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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, Ιουλιάννα 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
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, ∆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



3Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 2015

εργασια

Είναι γεγονός ότι ένα από τα κύρια προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν οι ελληνικές 
και ξένες επιχειρήσεις που δραστηριοποι-

ούνται στην Ελλάδα είναι αυτό της ελλιπούς 
εκπαίδευσης των στελεχών τους. Πέρα από 
την οικονοµική κρίση η οποία µαστίζει την 
ελληνική οικονοµία σε επίπεδο ύφεσης για 
έκτο συνεχόµενο χρόνο, οι λόγοι µπορούν 
να αναζητηθούν τόσο στην πολιτική έναντι 
της επιµόρφωσης στελεχών (µείωση ΛΑΕΚ 
από 0,45% στο 0,24%) όσο και στην παντε-
λή έλλειψη διασύνδεσης της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας και την 
έλλειψη µετάδοσης επιχειρηµατικού πνεύµατος 
στους φοιτητές.

Θα έλεγα πως η αξιολόγηση της εκπαίδευσης 
που παρέχεται από τα διάφορα Πανεπιστήµια 
στον ευρύτατο τοµέα των επιχειρησιακών σπου-
δών, εξαρτάται - εκτός φυσικά από την φήµη 
και το όνοµα του εκάστοτε Πανεπιστηµίου - από 
το βαθµό προσαρµογής της στις σύγχρονες 
απαιτήσεις του σηµερινού επαγγελµατικού 
περιβάλλοντος. Η εκπαίδευση στον τοµέα του 
management δεν είναι εύκολη καθώς νέες 
θεωρίες και πρακτικές έρχονται να αντικρού-
σουν τις παλαιές. Ένας καλός προπτυχιακός 
και µεταπτυχιακός τίτλος είναι απαραίτητα 
και αναγκαία εφόδια για τους φοιτητές γιατί 
τους βοηθούν να µετατρέψουν την θεωρία 
σε πράξη, και ταυτόχρονα να συνδυάζουν 
εγχώριες µε διεθνείς µεθόδους. 

Στην Ελλάδα η επιχειρησιακή εκπαίδευση 
που παρέχεται από Ελληνικά ∆ηµόσια Πα-
νεπιστήµια, υστερεί σηµαντικά έναντι των 
ξένων παραδοσιακών Πανεπιστηµίων που 
το καθένα µετρά κάµποσες δεκαετίες στην 
διδασκαλία προπτυχιακών και µεταπτυχιακών 
προγραµµάτων Οικονοµίας & ∆ιοίκησης. Για 
παράδειγµα, τα περισσότερα προγράµµατα 
συµπεριλαµβάνουν διδασκαλία στρατηγικής 
µε την µορφή ανεξάρτητου µαθήµατος. Αυτό 
που πραγµατικά προσθέτει αξία στα Ξένα 
Πανεπιστήµια είναι η δυνατότητα συνδυα-
σµού όλων των διδαχθέντων µαθηµάτων µε 
το µάθηµα της «Στρατηγικής» που αποτελεί 
και τη «ραχοκοκαλιά» των σπουδών αυ-
τών. Μέσω αυτού του τρόπου οι φοιτητές 
αποκτούν πράγµατι σηµαντική αντίληψη της 
«επιχειρηµατικής κουλτούρας» καθώς και τη 
δυνατότητα να σταθούν από µόνοι τους και να 
αντιµετωπίσουν δυναµικά διάφορα προβλή-
µατα που προκύπτουν στην καθηµερινότητα 
της επιχείρησης. 

Γενικά η απόφαση να ακολουθήσει κάποιος 
υποψήφιος τον κλάδο της Οικονοµίας & ∆ι-
οίκησης είναι µία πολύ σηµαντική απόφαση 
ζωής, διότι προϋποθέτει πολύ δουλειά, χρόνο 
(που συνήθως προέρχεται από τον ελεύθερο 
χρόνο του καθενός) και τέλος ένα σηµαντικό 
ποσό χρηµάτων. Για αυτό το λόγο θα πρέπει 
να αντιµετωπίζεται σαν µία σηµαντική επένδυ-
ση του καθενός στην καριέρα του, όχι µόνο 
σε σχέση µε τις αυξηµένες προοπτικές στην 
επαγγελµατική καριέρα και τις οικονοµικές 
απολαβές, αλλά επίσης και σε σχέση µε την 
ποιότητα ζωής που απορρέουν από αυτά τα 
επαγγέλµατα. Έτσι θα µπορούσαµε να ισχυ-
ριστούµε, για παράδειγµα, ότι το αληθινό 
πλεονέκτηµα ενός ΜΒΑ είναι ότι επιτρέπει στον 
υποψήφιο να εξαντλήσει τις προσωπικές του 
δυνατότητες και να ανακαλύψει στον εαυτό του 
ταλέντα που δεν ήξερε καν ότι υπήρχαν. Τέλος 
προσδίδει κάποια επαγγελµατική ασφάλεια σε 
δύσκολους καιρούς και δηµιουργεί πολλές 
καινούργιες ευκαιρίες. Και εδώ δράττοµαι της 
ευκαιρίας να αναφερθώ σε άλλο ένα µείζον 
πρόβληµα της ελληνικής εκπαίδευσης, αυτό 
της υποτίµηση της δια βίου εκπαίδευσης από 

τους έλληνες εργαζόµενους, οι οποίοι θεωρούν 
ότι οι σπουδές τους τελειώνουν αναγκαστι-
κά στα τέλη της τρίτης δεκαετίας της ζωής 
τους. Τα εκπαιδευτικά προγράµµατα MBA 
του, απευθύνονται και σε στελέχη τα οποία 
είναι προχωρηµένα στην καριέρα τους αφού 
είναι ειδικά σχεδιασµένα για επαγγελµατίες 
που επιθυµούν να αποκτήσουν µια άρτια και 
ολοκληρωµένη επαγγελµατική κατάρτιση, 
αποκτώντας ένα πτυχίο µε διεθνή αναγνώριση, 
χωρίς να διακόψουν την καριέρα τους ή να 
εγκαταλείψουν την Ελλάδα για να σπουδάσουν 
στο εξωτερικό. Αυτοί που σπουδάζουν στο 
πρόγραµµα ΜΒΑ αποκτούν εξειδίκευση σε 
συγκεκριµένες επιχειρηµατικές λειτουργίες, 
αντιλαµβάνονται σε βάθος την επιχειρηµατι-
κή στρατηγική και τέλος µαθαίνουν πώς να 
προσεγγίζουν πολύπλοκα επιχειρηµατικά 
θέµατα µε δοµηµένο τρόπο. Οποιοσδήποτε 
είναι φιλόδοξος και θα ήθελε να φτάσει σε 
ένα ύψιστο διευθυντικό αξίωµα, χρειάζεται 
να αποκτήσει ένα καλό ΜΒΑ. Ενα τυπικό 
προφίλ ανθρώπων που γράφονται σε ένα 
τέτοιο πρόγραµµα ΜΒΑ, διαθέτουν ένα πρώτο 
πτυχίο από ελληνικό ή ξένο Πανεπιστήµιο, 
έχουν τουλάχιστον 3 χρόνια επαγγελµατική 
προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας. 

Υπάρχουν τριών ειδών πλεονεκτήµατα που 
συνηγορούν υπέρ των σπουδών ΜΒΑ: α) 
προσωπικό επίπεδο, β) επαγγελµατική εξέ-
λιξη και γ) κέρδος της εταιρείας που τυχόν 
χρηµατοδοτεί τις σπουδές.
α) Σε προσωπικό επίπεδο
• Εκτενής κατανόηση της επιχείρησης και 
διαφόρων διοικητικών θεµάτων.
• Στρατηγικός προσανατολισμός και ικανό-
τητα επιτυχούς εφαρµογής των εκάστοτε 
στρατηγικών. 
• Δημιουργία διοικητικών ικανοτήτων, τεχνι-
κών και δεξιοτήτων. 
• Προσωπική αντίληψη ηγετικής και διοικη-
τικής ικανότητας. 
• Εκτεταμένη εμπιστοσύνη στον εαυτό του για 
τη κατανόηση θεµάτων που άπτονται όλων 
των τοµέων της επιχείρησης.
• Ο συνεχής συνδυασμός θεωρίας και πράξης 
ωφελεί και τον φοιτητή αλλά και την εταιρεία 
όπου αυτός εργάζεται.
β) Σε επαγγελµατικό επίπεδο
• Αυξημένες προοπτικές προαγωγής.

• Νέοι επαγγελματικοί ορίζοντες (αλλαγή 
κατεύθυνσης ή ξεκίνηµα δικής µας εταιρείας).
• Μεγαλύτερη επαγγελματική ασφάλεια και 
σιγουριά.
γ) Σε εταιρικό επίπεδο
• Καλύτερη κατανόηση εταιρικών στόχων.
• Βελτιωμένο γνωστικό επίπεδο και πιο επι-
τυχηµένο management style.
• Καλύτερη επικοινωνία που βασίζεται στην 
αµοιβαία κατανόηση.
• Αυξημένη δυνατότητα για πιο αποτελεσμα-
τική διαχείριση εταιρικών, ανθρωπίνων και 
άλλων πόρων.
• Μεγαλύτερη πιθανότητα να παραμείνουν 
στην εταιρεία τα ικανά και δυσεύρετα στελέχη.

Βεβαίως η πληθώρα µεταπτυχιακών σπουδών 
MBA που προσφέρονται διεθνώς, µπορεί να 
προκαλέσει σύγχυση στον υποψήφιο κατά την 
επιλογή µεταξύ φαινοµενικά παρόµοιων προ-
γραµµάτων. Όµως, επειδή όλα τα προγράµµατα 
σπουδών δεν είναι ποιοτικά ίδια µεταξύ τους, 
ένας απλός και αποτελεσµατικός τρόπος να 
περιορίσει κανείς το εύρος των επιλογών του 
είναι να διερευνήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά των Πανεπιστηµίων (διακρίσεις, rankings, 
απορροφητικότητα κλπ). Ο λόγος είναι ότι, 
λόγω της υπερπληθώρας ΜΒΑ προγραµµά-
των, οι µεγάλες εταιρείες έχουν µε τη σειρά 
τους γίνει πολύ επιλεκτικές σχετικά µε το ποια 
προγράµµατα ΜΒΑ θεωρούν ανταγωνιστικά 
και επιτυχηµένα. 

Αναµφισβήτητα τα πιο δηµοφιλή προγράµ-
µατα αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα είναι αυτά 
σε ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), στα Χρηµα-
τοικονοµικά, στο Marketing. Οι καταξιωµένοι 
καθηγητές και το εξειδικευµένο εκπαιδευτικό 
προσωπικό φροντίζουν ώστε ο φοιτητής να 
αποκοµίσει τα µέγιστα ακαδηµαϊκά εφόδια 
που θα τον βοηθήσουν να ανελιχθεί σε ένα 
δυναµικά εξελισσόµενο παγκόσµιο επιχειρη-
µατικό περιβάλλον. Όλοι οι καθηγητές που 
διδάσκουν στα προγράµµατα προέρχονται 
από την αληθινή αγορά εργασίας µε τεράστια 
εµπειρία σε business περιβάλλον, οπότε και 
η προστιθέµενη αξία που παίρνει ο φοιτητής 
είναι τεράστια συγκρινόµενη µε ένα άλλο 
οποιοδήποτε πρόγραµµα. 

Βασίλειος Θ. Ζούµπος 
BSc, MSc, MBA, PhD Cand., MCIPR

∆ιευθυντής Επιχειρησιακών Σπουδών
City Unity College

Οι επιχειρησιακές σπουδές  
στην Ελλάδα: Τάσεις & προοπτικές

Πώς να ανακαλύψετε 
ταλέντα και κλίσεις

Πολλές φορές µας έχει τύχει σε συναντήσεις συ-
νεργασίας µε υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες 
να εκφράζεται µία ανασφάλεια και αβεβαιότητα όσον 
αφορά στην εξειδίκευση που θα ήταν προτιµότερο να 
ακολουθήσουν στο µεταπτυχιακό τους πρόγραµµα, 
πόσω µάλλον το προπτυχιακό.

Και εάν για τελειόφοιτους λυκείου είναι λογικό να 
µην γνωρίζουν σε ποιο κλάδο θέλουν να εξειδικευ-
θούν, έστω και µέσα στο ίδιο πεδίο (π.χ. οικονοµικά), 
καθώς µόνο θεωρητικά µπορούν να έχουν ενηµερωθεί 
για τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της κάθε 
εξειδίκευσης, δεν µπορούµε να πούµε το ίδιο για τους 
απόφοιτους ή τους τελειόφοιτους πανεπιστηµίου.

