθυνση: ∆ηµητρίου Σπυρίδη 12.  
Ανοικτό κάθε ∆ευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 
11:00-12:00 το πρωί.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρµακείο Κιλκίς  
«Αθανάσιος Τηλιακός»
∆ιεύθυνση: Σπάρτης 13. Τηλ.: 23410 25817 και 
23410 22114. Ανοικτό ∆ευτέρα-Παρασκευή. 

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Χανίων
∆ιεύθυνση: Εργατικό Κέντρο Χανίων.  
Ανοικτό κάθε Τρίτη & Πέµπτη 10.30-12.30  
και ∆ευτέρα & Τετάρτη 18:00-20:00.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Ρεθύµνου
∆ιεύθυνση: Καστρινογιαννάκη 12.  
Τηλ.: 6937 346124 & 6948801600

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Πρέβεζας
∆ιεύθυνση: Χρ. Κοντού 29.  
Ανοικτό ∆ευτέρα-Παρασκευή

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Καρπενησίου
Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε  
να επικοινωνείτε µε το τηλ. 22373 50024.

➤ Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρµακείο  
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
∆ιεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα 
Τηλ.: 2410 619073
e-mail: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Καλαµάτας
∆ιεύθυνση: Σανταρόζα και Παπανικολή.  
Τηλ.: 27210 93267. Πρόγραµµα λειτουργίας: 
κάθε Τετάρτη 14:15 µέχρι 15:15.

➤ ∆ηµοτικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρµακείο Ιωνίννων
∆ιεύθυνση: Εθνάρχου Μακαρίου 11  
Στο ΚΕΠΑΒΙ, Ιωάννινα. Τηλ.: 2651 304760

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο Βέροιας
∆ιεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7.  
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 23310 74113.

➤ ∆ηµοτικό Ιατρείο Καλαµαριάς

∆ιεύθυνση: Αµισού & Παπανικόλα.  
Τηλ.: 2313 314500.

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Λαµίας
Λειτουργεί σε δύο ειδικά διαµορφωµένους 
χώρους στο κτίριο του Γ΄ ΚΑΠΗ του ∆ήµου  
Λαµιέων (οδός Τυµφρηστού 58) από ώρα 14:30 
έως 17:00 καθηµερινά. Τηλ.: 22310 22808.

➤ Ιατροκοινωνικό Κέντρο ∆ήµου Λέσβου
∆ιεύθυνση: Κυδωνιών 39, Λέσβος.
Τηλ.: 22510 43183

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο  
Αλληλεγγύης ∆ράµας
∆ιεύθυνση: Ηπείρου 2, Εντός Εργατικού  
Κέντρου. Τηλ.: 2521 777038

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Σύρου
Τηλ.: 22810 82220, 22810 82460
∆ιεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο Χαλκίδας
∆ιεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα.  
Τηλ.: 22210 23253

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Χίου
∆ιεύθυνση: ∆ηµοκρατίας 1. Τηλ.: 22713 50827. 
Ώρες λειτουργίας 08.00-13.30

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Αλληλεγγύης Τήνου
Τηλ.: 22833 60124

➤ Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο -  
Φαρµακείο Ρόδου
∆ιεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 85, 
Ρόδος-Τηλ.: 22410 36110

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Θέρµης
Τηλ.: 2313 310800

➤ Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.  
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
∆ιεύθυνση: Σιατίστης 12 και Φιλίππου
Τηλ.: 2310 241516 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο ∆ήµου 
Παύλου Μελά
∆ιεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ.: 2313 302800

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου  
Νεάπολης-Συκεών
∆ιεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26, Νεάπολη  
Συκεές. Τηλ.: 2310 514706

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Φαρµακείο ∆ήµου 
Παιoνίας
Καπετάν Γκόνου 57, Παιoνία. Τηλ.: 2343 350100

➤ Ιατρείo-Φαρµακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
∆ιεύθυνση: Φλέµινγκ 19, Κατερίνη
Τηλ.: 23510 39000

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Κέντρου Υγείας 
Νέων Μουδανιών
∆ιεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ.: 2373 350000

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο  
Αλληλεγύης Ηρακλείου
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο

Τηλ.: 2813 008525, e-mail: info@koinoniaher.gr

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Ηρακλείου
∆ιεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ.: 2813 008525

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο  
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Άγιος Νικόλαος Κρήτης, Παλιό Εργατικό Κέντρο 
Λασιθίου. Τηλ.: 28410 23392

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο Καβάλας
Τηλ.: 2513 500030-Περιοχή: ∆ηµοτική Αγορά

➤ Σπίτι Ανοιχτής Φιλοξενίας Ένωσης  
Κυριών ∆ράµας
∆ιεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, ∆ράµα
Τηλ. 25210 46062, 25210 58015 

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Αλεξανδρούπολης
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος ∆ηµοκρατίας 426,  
Αλεξανδρούπολη
Τηλ.: 25510 88246, 25510 88249 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Κορίνθου
∆ιεύθυνση: Αδειµάντου 83, Κόρινθος
Τηλ.: 2741 112 112, e-mail:  
kiakorinthou@gmail.com

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Κορίνθου
∆ιεύθυνση: Αδειµάντου 22, Κόρινθος
Τηλ.: 27413 61009, 25088 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο Σπάρτης
∆ιεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη 
Τηλ.: 2731 057220

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο Τρίπολης
∆ιεύθυνση: Λαγοπάτη και Αταλάντης, Τρίπολη
Κατόπιν τηλεφωνικών ραντεβού στα τηλέφωνα 
2713 600418 και 2713 600417 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο  
∆ήµου Καρδίτσας
Λειτουργεί στο χώρο του ΚΑΠΗ, µε εθελοντές 
φαρµακοποιούς. Τηλ.: 24410 27275

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Τρικάλων
∆ιεύθυνση: Οµήρου 6, Τρίκαλα
Site: http://www.trikalacity.gr/

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Φαρκαδόνας
∆ιεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου, Φαρκαδόνα
Τηλ.: 24330 22570

➤ Το Χωριό του Όλοι Μαζί
Περιοχή: Λέσβος 
Ιατρείο-φαρµακείο: 2251354820 
Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης: 2251021405 
Ιατρικός Σύλλογος Λέσβου: 2251028182

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Σάµου
∆ιεύθυνση: ∆ερβενακίων, Σάµος 
Τηλ.: 2273 353450 (πρωινές ώρες)

➤ Ιατρείο-Φαρµακείο Κοινωνικής  
Αλληλεγγύης Λέσβου
Τηλ.: 22513 54820

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Ενορίας  
Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
∆ιεύθυνση: Κασοµούλη 1, Σιάτιστα.
Τηλ.: 2465 021472

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο Λήµνου
∆ιεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήµνος
Τηλ.: 2254 350481

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο Αλιβερίου
∆ιεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύµη Αλιβέρι
Τηλ.: 6947 124178 

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Λοκρών- 
Αταλάντη
∆ιεύθυνση: Νικολάου Αβραάµ 1, Αταλάντη
Τηλ.: 22330 81052 

➤ Κοινωνικό Φαρµακείο ∆ήµου Αγρινίου
∆ιεύθυνση: Κωστή Παλαµά 20, Αγρίνιο
Τηλ.: 26410 33582 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο Ιεράς  
Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
∆ιεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία 
Τηλ.: 22210 60404, 22210 60405, 22210 60406, 
22210 60407 

➤ Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης
∆ιεύθυνση: Μητροπολίτου Ανθίµου 1, Ξάνθη 
Τηλ.: 2541084943, e-mail: kifxanthis@gmail.com