Ωστόσο, η δοµή των σπουδών στην Ελλάδα δεν επι-
τρέπει ακόµα και σε αυτούς να γνωρίσουν λεπτοµερώς 
το αντικείµενο που µπορεί να τους ενδιαφέρει, καθώς 
η µονόπλευρη και στείρα φύση της πλειοψηφίας των 
ελληνικών πανεπιστηµίων, επικεντρώνεται στη θεωρία 
και µόνο χωρίς παράλληλη σύνδεση των σπουδών 
και των µαθηµάτων µε την αγορά εργασίας και το 
πρακτικό αντικείµενο και την εφαρµογή της διδα-
σκόµενης ύλης. Όταν ένας απόφοιτος ή τελειόφοιτος 
πανεπιστηµίου δεν µπορεί να αποφασίσει εάν τον 
ενδιαφέρει η εξειδίκευση στα χρηµατοοικονοµικά ή 
στη διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, αυτό συµβαίνει 
επειδή µέχρι τώρα δεν είχε ποτέ του την ευκαιρία µέσω 
των σπουδών να γνωρίσει επαρκώς τα δύο αντικείµενα, 
και στη θεωρία και στην πράξη, ώστε να µπορέσει να 
εξετάσει την κλίση του προς το ένα ή προς το άλλο, 
και έτσι να αποφασίσει ποιος είναι ο σωστότερος και 
προτιµότερος δρόµος για αυτόν.

Το ιδανικό θα ήταν να προσέφερε το ελληνικό 
πανεπιστήµιο τη δυνατότητα ή ακόµα και το προαπαι-
τούµενο πραγµατοποίησης πρακτικών ασκήσεων σε 
όλες τις σχολές και όχι µόνο στα ΤΕΙ. Εάν ο φοιτητής δεν 
γνωρίσει στην πράξη την εφαρµογή και το ουσιαστικό 
αντικείµενο των σπουδών του και των «αδελφών» 
πεδίων αυτού, πως µπορεί µετά να γνωρίζει ποια 
κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσει; Εάν ο κατάλο-
γος µαθηµάτων µίας σχολής περιέχει απαρχαιωµένα 
µαθήµατα αντί για ευέλικτα σεµινάρια, επισκέψεις σε 
εταιρίες, οµιλίες ειδικών µέσα από την αγορά και την 
οικονοµία, υποχρεωτικές ασκήσεις και εργασίες που 
απαιτούν όχι µόνο επιφανειακή έρευνα για ένα κλάδο ή 
µία βιοµηχανία ή µία εταιρία, αλλά και παρουσία µέσα 
στους εν λόγω χώρους και συνεργασία µε τις ίδιες τις 
εταιρίες, πως θα µπορέσει ο µελλοντικός απόφοιτος 
να γνωρίζει τις επιλογές του;

Εάν δούµε από την άλλη πλευρά αυτές τις παρατη-
ρήσεις, στην ουσία µπορούµε να κατανοήσουµε το πώς 
µπορεί ο κάθε φοιτητής ή φοιτήτρια να εκµεταλλευτεί 
αυτά τα κενά της ελληνικής δηµόσιας τριτοβάθµιας εκ-
παίδευσης και να δηµιουργήσει µόνος του τις ευκαιρίες 
και τις δυνατότητες για να ανακαλύψει τα πραγµατικά 
ενδιαφέροντά του, τις κλίσεις και τα ταλέντα του. Το 
ζητούµενο είναι να µην σταθεί κανείς µόνο στην ύλη 
και τις παραστάσεις που του προσφέρει η σχολή του, 
αλλά να αναζητήσει και άλλες πηγές ενηµέρωσης 
και επαφής µε χώρους και πεδία που µπορεί να του 
ταιριάζουν πολύ περισσότερο ή, το λιγότερο, να επιβε-
βαιώσουν την αρχική του επιλογή. Εξάλλου, η δοµή 
των προγραµµάτων και των σπουδών στην Ελλάδα 
επιτρέπει τον εµπλουτισµό των χρόνων σπουδών µε 
ποικίλες δραστηριότητες και πρωτοβουλίες.

Επίσης, ένας τρόπος πολύ δηµοφιλής (ενίοτε και 
επιβαλλόµενος) στο εξωτερικό είναι η περιορισµένου 
χρόνου ή καλοκαιρινή εργασία. Μπορεί οι σηµερινές 
συνθήκες στην ελληνική αγορά εργασίας να µην είναι 
ρόδινες, ωστόσο, κάποιος οφείλει έστω να προσπαθή-
σει και να αναζητήσει τις όποιες ευκαιρίες να γνωρίσει 
από κοντά το αντικείµενό του ή αυτό που πιστεύει ότι 
του ταιριάζει καλύτερα. Μία πρακτική άσκηση ενός ή 
παραπάνω µηνός είτε το καλοκαίρι, είτε ακόµα (για 
τους πιο τολµηρούς) και για ένα ολόκληρο εξάµηνο, 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, µπορεί να ανοίξει νέους 
ορίζοντες ή να καταστήσει τους υπάρχοντες πιο ορα-
τούς και προσιτούς. Επιπλέον, όταν έρθει η στιγµή που 
το βιογραφικό σας θα είναι υπό αξιολόγηση είτε για 
κάποιο µεταπτυχιακό είτε στην αγορά εργασίας, το να 
δει κανείς ότι έχετε οικειοθελώς αποκτήσει εργασιακή 
εµπειρία σε συγκεκριµένους τοµείς, όχι µόνο δίνει 
πόντους όσον αφορά στην εργατικότητα, το κίνητρο, 
την προνοητικότητα, και το ενδιαφέρον σας, αλλά και 
επιβεβαιώνει την επιλογή σας να ακολουθήσετε τον 
εν λόγω κλάδο, καθώς δεν µαντεύετε ή φαντάζεστε, 
αλλά γνωρίζετε. Και αυτοί που γνωρίζουν, κάνουν 
και τις καλύτερες επιλογές.

Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, ΜΒΑ
Education Consultant-Director of Admitted,

Education Consultants and Advisors
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Γιατί πολλά υποσχόµενες καινοτοµίες δεν 
εξελίσσονται σε πετυχηµένα προϊόντα;
∆εν αποτελεί σπάνιο φαινόµενο ένα καινοτόµο προϊόν/

υπηρεσία ενώ πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να κατα-
ξιωθεί, τελικά να µη βρει την αναµενόµενη ανταπόκριση 

και να καταλήξει να γίνει ακόµα ένα αποτυχηµένο project. Σε 
αυτό το άρθρο θα αναλύσουµε τους λόγους για τους οποίους 
καινοτόµα προϊόντα που θα µπορούσαν να στεφθούν µε επιτυχία 
αποτυγχάνουν (πολλές φορές) παταγωδώς. Εδώ να σηµειώσου-
µε ότι αναφερόµαστε σε καινοτοµίες οι οποίες είναι new to the 
market και όχι new to the organization.

Η κουλτούρα: Ο πιο καταλυτικός ίσως παράγοντας και κοινός 
παρονοµαστής για κάθε οργανισµό που επιθυµεί να ανταγωνιστεί 
καινοτοµώντας είναι η κουλτούρα. Η κουλτούρα ενός οργανι-
σµού εκφράζει τον «τρόπο µε τον οποίο γίνονται τα πράγµατα 
εκεί µέσα», ωστόσο ο τρόπος αυτός πολλές φορές οδηγεί στην 
αδράνεια και στην επανάπαυση. Ένας οργανισµός όµως που 
µόλις έχει εισάγει την καινοτοµία του στην αγορά και θέλει να 
την υποστηρίξει πρέπει να διακατέχεται από µια κουλτούρα µη 
εφησυχασµού, εξωστρέφειας και απόλυτα προσανατολισµένη 
στον πελάτη. 

Η κουλτούρα αυτή έχει µηχανισµούς που ευνοούν τις γρή-
γορες αντιδράσεις που απαιτούνται για την προσαρµογή του 
προϊόντος/υπηρεσίας στις επιταγές της αγοράς. Η εξωστρέφεια 
δεν περιορίζεται στη συνεχή επαφή µε το κοινό αλλά εκφράζει 
και το πόσο ανοικτή είναι η επιχείρηση στην ανάπτυξη συνερ-
γασιών. Πολλές φορές λανθασµένα νοµίζουµε ότι η οµάδα µας 
έχει τις ικανότητες να ανταπεξέλθει στις διάφορες απαιτήσεις. 
∆εν είναι κακό όµως να εµπιστευτούµε λειτουργίες σε άλλους 
µε εξειδίκευση στο νέο χώρο δραστηριοποίησής µας θερίζοντας 
µετά τους καρπούς των συνεργιών. Ο προσανατολισµός στον 
πελάτη είναι αναγκαίος γιατί αφουγκραζόµενοι τα σχόλιά του 
τον εµπλέκουµε ουσιαστικά στη διαδικασία δηµιουργίας. 

Αδυναµία εξέλιξης: Ο οργανισµός που επιθυµεί να αντα-
γωνιστεί καινοτοµώντας πρέπει να έχει αναπτύξει µηχανισµούς 
που να τον κρατούν συνεχώς στην αιχµή. Η δυναµική φύση 
της καινοτοµίας επιβάλλει τη συνεχή αλληλεπίδραση µε το 
περιβάλλον, την αναπροσαρµογή των σχεδίων και πολλές 
φορές την αλλαγή της αρχικής ιδέας καταλήγοντας ίσως και 
σε διαφορετικό προϊόν από αυτό που είχε κάποιος αρχικά στο 
µυαλό του. Πολλές φορές οι οργανισµοί αφού αναπτύξουν ένα 
καινοτόµο προϊόν τείνουν να προσπαθούν να το προωθήσουν 
στην αγορά “as it is”. Στην πράξη αποδεικνύεται ότι πρέπει να 
είναι έτοιµοι να αναθεωρήσουν τα πάντα κατά τη διάρκεια των 
πρώτων κρίσιµων σταδίων τις εισόδου στην αγορά. Οι imitators 
πια εκµεταλλεύονται τάχιστα τις καινοτοµίες των innovators, 
µαθαίνουν από τα λάθη των πρώτων και καλύπτουν γρήγορα 
το κενό της αγοράς. Εποµένως είναι επιτακτική ανάγκη ο οργα-
νισµός αυτός να µπορεί να βρίσκεται πάντα ένα βήµα µπροστά 
και να διατηρεί το προβάδισµά του.

Το οικοσύστηµα: Ένας ακόµη λόγος ο οποίος συµβάλλει 
στην επιτυχία -ή αποτυχία- ενός καινοτόµου προϊόντος είναι το 
κατά πόσο έχει ληφθεί υπόψιν το οικοσύστηµα στο οποίο θα 
κληθεί να περάσει τον κύκλο ζωής του. Κατά την εισαγωγή ενός 
νέου προϊόντος/υπηρεσίας στην αγορά πρέπει να έχουν ληφθεί 
υπόψιν όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν τόσο άµεσα όσο και 
έµµεσα την καινοτοµία αυτή. Είναι δύσκολο να δει κάποιος το 
οικοσύστηµα στην ολότητα του, ωστόσο είναι αναγκαίο γιατί η 
πιθανή αποτυχία θα έρθει από τους παράγοντες που λανθασµένα 
δε λήφθηκαν ποτέ υπόψιν. 

Τα κανάλια διανοµής: Ένα νέο προϊόν/υπηρεσία είναι πολύ 
πιθανό να απαιτήσει έναν εναλλακτικό τρόπο διανοµής. Τα 
υπάρχοντα κανάλια διανοµής, όσο αποδοτικά και να είναι, δε θα 
πρέπει να είναι µονόδροµος για τα νέα προϊόντα/υπηρεσίες. Επίσης 
ίσως χρειαστεί να επανεξεταστούν οι ρόλοι όσων συµµετέχουν 
σε αυτά. Για παράδειγµα, παρά το γεγονός ότι το Reader της 
Sony για τα e-books τεχνικά ήταν καλύτερο από την αντίστοιχη 
συσκευή της Amazon, το Kindle, η Αmazon σε αντίθεση µε την 
Sony, ανέπτυξε ένα ισχυρό σύστηµα διαχείρισης ψηφιακών 
δικαιωµάτων µεταφέροντας δύναµη στους εκδότες, κάτι που 
η Sony απέφυγε οδηγώντας τη συσκευή της στο νεκροταφείο. 
Περνώντας λοιπόν από την πώληση κλασσικών βιβλίων σε 
αυτή των e-books, η Amazon έδωσε βάρος στις πιο ευαίσθητες 
οµάδες των οποίων τα συµφέροντα εµπλέκονται ξεπερνώντας 
αυτόν τον σκόπελο.

Ανάλυση περιβάλλοντος: Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι 
η αποτυχία του Segway, του ηλεκτρικού δικύκλου που αυτορ-
ρύθµιζε την ισορροπία του. Παρόλη την ευρεία κάλυψη από τα 
Μ.Μ.Ε. και την υψηλή χρηµατοδότηση που εξοικονόµησε δεν 
κατάφερε να καθιερωθεί ως ένα νέο µέσο µετακίνησης. Παρά το 

γεγονός ότι ήταν ένα τεχνικά ιδιοφυές προϊόν δε λήφθηκε υπόψιν 
το περιβάλλον στο οποίο θα κινούταν, ούτε ποια θα ήταν τελικά 
η αγορά στην οποία θα ανταγωνιζόταν ή ποιος το είχε πραγµατικά 
ανάγκη. Αυτό είχε ως συνέπεια να µη µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
ευρέως σε πολλές χώρες γιατί ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας 
τους δεν το συµπεριελάµβανε ούτε στις κατηγορίες των πεζών 
ούτε σε αυτές των οχηµάτων, µε αποτέλεσµα να απαγορεύεται 
η χρήση του τόσο στο δρόµο όσο και στο πεζοδρόµιο. Επίσης, 
αποδείχτηκε ότι υπήρχε µειωµένο ενδιαφέρον του κόσµου να 
αποκτήσει ένα καθώς δεν έβλεπε το λόγο.

Social construction: Η πίστη στην καινοτοµικότητα της ιδέας 
µας δεν είναι από µόνη της ικανή να την οδηγήσει στην επιτυχία. 
Εάν το προϊόν µας δεν είναι απόρροια των αναγκών της κοινω-
νίας τότε δύσκολα θα βρει τη θέση του στο βάθρο. Οι ανάγκες 
της κοινωνίας πρέπει να φιλτράρονται µε σκοπό τον εντοπισµό 
εκείνων που µπορούν να ικανοποιηθούν από τον οργανισµό. 
Εν συνεχεία το απόσταγµα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να 

χρησιµοποιείται για το σχεδιασµό λύσεων για τις ανάγκες αυτές. 
Καλείται λοιπόν ένας οργανισµός να διοικεί όχι απλώς την 

καινοτοµία, αλλά το οικοσύστηµα της καινοτοµίας, να επεν-
δύει στο user engagement και να αποζητά το feedback κατά 
τη δηµιουργία του προϊόντος/υπηρεσίας ελαχιστοποιώντας τις 
πιθανότητες να παραβλέψει κάτι.

Το business model: Όσο πρωτότυπη και καινοτόµα και αν 
είναι η ιδέα, αν δεν σχεδιαστεί το κατάλληλο επιχειρηµατικό 
µοντέλο να την υποστηρίξει τότε δύσκολα θα φτάσει στην επιτυ-
χία. Η κατανόηση του τρόπου µε τον οποίο προσφέρουµε αξία, 
σε ποιον και πως τη δρέπουµε είναι καθοριστικής σηµασίας για 
την αποδοχή από τους καταναλωτές. Η αποτυχία της Kodak 
ευθύνεται σε ένα µεγάλο βαθµό στο γεγονός ότι δε µπόρεσε 
να κατανοήσει τον πελάτη της. Για πολλά χρόνια αυτός ήταν 
οι οικογένειες και κυρίως οι γυναίκες. Η ψηφιακή αγορά όµως 
κατακλύζεται από νεότερο κοινό το οποίο θέλει να µοιράζεται 
γρήγορα τις φωτογραφίες µε τον κύκλο του. Σε επόµενο άρθρο 
µας θα αναλύσουµε την αξία και τα στοιχεία ενός επιτυχηµένου 
business model.

Οι διαδικασίες: Συνεχίζοντας, ένας οργανισµός θυσιάζει τη 
δυνατότητα του να καινοτοµήσει όταν εγκλωβίζεται και επανα-
παύεται στις διαδικασίες του. Η καινοτοµία είναι µια διαδικασία 
µη γραµµική. Για το λόγο αυτό έχει ανάγκη από δοµές και 
διαδικασίες που θα την ευνοούν. Όταν προκύψει αυτό το νέο, 
το καινοτοµικό προϊόν, η αντιµετώπιση του θα πρέπει να είναι 
αντίστοιχη. 

Προσαρµόζοντάς το στις υπάρχουσες διαδικασίες αντιµετω-
πίζουµε τον κίνδυνο να χάσει µέρος της δυναµικής που φέρει 
η καινοτοµία αυτή καθιστώντας το λιγότερο ανταγωνιστικό. Θα 
πρέπει φυσικά να αξιοποιείται στο µέγιστο η ενσωµατωµένη στις 
διαδικασίες γνώση, αλλά αυτές να παραµένουν ευέλικτες ως προς 
τις νέες ανάγκες που µπορεί να προκύψουν. Η υποστήριξη, και 
πάλι, της ανώτατης διοίκησης είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση 
τόσο των διαδικασιών που πρέπει να έρθουν εις πέρας όσο και 
για τη καθοδήγηση των εργαζοµένων στους νέους ρόλους που 
πιθανώς να κληθούν να αναλάβουν. Η ΙΒΜ αναγκάστηκε να 
επανεφεύρει ολόκληρη τη διαδικασία καινοτοµίας της, δηµι-
ουργώντας ένα µοντέλο όπου τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη 
παρακολουθούσαν στενά και πρόσεχαν συνεχώς τα άτοµα και 
τους πόρους που είχαν κατανεµηθεί προς την καινοτοµία ώστε 
να µην απορροφηθούν από τις υπάρχουσες διαδικασίες. Η ανά-
πτυξη λοιπόν της κατάλληλης πλατφόρµας αιχµαλώτισης της 
καινοτοµίας, η ενίσχυση και υποστήριξη της παραγωγής ιδεών 
µέσα στον οργανισµό, η υποστηρικτική διοίκηση, η αποτελε-
σµατική διάχυση της συσσωρευµένης γνώσης του ανθρώπινου 
κεφαλαίου και η συνεχής επαφή µε τα ενδιαφερόµενα µέρη 
δηµιουργούν πρόσφορο έδαφος για τη δηµιουργικότητα και 
την εξεύρεση λύσεων. 

∆ηµήτρης Κοντάκης, Co-Founder - Cognitive Space

Meta Tags: Μικρά SEO tips για την ιστοσελίδα σας
Οι µηχανές αναζήτησης, αξιολογούν 

το περιεχόµενο κάθε ιστοσελίδας βάσει 
των Meta tags. Στην ουσία τα meta 
tags είναι ορισµένες πληροφορίες 
που περιγράφουν το περιεχόµενο της 
ιστοσελίδας και είναι ορατές µόνο στις 
µηχανές αναζήτησης και όχι στους 
χρήστες, µε εξαίρεση το meta title 
και το meta description. Τα meta data 
αποτελούνται από τα meta titles, meta 
description, meta keywords, meta 
author, H1, H2, H3 tag.

Ποιος είναι ο ρόλος των meta data 
για την κατάταξη στις σελίδες των απο-
τελεσµάτων των µηχανών αναζήτησης;

Η αλήθεια είναι πως πλέον η δηµι-
ουργία των meta-ετικετών δεν αποτελεί 
σηµαντικό παράγοντα για την κατάταξη 
της ιστοσελίδας σας στα αποτελέσµατα, 
αλλά συµβάλει στην λειτουργικότητα 
του web page σας και γι' αυτό θα 
πρέπει να δώσετε µεγάλη προσοχή.

Το meta title αποτελεί το κυριότερο 

meta tag και είναι αυτό που βλέπει 
πρώτο ο χρήστης του διαδικτύου όταν 
πραγµατοποιεί µια αναζήτηση. Ο τίτλος 
θα πρέπει να δίνει στον αναγνώστη 
να καταλάβει το περιεχόµενο που θα 
αντικρίσει µόλις κάνει κλικ σε αυτό 
το link και να περιέχει συγκεκριµένες 
λέξεις-κλειδιά.

Το meta description είναι το δεύτερο 
κριτήριο µε το οποίο οι χρήστες επιλέ-
γουν ένα αποτέλεσµα σε µια αναζήτησή 
τους στο διαδίκτυο. 

Πρόκειται για την µικρή περιγραφή 
που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τον 
τίτλο. Καλό θα ήταν να γράφετε δια-
φορετικά meta description για κάθε 
ιστοσελίδα περιλαµβάνοντας ορισµένες 
λέξεις-κλειδιά.

Τα keywords meta tags δεν είναι 
ορατά στους χρήστες παρά µόνο στις 
µηχανές αναζήτησης και έχουν πολύ 
µικρή σηµασία για seo σε σχέση µε 
τις προηγούµενες ετικέτες. Πρόκειται 

για µια µικρή λίστα µε τις κυριότερες 
λέξεις-κλειδιά της ιστοσελίδας σας.

Οι ετικέτες των επικεφαλίδων 
(heading tags h1, h2, h3, h4 ) δίνουν 
έµφαση στο περιεχόµενο της ιστοσελί-
δας και γι αυτό το λόγο θα πρέπει να 
ακολουθούν συγκεκριµένη δοµή και 
διάταξη σε συνδυασµό µε τις λέξεις-
κλειδιά που χρησιµοποιείτε. Χρησιµο-
ποιήστε LSI keywords για κάθε τίτλο.

Σήµερα, οι µηχανές αναζήτησης δί-
νουν µικρή βαρύτητα στα meta tags 
καθώς µπορούν και “διαβάζουν” απευ-
θείας το περιεχόµενο κάθε ιστοσελίδας 
και το αξιολογούν αυτόµατα. Ωστόσο, 
βεβαιωθείτε ότι συµπληρώνετε σωστά 
τις ετικέτες αυτές στην ιστοσελίδα σας 
και να θυµάστε ότι η Google λατρεύει 
το αυθεντικό και ποιοτικό περιεχόµενο.

Σκουρλής ∆ηµήτρης- 
Founder of emads Internet Solutions 

www.emads.gr
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Τεχνολογία & εκπαίδευση ενώνονται στην Pegneon
Μπορεί ένα παιχνίδι να εγγυηθεί την προσωπική µας 

ασφάλεια στον εργασιακό χώρο, ή να µεταδώσει 
την εταιρική κουλτούρα σε όλο το ανθρώπινο 

δυναµικό; Από ότι φαίνεται το Fire Safety Gaming και 
το Hygiene Gaming όχι µόνο το επιτυγχάνουν αλλά 
µας αναγκάζουν να δούµε τα παιχνίδια στα… σοβαρά. 
Όντας σε µια εποχή που η τεχνολογία του serious gaming 
αναπτύσσεται, διαδίδεται και εξελίσσεται αλµατωδώς, η 
Pegneon φέρνει στο προσκήνιο τα educational games 
στους εργασιακούς χώρους. Η ∆ανάη Αντωνοπούλου, 
ιδρύτρια και managing director της startup Pegneon, µας 
εισάγει στον κόσµο του educational gaming.

Είστε η πρώτη ελληνική startup που ασχολείται µε την 
ασφάλεια στους χώρους εργασίας µέσα από τοseriousgaming.
Πώς προέκυψε η δηµιουργία του;
Η ιδέα προέκυψε παρατηρώντας από δικές µας εµπει-

ρίες πως το θέµα της ασφάλειας (και όχι µόνο) είναι µεν 
σηµαντικό, αλλά κανείς δε δίνει την πρέπουσα σηµασία. 
Σε ένα κόσµο που η «ταχύτητα» µε την οποία πρέπει να 
γίνουν όλα δεν αφήνει χώρο για παραδοσιακές εκπαιδεύ-
σεις µε πλούσιο περιεχόµενο αλλά χωρίς κάποιο ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για αυτόν που τις παρακολουθεί, σκεφτήκα-
µε «πώς θα µπορούσε να γίνει πιο ενδιαφέρον ώστε ο 
υπάλληλος να εργάζεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του;» 
Και έτσι προέκυψε το πρώτο παιχνίδι της πυρασφάλειας. 
Από τότε, η εταιρεία έχει προχωρήσει και σε θέµατα που 
δεν αφορούν την ασφάλεια αυτή κάθε αυτή. Η Pegneon 
είναι µια startup εταιρία που στόχος της είναι µέσω της 
τεχνολογίας να αναβαθµίσει το περιεχόµενο της εταιρικής 
κουλτούρας και εκπαίδευσης των επιχειρήσεων προς τους 
εργαζόµενους τους.

Πόσο εξοικειωµένες είναι οι ελληνικές εταιρείες µε τη 
µέθοδο χρήσης του serious gaming στο χώρο εργασίας;
Μου δίνεται µια καλή ευκαιρία να µοιραστώ µαζί σας µια 

εµπειρία από µια παρουσίαση της εταιρίας µας σε µια µεγάλη 
ελληνική εταιρία. Στην αρχή της παρουσίασης, νόµισα ότι 
δεν θα διαρκέσει πολύ διότι θεωρούσα ότι οι αντιδράσεις θα 
είναι αδιάφορες ως προς το περιεχόµενο και τον σκοπό του 
αντικειµένου της Pegneon. ∆ιαψεύστηκα όµως ευχάριστα γιατί 
η συνάντηση διήρκησε πάνω από 3 ώρες όπου δεχόµουν 
ερωτήσεις αναφορικά µε το περιεχόµενο και τις δυνατότητες 
των παιχνιδιών. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι 
και σ’ άλλες συναντήσεις που είχα µε στελέχη εταιριών, ήταν 
τόσο µεγάλο το ενδιαφέρον όπου πλέον οι εταιρίες όχι µόνο 
αναζητούν, αλλά και έχουν υιοθετήσει την τεχνολογία µε 
εναλλακτικούς τρόπους εκµάθησης.

Για ποιο λόγο αποφασίσατε να φτιάξετε το Fire Safety 
Gaming και όχι κάτι άλλο;
Η ελληνική νοµοθεσία άλλαξε πρόσφατα στα πρότυπα της 

ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και θεώρησα πως ήταν µια καλή 
ευκαιρία να αναπτύξω σε παιχνίδι το νέο περιεχόµενο της 
έτσι ώστε να γίνει πιο ενδιαφέρον στην εκπαίδευση για την 
πυρασφάλεια.

Η πυρασφάλεια µας έδωσε εκείνη τη δυναµική έτσι ώστε 
να αναπτύξουµε µια µεγάλη θεµατολογία εκπαιδευτικών 
παιχνιδιών συµπεριλαµβάνοντας παιχνίδια µε θέµα το 

περιβάλλον, την ασφάλεια (κτηρίων, οδήγησης, έκτακτων 
συνθηκών) και τις συνθήκες υγιεινής.

Ακούγεται συχνά ότι ταseriousgamesείναι µια µόδα µε 
µικρό κύκλο ζωής και εφαρµογής; Εσείς τι πιστεύετε; 
Αν κοιτάξουµε παγκοσµίως την τάση, νοµίζω ότι όποιος 

ισχυριστεί κάτι τέτοιο, έχει αµελήσει ότι οι νέες γενιές (Y 
generation and onwards) µεγάλωσαν µε online παιχνίδια. 
Με άλλα λόγια, είναι σαν να λέµε ότι το 1,8 δις που ανα-
µένεται να δηµιουργήσει ο χώρος του gaming γενικότερα 
µέχρι το 2022, είναι µια µόδα που θα περάσει… Πιστεύουµε 
πως οι νεότερες γενιές υιοθετούν ήδη τις νέες τεχνολογίες 
και εκπαιδεύονται µέσω serious games, educational games, 
learning games και κοινοποιούν τις εµπειρίες τους µέσω 
social media. Θεωρώ λοιπόν πως έχουµε µπροστά µας έναν 
µεγάλο κύκλο ανάπτυξης όπου δεν θα µιλάµε για serious 
games αλλά για globalization της συγκεκριµένης κατηγορίας 
µε ανεξάντλητες δυνατότητες.

Η οικονοµική κρίση βοηθάει τις startup σήµερα, από 
την άποψη ότι αναγκαστικά ωθούνται να βγουν στο 
εξωτερικό προκειµένου να αποκτήσουν βιωσιµότητα 
ή θεωρείτε ότι αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για να 
ξεκινήσει κάποιος µια δική του καινοτόµο επιχείρηση;
Η οικονοµική κρίση δεν κάνει διακρίσεις είτε σε startupε-

ταιρίες, είτε σε µικροµεσαίες είτε σε µεγάλες. Η ειδοποιός 
διαφορά είναι ότι µια startupεταιρία έχει τον ενθουσιασµό 
που θέλει να πετύχει η ιδέα της και αποτελείται κυρίως από 
άτοµα που επιθυµούν να δουν τις ιδέες τους να εφαρµόζονται. 
Το βασικό ζήτηµα είναι η γραφειοκρατία που επικρατεί στη 
χώρα µας και θεωρώ πως αποτελεί έναν βασικό παράγοντα 
ώθησης startup εταιριών στο εξωτερικό. Στην χώρα µας, 
υπάρχουν άτοµα και εταιρίες που θέλουν να επενδύσουν 
σε νέες ιδέες αλλά η συνεχώς µεταβαλλόµενη οικονοµική 
και φορολογική πολιτική ανατρέπει έναν µακροπρόθεσµο 
προγραµµατισµό.

Έχετε ως σκοπό να στραφείτε και στον εκπαιδευτικό χώρο 
πέρα από το χώρο της εκπαίδευσης των εργαζόµενων 
µέσα στις επιχειρήσεις;
Βασικό αντικείµενο και δραστηριότητα της Pegneon είναι η 

δηµιουργική σύνθεση της εκπαίδευσης µε την τεχνολογία. Ο 
εκπαιδευτικός χώρος έχει µεγάλο ενδιαφέρον µε αµέτρητες 
δυνατότητες όπου η ενσωµάτωση εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
µπορεί να βοηθήσει τα παιδιά και να βελτιώσει τον τρόπο 
αντίληψης και αντιµετώπισης µιας σειράς θεµάτων όπως οι 
τρόποι συµπεριφοράς, η σωστή διατροφή και το περιβάλλον.

Πρόσφατα ήσασταν µέλος που συµµετείχε στην έκθεση 
Game Connection Europe 2015. Τι εµπειρίες αποκοµίσατε;
Η Pegneon ως µέλος του gi-Cluster του Corallia είχε την 

ευκαιρία να συµµετάσχει σε ένα µεγάλο συνέδριο στη Γαλλία 
όπου µας δόθηκε η δυνατότητα να ανταλλάξουµε απόψεις 
και ιδέες µε ανθρώπους που ασχολούνται καθηµερινά µε 
θέµατα gaming µε την ευρύτερη έννοια του όρου. ∆εν θα 
ήθελα να σας κρύψω ότι υπήρξε µεγάλο ενδιαφέρον από 
ξένους developers να ασχοληθούν µετά educational games 
και να συνεργαστούν µε τη Pegneon για την ανάπτυξη 
θεµατικών παιχνιδιών µε βάση την κουλτούρα των χωρών 
τους. Το βασικότερο όλων όµως είναι ότι µέσα απ’ αυτές 
τις συζητήσεις, αποκοµίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι µε νέες 
ιδέες και θέλεις και εσύ να είσαι µέρος όλου αυτού κόσµου, 
ενός κόσµου που αλλάζει συνεχώς.

Ποια είναι τα επόµενα βήµατα που έχετε σχεδιάσει;
Οι βασικές προτεραιότητες της Pegneon είναι να διατη-

ρήσει τον ενθουσιασµό και την όρεξη να δηµιουργεί όσο 
αναπτύσσεται. Όλοι εµείς που αποτελούµε τη Pegneon 
έχουµε δώσει µια υπόσχεση, να διαφυλάξουµε τις αρχές 
µας και να δηµιουργούµε µακροχρόνιες συνεργασίες που 
θα µας εξελίσσουν για να κάνουµε ένα βήµα πιο µπροστά. 

Απόστολος Ζαβιτσάνος
Υπεύθυνος ∆ηµοσιογραφικής Τεκµηρίωσης
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εθελοντισµοσ

Η οµάδα µας, ξεκίνησε την δράση της το 2010, αρχικά σαν project κι 
εξελίχθηκε σε εθελοντική κίνηση, όπου συµµετέχουν επαγγελµατίες και 
ερασιτέχνες ζωγράφοι, ή απλώς δηµιουργικοί µε διάθεση προσφοράς 
άνθρωποι, που αγαπάνε την τέχνη και τα παιδιά.

Είναι γνωστό πως τα παιδιά µέσα από τα χρωµατιστά µολύβια και τις µπογιές τους εκφράζουν 
όσα κρύβουν στη ψυχή τους, όσα τα ευχαριστούν και όσα τα τροµάζουν.
Οι δικές µας δράσεις ωστόσο περιστρέφονται γύρω από «µη προνοµιούχα» παιδιά, που είτε 
διαµένουν σε ιδρύµατα, στέγες ανηλίκων, υποβαθµισµένες ή παραµεθόριες περιοχές, είτε 
είναι παιδιά µε ειδικές ανάγκες, νοσηλεύονται λόγω ασθενειών κλπ.
Στόχος µας, είναι να φέρουµε τα παιδιά σ’ επαφή µε την τέχνη και µέσα απ’ αυτήν να τα 
ευαισθητοποιήσουµε και να τους δώσουµε χαρά!
∆ιοργανώνουµε bazaar για την οικονοµική τους ενίσχυση ή συµµετέχουµε σε bazaar που 
διοργανώνονται µε δική τους πρωτοβουλία.
Απαράβατη αρχή µας είναι εµείς να µην έχουµε καµία σχέση µε την οικονοµική διαχείριση, 
γίνεται από τα ίδια τα ιδρύµατα ή τους φορείς.
Αγγελίες: Αναζητούµε:
• Εικαστικούς 
• Δημιουργικούς ανθρώπους που μπορούν να συμμετέχουν με τη φαντασία τους και την εργα-
τικότητά τους στη φιλοτέχνηση τοιχογραφιών, πινάκων, χειροποίητων κατασκευών για bazaar 
• Οδηγούς εθελοντές 
• μπειρο γραφίστα 
• Εικαστικούς, εκπαιδευτικούς 
• Μεταφραστή 
• Παιδαγωγούς 
• ωτογράφο 
Tο προφίλ των εθελοντών:
• αλέντο στα εικαστικά και γενικά στις εικαστικές κατασκευές με διάθεση προσφοράς.
• Κατά τις δράσεις μας με τα παιδιά να διαθέτει υπομονή, αγάπη και φιλική διάθεση.
• Πνεύμα συνεργασίας, αλληλεγγύης και συνέπειας.
Επικοινωνία:
E-mail: irenekourtz.art@gmail.com & Zografoisedrasi@gmail.com

Ο «ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ ΑΜΕΑ» είναι ένα αθλητικό σωµατείο, επίσηµα αναγνω-
ρισµένο από την
Eθνική Αθλητική Οµοσπονδία Αθλητών µε Αναπηρίες (Ε.Α.Ο.Μ. ΑμεΑ .
∆ηµιουργήσαµε αυτή την οµάδα κολύµβησης, για να µπορέσουµε να δώσουµε 
στα παιδιά µας την ευκαιρία να αγωνιστούν και να αποδείξουν πως η διαφορε-
τικότητά τους δεν µπορεί να σταθεί εµπόδιο στην συµµετοχή τους στην νίκη.

Βέβαια δεν ποντάρουµε µόνο στο αγωνιστικό κοµµάτι. ∆ίνουµε σηµασία και στην άσκησή 
τους, για τον λόγο ότι τα παιδιά µε νοητική υστέρηση έχουν ανάγκη εκτός από την άσκηση 
του µυαλού και την άσκηση του σώµατος.
Θέλουµε µέσα από τη δηµιουργία αυτής της οµάδας να τους ενισχύσουµε το πνεύµα της 
οµαδικότητας και της συµµετοχής.
Ο σύλλογος µας έχει δύο τµήµατα, το αγωνιστικό και το εκπαιδευτικό - προαγωνιστικό. 
Αγγελία:

 υχοκοινωνική εατρική μας Ομάδα ΑΜΕΑ, αναζητεί θελοντές, ευαισθητοποιημένους με 
τα άτοµα µε νοητικές αναπηρίες, για την υποστήριξη και ενίσχυση της οµάδας στις πρόβες, 
στις παραστάσεις, στις περιοδείες και επί σκηνής.
Eπικοινωνία: 
Yπεύθυνη: Μαρία Μπαντή  Tηλέφωνο: 6938 769730. E-mail: bandismaria@live.com

Ο Σύλλογος Συµπράττω δηµιουργήθηκε το 2009, και τυπικά ιδρύθηκε το 
2010. Ως ενεργοί πολίτες ΑµεΑ και µη, οι οποίοι συµπορευόµαστε και συ-
µπράττουµε σε µια κοινή προσπάθεια, µε σκοπό την πολύπλευρη υποστήριξη 
των συναθρώπων µας µε αναπηρία. Επιδίωξη µας είναι να συµβάλλουµε 

στην άρση των εµποδίων που υφίστανται και που τους έχουν οδηγήσει στην αποµόνωση. 
Επιθυµία µας είναι να βγουν από τα σπίτια τους και να συµµετέχουν σε όλες τις εκφάνσεις 
της καθηµερινής ζωής της πόλης µας. 
Ο ρόλος µας είναι διεκδικητικός. Ασκούµε πίεση και ενεργούµε µε στόχο τη βελτίωση της 
καθηµερινότητας των συµπολιτών µας που αντιµετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης και προ-
σβασιµότητας στο φυσικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον, στις υπηρεσίες, στα αγαθά όπως: 
στην ψυχαγωγία, στον αθλητισµό, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική αποκατάσταση. Σύνθηµα 
µας είναι η "κοινωνική αλληλεγγύη στην πράξη" ώστε να γίνει πιο ανθρώπινη η πόλη µας.
Επιµέρους σκοποί του Συλλόγου:
Ι. Ενέργειες για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ΑµεΑ 
• Στην πληροφορία για θέματα και υπηρεσίες που τους αφορούν 
• Στις υποστηρικτικές υπηρεσίες που μπορούν να χρησιμοποιούν για την αποτελεσματικότερη 
διεκπεραίωση των υποθέσεων τους π.χ. Κοινωνική πηρεσία
• Στην ικανοποίηση των καθημερινών τους αναγκών π.χ. προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους
ΙΙ. Η δηµιουργία δικτύου κοινωνικής αλληλεγγύης προς τα ΑµεΑ και τις οικογένειες τους. 
Προσφορά υπηρεσιών από μέλη του συλλόγου, επαγγελματίες επιστήμονες σε ανθρώπους 
µε αναπηρία που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.
Επικοινωνία:
∆ιεύθυνση: εθύμνης  (Στην πίσω πλευρά του Δημαρχείου Αργυρούπολης
Τηλέφωνα Επικοινωνίας: Σταθερό     Κινητό  
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: symprattw@gmail.com

Το «∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού» είναι ένα µη κερδοσκοπικό 
σωµατείο που δραστηριοποιείται από το 2000 για την προάσπιση των 
δικαιωµάτων του παιδιού, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ. 

Τα µέλη του είναι  εκπαιδευτικοί, γονείς, συγγραφείς παιδικών βιβλίων, εικονογράφοι, 
πανεπιστηµιακοί, δηµοσιογράφοι, καλλιτέχνες και γενικότερα άνθρωποι που σέβονται τα 
δικαιώµατα του παιδιού και είναι πρόθυµοι να κινητοποιηθούν για την προώθησή τους 
στη χώρα µας.
χει ως τώρα αναπτύξει πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες μέσα και έξω από τα σχολεία, 

για να κάνει γνωστά τα δικαιώµατα των παιδιών, να στηρίξει παιδιά που βρίσκονται σε 
δύσκολες συνθήκες και αντιµετωπίζουν κάθε είδους δυσκολίες. Είναι ένα δίκτυο αλλη-
λεγγύης, που χρησιµοποιεί τη δύναµη της γνώσης και του πολιτισµού για να βελτιώσει 
την ποιότητα ζωής των παιδιών, να τους προσφέρει τη χαρά και τη δηµιουργικότητα της 
οµαδικής προσπάθειας και πρωτοβουλίας.
Είναι πεποίθησή µας ότι η συλλογική ενεργοποίηση παιδιών, εκπαιδευτικών, γονιών και 
η ευαισθητοποίηση όλων µας µπορεί να συµβάλει αποφασιστικά στην προώθηση και την 
προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού στην κοινωνία µας.
Επικοινωνία:
Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε µαζί µας στο e-mail: diktio1@gmail.com και 
στο τηλέφωνο 210 8846590. 

Η “Αντιµετώπιση Παιδικού Τραύµατος” έχει ως σκοπό την µείωση των 
παιδικών ατυχηµάτων και την άµεση και σωστή αντιµετώπιση των παιδικών 
τραυµατισµών.

Σήµερα οι άµεσοι στόχοι µας είναι:
•  δημιουργία μήματος Επειγόντων Περιστατικών στο Καραμανδάνειο  ενικό Νοσοκο-
μείο Παίδων Πατρών.
•  ολοκλήρωση της Μονάδας Εντατικής εραπείας Παίδων του Πανεπιστημιακού ενικού 
Νοσοκομείου ρακλείου ΠΑ Ν  με τον απαραίτητο εξοπλισμό.
•  προώθηση του προγράμματος ποστήριξη Παιδιών με Νοσήματα του Αναπνευστικού 
Συστήµατος» το οποίο έχει ως σκοπό την δωρεά ιατρικού εξοπλισµού στις αντίστοιχες µονάδες 
των Παιδιατρικών Νοσοκομείων, για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας στα παιδιά με 
νοσήµατα του αναπνευστικού συστήµατος.
•  αγορά μηχανημάτων απαραίτητων για την κάλυψη ουσιαστικών και άμεσων αναγκών 
στα Παιδιατρικά Νοσοκομεία.
•  χρηματοδότηση του προγράμματος Εκπαίδευση ατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού 
στην Αντιμετώπιση Παιδικού ραύματος  ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους 
ενδιαφερόµενους να διευρύνουν τις γνώσεις των στην αντιµετώπιση επειγόντων παιδιατρι-
κών περιστατικών.
•  συνέχιση του προγράμματος Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων  με ομιλίες σε Νηπια-
γωγεία και ∆ηµοτικά σχολεία.
Εάν επιθυµείτε να γίνετε µέλος µας ή να υποστηρίξετε το έργο µας κάνοντας µία δωρεά 
απευθυνθείτε στα τηλ.: 210 6741 933 και 210 6740 118 ή µε e-mail στο info@pedtrauma.gr

Η «Αναπηρία Σήµερα» είναι οργάνωση µε µέλη, που είτε 
προέρχονται από τον αναπηρικό χώρο, είτε λειτουργούν µε 
διάφορες ιδιότητες σε αντικείµενα συναφή µε τις ανάγκες και 

τα ενδιαφέροντα των αναπήρων και εµποδιζόµενων ατόµων όλων των κατηγοριών. 
Σε συνεργασία με την Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής του Α.Π. . διοργανώθηκε σειρά ενη-
µερωτικών δράσεων, που σε πρώτη φάση αφορούν την ευαισθητοποίηση των πολιτών για 
ζητήµατα σχετικά µε την αναπηρία. Οι στόχοι µας περιλαµβάνουν επίσης την οργανωµένη 
εθελοντική προσφορά, καθώς και την εποικοδοµητική παρέµβαση προς αρµόδιους φορείς 
και πρόσωπα.
Επικοινωνία: Υπεύθυνος: ώτης Μπίμπασης  Τηλ.: 6974 530195 - Ε-mail: anapiriasimera@
gmail.com

Η LALIBELA Σύλλογος Βοήθειας Παιδιών Αιθιοπίας είναι μια ελληνική, ανθρω-
πιστική, μη κερδοσκοπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το  από λληνες 
εθελοντές µε σκοπό την παροχή στέγης, τροφής, ένδυσης, εκπαίδευσης και 
ιατρικής κάλυψης σταορφανά και άπορα παιδιά της Αιθιοπίας.
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.
Η υποστήριξη των παιδιών αυτών πραγµατοποιείται µέσω προγραµµάτων «αναδοχής» στην 
Ελλάδα, σε συνεργασία και µε µη κυβερνητικές οργανώσεις στην Αιθιοπία. 
Ο Σύλλογος καλύπτει τις ανάγκες στέγασης σε Κέντρα Παιδικής ροντίδας, διατροφής,  
εκπαίδευσης και ένδυσης του κάθε παιδιού µε την υποστήριξη του ανάδοχου γονιού.
Σηµαντικό µέρος του έργου αποτελούν οι αποστολές των Ελλήνων αναδόχων στην Αιθιοπία, 
ώστε η πράξη της αναδοχής να αποκτήσει µια προσωπική διάσταση. 
O σύλλογος πραγµατοποιεί έργα υποδοµής µε σκοπό τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
στα Κέντρα Παιδικής ροντίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε το έργο µας επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.
lalibela.gr ή επικοινωνήστε µαζί µας στο: info@lalibela.gr ή στον αριθµό 210 3227478 µας 
να γνωριστούµε και να τα πούµε από κοντά.

ο Ελληνικό Κέντρο Προαγωγής Κοινωνικής και υχικής γείας Πορεία Α.Μ.Κ.Ε. 
είναι μια Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με σκοπούς κοινωφελείς, που 
ιδρύθηκε την η Μαρτίου  και έχει έδρα την Αθήνα. 
Ο ευρύτερος σκοπός της Εταιρείας είναι η προαγωγή δράσεων που επιτρέπουν 

την αντιµετώπιση των προβληµάτων ψυχικής υγείας και γενικότερα του κοινωνικού αποκλει-
σµού, βοηθώντας το άτοµο να παραµείνει ενεργός πολίτης, µέσα στο δικό του περιβάλλον, 
µε αυτονοµία, οικονοµική δράση και κοινωνική ένταξη.
Αγγελίες: 
• Εθελοντής Απόφοιτος ή οιτητής Καλών εχνών
• Εθελοντής Ειδικός υμναστής στρια
• Εθελοντής για Παραλαβή και Μεταφορά ορηγιών
Eπικοινωνία: site: www.poreia.org, e-mail: info@poreia.org, τηλ.: 210 6899580
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Ο όµιλος εταιρειών Sabo, ένας από τους δυναµικά 
ανερχόµενους οµίλους στο τοµέα  των ηλεκτροµηχα-
νολογικών κατασκευών και µελετών στην Ελλάδα και 
διεθνώς, στo πλαίσιo της ανάπτυξης και διεύρυνσης 
των δραστηριοτήτων και έργων του, ζητά να προσλάβει:

Γραµµατέα Εµπορικού Τµήµατος 
µε άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας

Περιγραφή θέσης: 
•     

      
•     
•       
για τις αγορές της αρµοδιότητας  
(τιµολόγια, packing lists, προσυννενόηση  
µε τον πελάτη και ενηµέρωσή του για αποστολή) 
•       
•    
•     

     
•      
µε τον αρµόδιο account manager

Επιθυµητά προσόντα: 
•      
ή Οικονοµικών 
•       
εµπορικού ή οικονοµικού τµήµατος 
•     γλώσσας 
•   
•    

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
•  

      
    e-mail: 

Aqua Vista Hotels   

Secretary

Duties & responsibilities: 
•       
support and participate in projects which support 

        
duties and responsibilities 
•         
the general manager and internal and external 

       
        

      
 

•      
       

      
•        
on a continual basis assignments allocated  

         
         

    
•         

         
      

•      
      

obtaining agenda items and taking minutes  
in order to track actions and progress 
•         

         
to the General Manager 
•       

        
        

       
process 
•       
and adjust schedules to accommodate changes  
in priorities 
•       

       
•         

       
        

attention in order to minimise the general 
   

•      
      

and other colleagues to minimize costs  
    

•         
       

•        
 

Required qualifications: 
•    

      
  

•       
         
   

•       
      

•     
      

        
  

•        
     

       
         

as excellent in organisational skills, able  
to multi-task, establish priorities, anticipate 
requirements and meet deadlines 
•      
•  

AVH offers: 
•         
•      
•     

     e-mail:  

Θεοδώρου Αυτοµατισµοί ΑΒΕΤΕ     
ζητά για άµεση πρόσληψη:

Γραµµατέα Τεχνικού Τµήµατος 
Κωδ. S12/15

Απαραίτητα προσόντα: 
•      
•     
•        
•       
•    
•       

   

Προσφέρονται: 
•       
αναπτυσσόµενη εταιρία 
•   
•     

   e-mail:  
      S12/15  

   

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
 Λογιστική Εταιρία αναζητά:

Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•        

   
•       
και νοµικών προσώπων 

     
•      
(word,excel,internet,mail)

Προφίλ υποψηφίου: 
•    
•     
•   
•     

Η εταιρία προσφέρει άριστο περιβάλλον εργασίας, 
      

       
  e-mail: 

Φοροτεχνικός - Λογιστής /τρια

H Link          
     -

κών υπηρεσιών, ζητά να εντάξει στο δυναµικό της 
   .

Αναφερόµενος στην διοίκηση, θα αναλάβει 
ενεργά καθήκοντα για: 
•      
•     
•      

  
•      
και νοµικών προσώπων 
•    
•    
•  

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

    
•   
•       
διαχείρισης 
•       
νοµοθεσίας 
•      
•   
•   

Παροχές: 
•     
•   
•  
•   
•   

     
στο e-mail:   -

        
     

Εταιρεία παροχής υπηρεσιών στα  , 
επιθυµεί να προσλάβει για µόνιµη 8ωρη απασχόληση:

Εσωτερικό Λογιστή 

       -
     

     

     e-mail:  

Adecco HR        
         

       
       

         
     

Accounting Department Assistant (Patra)

(Ref.code: S-722/55779)

Job description: 
•       

        
•  
•       

    
Candidate profile: 
•   
•         
in a similar role 
•       

      
•       

   
•          
be an asset 
•      
•          

    
The company offers: 
•    
•     

       
      address: 

          
       

          
       

        
        

           
       

 AMD Telecom, εταιρεία τηλεπικοινωνιών και digital 
marketing µε παγκόσµια δραστηριοποίηση, αναζητά 
στα πλαίσια της συνεχούς διεύρυνσης και ανάπτυξης 
των δραστηριοτήτων της, για το τµήµα Λογιστηρίου: 

Βοηθός Λογιστή 
Υπεύθυνο τιµολόγησης υπηρεσιών 

Έδρα την Λητή Θεσσαλονίκης

Καθήκοντα/αρµοδιότητες: 
•      
(υπηρεσία) 
•     
•       
και πιστωτικής πολιτικής 
•    

Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει 
τα εξής προσόντα: 

•       
ιδανικά σε εταιρία παροχής υπηρεσιών 
•      
•     

     
•      
διαχείρισης και γενικής λογιστικής 
•     
•        
λογιστικών προτύπων 
•       
απεικόνισης συναλλαγών) 
•      
•       

       
•        
θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα 
•    
•     

   e-mail: 
       -
       

κληθούν για προσωπική συνέντευξη

Η A. Λέος Α.Ε. εισαγωγική-εµπορική εταιρεία µε έδρα 
   

Βοηθό Λογιστή 
για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
Κατεύθυνσης 
•        

    
εταιρειών (κατά προτίµηση εµπορικών-εισαγωγικών) 
•     
•        

    
  

•        
  

•    
•    
•        
•   

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•  
•   
•     
•      
προθεσµιών 
•       
για το αποτέλεσµα 
•    

Προσφέρεται 
•      
•    
•     

     
  ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλοι γραφείου 

για το τµήµα τηλεφωνικής προώθησης

  Connecting Line A.E. είναι µία από τις δυ-
ναµικότερες εταιρίες προώθησης τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών µε εµπειρία στο χώρο του telemarketing, 

   

Περιοχή απασχόλησης: Θεσσαλονίκη, κέντρο

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν σε εξερχόµενες 
κλήσεις µε αντικείµενο την προώθηση υπηρεσιών 
στα τµήµατα:
•  
•   
•  

Επιθυµητά προσόντα: 
•   
•    
•    
•   
•   
•     
•       
σε ανάλογη θέση θα θεωρηθεί προσόν

Η εταιρεία προσφέρει: 
•      
•      
και επίτευξης στόχου 
•      

Αγγελίες εργασίας
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•    
•   
•     

   ηλεκτρονική διεύθυνση: 
cl@connectingline.gr.    

      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
 λογιστική εταιρία   

       

Υπαλλήλου Τµήµατος Μισθοδοσίας 
στα γραφεία της σε Αθηνα και Θεσσαλονίκη

       
        

       
       

    

Τυπικά προσόντα: 
  

    
     

 

Ουσιαστικά προσόντα:  
•        

   
•    
•       

 
•     
•      

Η εταιρία προσφέρει:  
•     
•  

   e-mail: 

Eurofast       
        

        
          

   

Transfer Pricing Assistant

Skills & qualifications:

The successful candidates should fulfill  
the following requirements: 
•      

  
•        

    
•        

    
•      

  
•     
•        
•        

        
  

•     

Role: 
•     
•        

   
•      

         
•      

    
•         

 
•       

     
       

     
     e-mail: 

    

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Net C# Developers

Nubis         
         

       
           

       
          

        
          

        
         

       
        

      

The required .Net C# Developer technical skill-
set includes: 
•      

      
  

•      
  

•       
      

•      
 

•     

       
       

        
        

       
      

        
           

     e-mail:    
          

     #NET212.

 E-gate Ε.Π.Ε.      
     
   

Web Developer  
(Κωδ. WEB 1215)

Ρόλος/αρµοδιότητες:      
       

       
      

      
      

      
       

  

Απαιτούµενα προσόντα: 
•         
•       

  
•     

    
•       

       
 

•     
 

•    
•      

     
•      
•      

      
 

•      
•     
•     
•     
•       

 
•        

   
•     
•     

   

Επιθυµητά προσόντα: 
•     
•   
•    
•       

   
•   

 E-gate Ε.Π.Ε.    
      

      
        

     
      

      
     

      
      

        
e-mail: 

ADAPTit S.A.   

Computer Networks Engineer

Graduate electrical & computer engineer or computer 
network engineer with very good knowledge of:

•   
•   
•   
•     

•         
      
     

      
     

We offer       
     

      AD-CNE    
  e-mail:     

      
       

iRepair        
       

 

         
         

           
         

            
           

          
          

         
      

   

      

        
          

         
        

         
    

         
         

            
            

           

        
         

        
            

         
          

            
           

   e-mail: 

OpenGL Developer

        
        

Main tasks     

Requirements: 
•        
•       

  
•      

Needed skills: 
•      
•       

  
•     
•         

    
•        

Additional skills: 
•         
•        
•         
•      

  

          
   e-mail:    

 “OpenGL Developer Job”    
    

  Gaia επιχειρείν     
    

Developer

Απαιτούµενα προσόντα: 
•        
•    
•      

 
•       

 
•     

  

Πρόσθετα προσόντα: 
•       

   

•       
•   

Είδος εργασίας:  

      
  e-mail: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
  Flavour Factory A.E.      

,   

Graphic Designer

      
       

Aρµοδιότητες: 
•     

         
  

•     
     

 
•   
•      

      

Απαιτούµενα προσόντα: 
•       
•       

       
     

    
•       

     
•      

     
     

•      
•         

 
•        

   
•      

    
•       

  
•       
•      

      
  

•    

Προσφέρεται: 
•     
•        

 
•     

       
      

   e-mail:  

Swiss Hotel Project Ltd.     
        

       
      

   

Web Designer / Brandist

Candidate’s profile:     
        

        
        

       
        

          
        

   

Job description:       
      

        
       

        
        

           
        

        
        

          
        

       

Requirements: 
•     
•        

  
•     
•       

   
•      
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συνέχεια στη σελ. 14

and Adobe CS applications (ie. Photoshop, 
Illustrator, inDesign etc) a must 
•        
(logo proposals, explanation, mottos) 
•     
Skills/responsibilities: 
•       

        
      

•       
      

•        
    

•          
   

•        
project deadlines 
•   
•    
•    
•       
•          

        e-mail: 
cvswisshotel@gmail.com

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ  
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ζητούνται υπάλληλοι  
για τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Η εταιρεία SigmaPhone είναι µια από τις δυναµικότερες 
εταιρείες προώθηση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 
χρηµατοπιστωτικών και ασφαλιστικών προϊόντων. 

        
     
        

(nhs). ∆ιαθέτει άρτια εκπαιδευµένο προσωπικό και προ-
σφέρει εργασία σε θέµατα τηλεφωνικής προσέγγισης 
και πώλησης. Στόχος της είναι η σωστή ενηµέρωση 
των πελατών της, η εύρυθµη λειτουργία του τµήµατος 
πωλήσεων, το θετικό κλίµα ανάµεσα στα άτοµα που 
την απαρτίζουν και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των 
πελατών παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
και καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες 
σε µια συνεχώς µεταβαλλόµενη αγορά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 
•   
•    
•  
•   
Επιθυµητά προσόντα: 
•   
•     
•    
Η εταιρεία µας προσφέρει: 
•     
•    
•       
•        
επιδόµατα και δώρα 
•    
•    
•        
•   
•     
•   

       
 e-mail:   

      
     

 Mediatel A.E.       
από τις µεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο των τηλεπι-

       
    της ιδρύθηκε τον Ιούνιο 
        

υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης. Η πολύχρονη 
εµπειρία της Mediatel σε έργα υψηλών απαιτήσεων 
την έχουν καθιερώσει ως ένα από τα µεγαλύτερα call 

     Mediatel αναζητά υπο-
   

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
  2)

       
       

µε στόχο τη διερεύνηση αναγκών και τη στοχευµένη 
παρουσίαση τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Απαραίτητα προσόντα: 
•    

   
•     
•     
•   

Η εταιρία προσφέρει: 
•      
•        
και επιδόµατα 
•      
•       
στοχοθεσίας 
•     ) 
•      
•       -

  

   e-mail  
   . Όλες οι αιτήσεις θα 

    -
       -

       
     

Ο όµιλος ΒΜ από τις µεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο 
των τηλεπικοινωνιών ζητά να εντάξει άµεσα στην οµάδα 
της άτοµα για να εργαστούν στο τµήµα τηλεφωνικών 

    

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

   
•     
•    
•       
θα εκτιµηθεί

Προσφέρει: 
•    
•        
δώρα - επιδόµατα 
•     
•   
•        
•      
•     

   e-mail   

Εξυπηρέτηση πελατών Internet - Καταστήµατος 
Κωδικός Θέσης EPP

  
  

 

Κύρια καθήκοντα θέσης: 
•    
•     
και παραγγελιών internet 
•     
•   

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•        
•    
•   
•  
•  
•       
η πτυχίο ηλεκτρονικού  
•   

Προσφέρονται: 
•     
•     
•       
εξέλιξης 
•     
και καθοδήγηση 
•   

   e-mail: 

PROMOTION- 
MERCHANDISERS

Προωθητές-Προωθήτριες  
Καρτοκινητής Τηλεφωνίας

Κατάστηµα κινητής τηλεφωνίας  -
ους, για προώθηση πακέτων καρτοκιντής τηλεφω-
νίας εκτός καταστήµατος. 

Προσόντα: 
•    
•    
•      

Παρέχονται: 
•   
•  
•    
•  
•  

    email: 

Προωθητές - Αθήνα

Ζητούνται άτοµα για απασχόληση στον τοµέα της 
προώθησης ιατρικών υπηρεσιών - πωλήσεων από 

    Figura.
  
     

στο e-mail  

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
 εταιρεία ενδυµάτων µε δυναµική παρουσία 

στο χώρο και συνεχώς αναπτυσσόµενο δίκτυο επιθυ-
       

Πωλήτρια-Πωλητής Χονδρικής

Περιγραφή θέσης: 
•     
•    
•      
πελατών 
•    

Προφίλ Υποψηφίου: 
•       
•     
•       
προφορική και γραπτή (επιπλέον γλώσσα  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
•     
οµαδικό πνεύµαεργασίας 
•      
µεθοδική οργάνωση, άριστηδιαχείριση χρόνου,  
ικανότητα, λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες πίεσης, 
ιεράρχησηπροτεραιοτήτων

      
απαραίτητη στο e-mail: 
gr        

Η εταιρία Dexim    
Πωλητές / Πωλήτριες 
µερικής απασχόλησης

    
Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
•    
•    
•      
των πωλήσεων 
•   
•    
•     
για τους άνδρες
Επιθυµητά προσόντα: 
•     
•       
•    
Η εταιρία προσφέρει: 
•       
πωλήσεων, σύµφωνα µε τις νέες τάσεις της αγοράς 
•     
•     
και ανάπτυξης

    Dexim 
A.E. στο e-mail: 

Έλα στην µεγάλη παρέα της attr@ttivo!   
µόδα! Ονειρεύεσαι µια δουλειά γεµάτη beat, χρώµα, 

        
βάλεις το κέφι, το ταλέντο σου και την όρεξη για δουλειά. 

         
      

Πωλήτρια Λιανικής 
µερικής απασχόλησης

     
Επιθυµητά προσόντα: 
•    
•     
•      
•    
Παροχές εταιρείας: 
•    
•  
•  

      -
γραφικό τους στη διεύθυνση  

Η Alouette ΑΕ       
   

Πωλήτρια

για το κατάστηµα Βριλησσίων

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 
•    

•   
•    
•    ιστη προσωπικότητα

   e-mail: 

Η Κωτσόβολος        
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, µε 

         
       

Πωλητές /τριες 
µερικής απασχόλησης

      
εξυπηρέτηση του πελάτη; ∆ιακρίνεστε για το πάθος 

       
      

Αν ναι και: 
•       
αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες µε τις γνώσεις σας 
•        
•       
και εξέλιξη 
•        

Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήµα σας 
προσφέροντας: 
•   
•    
•     

Απαιτούµενα προσόντα 
•    
•   
•     
(οι άνδρες) 
•        

        

Η Κωτσόβολος        
       

         
       

       
κάτοχος της πλειονότητας του µεριδίου ιδιοκτησίας της 

        
ανάπτυξη της Κωτσόβολος τα τελευταία χρόνια την 
έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των ηλεκτρικών 

       
πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής τεχνολο-
γίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευ-
ών, φωτογραφικού εξοπλισµού, τηλεπικοινωνιακών 
προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης 
µετά την πώληση.

Η Dixons plc είναι ένας από τους κορυφαίους ευρω-
παϊκούς οµίλους στην πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο 
όµιλος εφαρµόζει µια πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και το εµπόριο ηλεκτρικών ειδών, 

       
       

     
      

αγορές τους online και µέσα από τα καταστήµατα του 
Οµίλου Dixons.

Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται να στέλνουν το βιο-
γραφικό τους µέσω της ιστοσελίδας 
careers.gr

Η Media Strom ζητεί για τα καταστήµατα λιανικής 
 

Συµβούλους Πωλήσεων 
(κωδ. 205)

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: 
•     
•   
•   
•       
•     
•   
•      
•     

Προσφέρουµε: 
•     
•    
•      

      
          
    e-mail: 

      
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται εµπιστευτικές και θα 
ειδοποιηθούν τηλεφωνικά όσοι υποψήφιοι πληρούν 
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Υπεύθυνος/η Καταστήµατος και Πωλήτριες 
για µερική ή πλήρη απασχόληση

Ζητούνται από τη γαλλική αλυσίδα παιδικών ενδυµά-
των Orchestra για το κατάστηµά της στην Κέρκυρα:

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@orchestrahellas.
gr ή στο fax: 210 9887829, αναγράφοντας τον κωδικό 
KERK-1.

Κατάστηµα µεγάλης εταιρίας Κινητής Τηλεφωνίας 
στη Θεσσαλονίκη ζητεί:

Πωλητή-Πωλήτρια
Προσόντα: 
•      
•       
•    
•      
•      
στο αποτέλεσµα

Προσφέρεται: 
•  
•  
•    
•

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
cvmail71@gmail.com

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μεγάλη εταιρία       -
κάνια στον κλάδο των πορτών γκαράζ - αυτοµατισµών 

       
   

Πωλητή 
κωδ. 26449/15

Αρµοδιότητες: 
•      

   
•      
•    
•      
•   
•     
•      
•    
•      
•     

   
Προσόντα: 
•        
•     
•      
•    
•     
και διοικητικές ικανότητες 
•      
του πελάτη 
•      
υπό πίεση 
•  
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
•      
•  
•   
•    
•    
•       
•
Η εταιρία προσφέρει: 
•  
•  
•   
•       
επιλογής 
•      
•    
•     

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

Apifon Mobile Application Services is a high-tech 
      

      
        

Sales B2B

for romania, bulgaria, poland, hungary,   
italy, spain, portugal, turkey (Code: SAL1115) 

Based in our office in Eastern Thessaloniki 
(IKEA area)

Position requirements:      
       

        
        

        
         

        
         

        
       

       
        
       

         
       
  

Primary responsibilities: 
•         

  
•      
•        

     
•        

   
•      

     
       

•            
      

•      
Knowledge and skill requirements: 
•        
•       

   
•       
•       

    
•        
•        
programs 
•       
•       

   
•      

 
•        

     
•      

What we offer: 
•       

  
•       
environment 
•      

    
        

         
e-mail:      

      

Ο πελάτης µας είναι εµπορική και παραγωγική εταιρία 
        -

       
      

        
   

Junior Export Salesperson 
(κωδ JES-15)

Το έργο:      
        

      

Προδιαγραφές θέσης: 
•       

    
•      

       
•        

      
•       

      
   

•        
  

•      
  

•      
µε υποµονή και επιµονή 
•     
•      
κατά περίπτωση 
•       

    
•      

    
•   

       
να αποστείλουν άµεσα το βιογραφικό τους σηµείωµα 

      e-mail: 
-hellas.gr ή στο fax 2310-

517.494       
     

Πωλητής Ψηφιακών Εκτυπώσεων

    Graphica    
        

επάνδρωση του τµήµατος πωλήσεων. 

Απαιτούµενα προσόντα: 
•    
•   
•   
•   
•     

Προσωπικά στο χώρο των εκτυπώσεων: 
•   
•      
ικανότητα 
•      
αντιµετώπισης προβληµάτων 
•      
•    

Είδος εργασίας   

Απαιτούµενη εµπειρία    

       
τους σηµείωµα στο e-mail: graphica_print@yahoo.gr

Κορυφαία Μονάδα Μεγάλης Ελληνικής Εταιρίας 
         

Στελέχωση στον τοµέα προώθησης  
και ανάπτυξης των υπηρεσιών της.

Προϋποθέσεις:  

Προσφέρονται: 
•   
•     
•   

Αποστείλατε το βιογραφικό σας µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου: .  -

       
µέσω e-mail.

      -
τοπιστωτικού οµίλου ζητούνται:

Στελέχη

      -
    

       -
       

- xρηµατοοικονοµική διοίκηση

Για να στελεχώσουν τις παρακάτω θέσεις: 
•     

  
•   
•   

Προϋποθέσεισ συνεργασίας µε τον όµιλο µας: 
•      
•     

        
•      

     
•     
ικανότητες 
•        
•      
•      

   
•       

Η προσφορά µας: 
•   
•     
και πιστοποίησης 
•      
Management 
•     

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 

      
     -
  ς σας δίνουµε την ευκαιρία για µια 

     

Περιγραφή εργασίας:    
     

       
      -

          
      -

       
      

      

Αρµοδιότητες:
•       

       
της πελατειακής βάσης 

•      
και υπηρεσίες της εταιρίας

Προσόντα: 
•      
•     ς 
ικανότητες 
•    
•      
επικοινωνία 
•      
•      

     
και ακριβείς όρους 
•       
•     

  

Παροχές: 
•     
•  
•   
•      
•       
των πωλήσεων

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  

Από Εµπορική - Βιοµηχανική Α.Ε.   
       

  

Πωλητής - Σύµβουλος Τεχνικού Εξοπλισµού

Κύριες αρµοδιότητες: 
•       

       
    

•       
•      

      
•       
των πελατών µε βάση την πολύ καλή γνώση  

     
•       

   
•      

     
      

των πιστώσεων προς τους πελάτες

Απαραίτητα προσόντα: 
•      

      
 

•       
 

•     
•    
•    
•     
•    

Η εταιρία προσφέρει: 
   

  
  

Αποστολή βιογραφικών σηµειωµάτων στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: 

  Vesta Home      
        

Sales Department Administrator

Αρµοδιότητες: 
•      
για το τµήµα πωλήσεων 
•     
•    
•  

Προσόντα: 
•     
•      
•     

       
      

προβλήµατος 
•        
•    
•     

         
και ενηµερωµένο βιογραφικό στο e-mail: hrvhgr@
gmail.com

Σύµβουλοι Πώλησης Υπηρεσιών Ενέργειας
       

    
του δικτύου πωλήσεων της protergia.





Τρίτη 8 ∆εκεµβρίου 201516

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

Παρέχονται: υψηλές αποδοχές για κάθε πώληση 
και προοπτικές εξέλιξης στον πιο δυναµικό και ανα-
πτυσσόµενο κλάδο την ελληνικής οικονοµίας

Παρέχονται:
•   
•       
του µηνιαίου στόχου
•    
•     
•  
•      
και τις µεθόδους πώλησης

        
       

ψάχνετε µια λύση ώστε να συµπληρώσετε το εισό-
        

  e-mail: info@findout.gr

ΠΩΛΗΤΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Assistant Product Manager Medical - Αθήνα

Η Γενική Χηµικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
        
       

στρατηγικό σχεδιασµό και στην δέσµευση της στον 
ανθρώπινο παράγοντα

Ο/η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•       

    
•       

       
      

     
•       
•    
•   
•  

Η εταιρία προσφέρει: 
•     
•   
•     
•       
•     
•        

  

       
e-mail:       

       

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Φαρµακευτική εταιρία   

Ιατρικούς Επισκέπτες

      
 

Προφίλ υποψηφίων:
•       

  
•       

       
ή σε µεγάλο ελληνικό οργανισµό
•     
κατά προτίµηση σε γραµµή CNS
•       

   
•        
•    

   
•      
•     

  
•  
•     

Παροχές εταιρίας:
•   
•     
•  
•      
µε προοπτικές εξέλιξης

       
      

 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

ΙΑΤΡΟΙ
Οι SOS Ιατροί A.E.     ο συντονιστικό 

  Ειδικευµένους ή µη Ιατρούς.

Απαιτούµενα προσόντα:
•    
•      
•     
•    
•     
•   

•   
•   

Η εταιρεία προσφέρει:
•  
•     

      
       

      ηλεκτρονική 
διεύθυνση     
ζεται όλες τις αιτήσεις µε απόλυτη εχεµύθεια. Η εταιρεία 
διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις µε απόλυτη εχεµύθεια.

 Όµιλος Ιδιωτικών ∆ιαγνωστικών Κέ-
ντρων       

  

Ιατρός Καρδιολόγος

Απαιτήσεις θέσης:   
     

     
      ηλεκτρονική 

διεύθυνση: 

     
    

      
        

οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 
  

   Anaesthesia Specialist 
Doctors!       

        
   

Position requirements: 
•      
•  
•       

     
•      
•      

Main tasks: 
•    
•        

         
  

•    
•       

         

•      

We offer: 
•      

 
•  
•      

          
        e-mail: 

          
   

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλευτές/τριες Γενικής Νοσηλείας

Τοποθεσία: Ιρλανδία

Η TTM Nursing        
     

εύρεσης εργασίας στον τοµέα της ιατρικής περίθαλ-
      

νοσοκοµειακή εµπειρία σε επείγοντα περιστατικά για 
       

       
        

      

•
•
•   
•
•  
•

       
        

  

   e-mail: 

 

  φαρµακευτικών & ιατρικών προϊόντων 
    .    

Νοσηλεύτρια
κωδ. Θέσης: ΝΒΕ, για Θεσσαλονίκη

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να:
•    

•     
       
•    
•   
•   
•       
της αιµοκάθαρσης

Στην κατάλληλη υποψήφια συνεργάτη παρέχονται:
•   
•
•
•  
•  
•    
•   
•   

      
      

     e-mail: , ή 
   

Νοσηλευτές ΤΕΙ, ΑΕΙ - Αγγλία

       Ηertfordshire 
NHS Trust     
σε Νοσηλευτές Τ.Ε.Ι /Α.Ε.Ι    

        
       

       
µεγάλες δυνατότητες µετεξέλιξης και εξειδίκευσης. 

        
      

     
      

         
      

και σε νοσηλευτές που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόµα 
       

       
       

       
        

      
       

    
     

       
υπάρχουν ευκαιρίες εξειδίκευσης σε πολλούς τοµείς.

•       
      

       
      

να συνεργαστείτε µε ένα µεγάλο µίγµα ασθενών.
•       
για να ζει και να εργάζεται κανείς µε εύκολη 

      
     

και µεγάλα σχολεία και µια σειρά κατοικιών 
    

     
στο email:    

        

Νοσηλευτές/τριες ΑΕΙ, ΤΕΙ

Προφίλ υποψηφίου:
•   
•
•     
•  
•

Προφίλ θέσης:
•  
•  
•       

  
•      
µε την ένταξη στη νέα χώρα εργασίας

     e-mail: 

Νοσηλεύτρια - Γραµµατέας Ιατρικού Κέντρου
(ADM 1204)  Αθήνα

Περιγραφή:     
αναζητά έµπειρη Γραµµατέα ιατρείου µε εµπειρία σε 

      
ανάγκες εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και 
ασθενών.

Καθήκοντα θέσης:     
      

     
      
  

Απαραίτητα προσόντα:
•       

   
•      

       
   

•     
υπολογιστών
•    
•     

    

   e-mail: 

Ζητούνται     

Νοσηλευτές

      
       

θυγατρική του οµίλου Dekra      
       

       
παίδευση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. 

   Dekra     
      

       
     

       
        

      
    

        
    

     
   ηλεκτρονική διεύθυνση  

    
     

       
     
        

       
      

     
          

    

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ηλεκτρολόγος

       
        

       
        

      
     

κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες που την επιλέγουν 
       

     
       

        
        

     
        

       
αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. 

Περιγραφή θέσης:      
      

Απαραίτητα προσόντα:
•  
•  
•
•    
•    

Προσφέρονται:
•    
•
•    

      
   e-mail  

Η Σκάϊ Ανάπτυξη ΑΠΕ Α.Ε      
       

     
  

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕ 

Απαραίτητα προσόντα:
•        

      
   

•      
      

γλώσσας και καλή γνώση υπολογιστών
•      

    
 



Το καφεζαχαροπλαστείο Ατενεο στη Γλυφάδα αναζητά:

Παρασκευαστή Παγωτού
πλήρης απασχόληση

Για τις ανάγκες λειτουργίας του νέου καταστήµατος. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. 
Εξειδίκευση στην µηχανή παραγωγής cattabriga effe  θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν.

Αποστολή βιογραφικών µε επισυναπτόµενη φωτογραφία και κωδικό θέσης GL1 στο e-mail: 
jobs@ateneo.gr

Η Lycsac-Eastpak Greece αναζητά:

Πωλητή
Απαιτούµενα προσόντα:
•      
•          

    
•   
•      
•         
και την εξυπηρέτηση πελατών
•         

     
•      
•  

          e-mail: 

Η Ι&Κ Μηχανική Ηλεκτρικών Συστηµάτων ζητάει:

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Aπαιτούµενα προσόντα:
•    
•  

           

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Η Securicon S.A        

Προσωπικό ασφαλείας
security οfficers

             
          

Γραφίστα /Graphic Designer
(κωδ. 26390/15)

Sales Executive Manager

Η διαφηµιστική εταιρία chapter 5 ζήτα άµεσα νέες και νέους σε Αθήνα για προγράµµατα ηµερήσια και 
βραδινά τσιγάρων.

Η Εστία Αρτοποιία,            
             

Υπάλληλος Αποθήκης & ∆ιακίνησης
για τη µονάδα παραγωγής στη Ν. Ραιδεστό

Προσόντα:
•  
•        
•       
•         
•       
•      
•     
Προσφέρονται:
•   
•   

          διεύθυνση: 

Η εταιρεία προσφέρει:
•  
•    

  
•  
•       
ασφαλείας
•    
Απαραίτητα προσόντα:
•     

•   

•    
•  
•   

Θα εκτιµηθούν ιδιαιτέρως:
•  
•  
•
•

Στοιχεία επικοινωνίας:    
e-mail:    -116 

   

Αρµοδιότητες:
•    
•    
•  
•    

 

Προσόντα:
•  
•       
•       

      
•       
•      

      
προγράµµατα
•   

Επιθυµητά προσόντα:
•    

     

•    
  

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
•     
•
•  
•   
•   
•      
•
Η εταιρία προσφέρει:
•    
µε την αξιολόγηση επιλογής
•     
•   
•     

     
βιογραφικό µε επισυναπτόµενη φωτογραφία στο 
e-mail: 

DeltaGroup-travel,     
        

       
        

        
        

   

DeltaGroup - Travels product:
•      
•         

 
•      
•        

•    
•        
•       

      
        

          
  ,     

       
       

      
      

     
   

•    
•       

•          
     

•        
 

The new position is available at our Athens or 
Thessaloniki office:
•        

    
•         

     e-mail:  
  

Κριτήρια για νέες:
•   
•   
•   
•   

Κριτήρια για νέους:
•   
•  
•    

•   
•   
Παρέχεται:
•  
•
•  

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
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•        
   

Επιθυµητά προσόντα: 
•      

       
•      

     
   

•       
   

       
  e-mail:  
      

 Redex A.E.     -
       

      
   

Αδειούχο Συντηρητή Ηλεκτρολόγο 

Απαραίτητα προσόντα  
•        

  
•      

    
•       
•     
•  

  
•      

Επιθυµητά προσόντα: 
•    
•     

      
       

  e-mail  .gr

    Logistics -

Ηλεκτρολόγος

      

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

 
•     

    
•         

 
•    
•    
•    

       
   e-mail: 

outlook.com

Βιοµηχανική εταιρία       

Χειριστή

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

       
•   
•     
•        

     

     
  e-mail  

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
   Αρνός      

     

Καθηγητές ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων  
(κωδ. θέσης 9300)

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       

    -
       

  
•    
•  
•  
•   

Επιθυµητά προσόντα: 
•    
•     
•        

Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•       

•       
  

•        
    

•     

   e-mail   
,        -

 

 Αγγλικών Καθηγητής 

       
         

    

   e-mail: 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
 Motoway Γ. Καµπράνης ΑΕ   

         
  Μηχανικό      

   

Απαραίτητα προσόντα: 
   

  
     

  
     

  
    

   
   

   e-mail: 

Bιοµηχανία παραγωγής θυρών ασφαλείας  -
  

Μηχανικό Παραγωγής

Θα είναι υπεύθυνος για την εύρυθµη λειτουργία 
των µηχανών παραγωγής και θα έχει τις εξής 
αρµοδιότητες: 
•       

       
•     
•      
•   
•       
•    
•    
•    

Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•        
•     
•     
•    

   e-mail:  
m.pantelaki@kete-sa.gr

  µεγάλη εταιρία    

Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος

       
 

   e-mail:  

ΦΥΛΑΞΗ
Security  

   Security  -
     επιχειρήσεις του 

κλάδου       
       
       
      

     
        

  

    
    e-mail: ng@nea-

         
      -

      

Ο∆ΗΓΟΙ
  Dexim    

Οδηγό - Βοηθό Αποθηκάριου

Απαραίτητα προσόντα: 
•         

   
•   

•    
•     
•   
•    
•     
•

Προσφέρονται: 
•      
•  
•

    
 e-mail: 

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ
 Axel Accessories      

         
        
         

         
         

       
          

       
      

        
  

Υπάλληλο Αποθήκης

Προϋποθέσεις - γνώσεις - ικανότητες: 
•   
•        

 
•     

  
•      
•     

   
•     

Παροχές:       
 

     -
       
       

 Μεγάλη Εµπορική Εταιρία    
 

Υπεύθυνος Αποθήκης

Mε τα ακόλουθα προσόντα: 
•       

      
•   
•      

      
•   
•    
•      
•      

   

       
   e-mail:  

Αποθηκάριος
Καθήκοντα: 
•    
•     
•     
•      
•  

Απαιτούµενα προσόντα: 
•      
•    
•    
•   
•   

Παροχές: 
•      
•     

   e-mail:  
kasiakou@themargi.gr

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ
  Ρizza Hut    

∆ιανοµείς

       
     

    

    e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ
  Ατενεο   

Ζαχαροπλάστη 
 

        -
       

  
      

     e-mail: 

Η Εστία Αρτοποιία,      
      

       
      

Αρτοποιό 
για τη µονάδα παραγωγής στη Ν. Ραιδεστό

Προσόντα: 
•      
•        
•       

   
•      
•      
•       

     
 

Προσφέρονται: 
•    
•   

       
   διεύθυνση: 

     Lakitira Hotels  
       

Cook Α’

       
         

 
   e-mail: 

  Sovereign     -
       
 

Ζαχαροπλάστη

   e-mail: 
yahoo.co.uk,      

   

Restaurant Maitre D

Bill & Coo Suites and Lounge     
          

          
         

         
        

             
         

Restaurant Maitre D        
       

          
         

     e-mail: 

 Belvedere Hotel Mykonos   Matsuhisa 
Mykonos    

Food Runner

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

    
•    
•      

      
•    
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 
•      

      
 

•     

H εταιρία προσφέρει: 
•     
•   
•       

   
      -

       
     

e-mail: 



Η AL.K Consulting, εκ µέρους της συνεργασίας της randstad medical στη Γερµανία και της 
πανεπιστηµιακή κλινική της Βόννης, αναζητά Απόφοιτους Νοσοκόµους /ες για να εργαστούν στα 
ακόλουθα τµήµατα:

•
•
•

            
           

Μία οµάδα 8-10 νοσοκόµων που πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
•   
•   
•    
•        

             
             

       στο e-mail:  

Η Event Makers Dmc,         
          

Project Manager-Yπάλληλος Τουριστικού Γραφείου
    

Χαρακτηριστικά θέσης:
•     
•    
•   
•     
•        
•    
Απαραίτητα προσόντα:
•       
•      
•     
•       
•     
O ιδανικος υποψήφιος θα πρεπει να:
•              
λεπτοµέρεια
•               
•     
•       
Παροχές εταιρίας
•      
•  
•   
•  

   e-mail:      
 

Real Consulting Integration & Operation IT Systems S.A.      
        . We are looking for a:

Systems Engineer
                

             
             

              
          

              
 

Benefits:               
              

            
  

Desired skills & experience:
•            

      
•              
•          

 
•              

         
•       
•          
•               
•        
•         
•           
•         
•         
•      
•      

Work experience in the following areas would be preferred:
•             

  
•             
•       
•            
•    
•      

Necessary Knowledgebase:
•       
•       

Necessary Certifications:       

Desired Certifications:
•    
•    
•   
•   
•     
•     

Our offer:               
               

              
             

                  

About the Company:            
                

                 
         

                 
               

       

Specialties          
            

     

     e-mail: e.

Η εταιρεία Uniko ApS         

Υπαλλήλους για το Τµήµα Κρατήσεων
     

 

Αρµοδιότητες:
•    
•      
υπηρεσιών
•    

Απαραίτητα:
•       

       
    

     
  

•       
   

•       
•    
•   
•    

Επιθυµητά προσόντα:
•      

     
 

•     
     

  
•      
µετεγκατάστασης

   e-mail: 

  Flavour Factory A.E.   

Marketing Manager
    

Aρµοδιότητες:
•      

  
•   
•    

       
  

•       
    

       

•     
•     

     
•   
•    
καµπανιών, εταιρικών newsletters κοκ
•     

•      
της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
•      
µε κατεύθυνση στο marketing
•     

      
     

     
 

•       
Ίντερνετ
•     

  
•    

 
•     
•       

    
•      

     
 

•     
•     

•     

Προσφέρονται:
•    
•       

•    
να ανταπεξέλθετε στις προκλήσεις της θέσης και 

     

   e-mail: 
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Υπεύθυνος Ανθρώπινου ∆υναµικού  

και ∆ιαχείρισης Ποιότητας

Η PlusMedica είναι µέλος του οµίλου εταιρειών 
techs2Life.com, ο οποίος δραστηριοποιείται από 
το 1994 σε 4 χώρες της νοτιοανατολικήσ ευρώπησ 
(ρουµανία, βουλγαρία, ελλάδα & κύπρο) και παρέχει 
σε χιλιάδες ασθενείς πρωτοποριακές ιατρικές τεχνο-
λογίες καθώς και εξειδικευµένες υπηρεσίες υγείας. Ο 
όµιλος απασχολεί πάνω από 600 επαγγελµατίες στη 
ρουµανία, τη βουλγαρία και στην ελλάδα και την κύπρο.

Προφίλ uποψηφίου: 
•     
•      
proficiency 
•      
ανθρωπίνου δυναµικού 
•      
•       
•     
στη διοίκηση και σε τρίτους

Απαραίτητα προσόντα: 
•       
σε εταιρείες medical device ή φαρµακευτική 
εταιρεία 
•      
διαγωνισµών και γνώση περί νοµοθεσίας σχετικά 
µε τις προµήθειες δηµοσίου στο χώρο της υγείας 
•      
µε τους κανόνες που διέπουν το χώρο της Υγείας

   e-mail: info@plusmedica.gr

Brand and Promo Manager 
Thessaloniki, Greece

Job description: The ’’brand and promo manager’’ is 
a member of the marketing and commercial team and 
performs all actions for the best presentation and 
promotion of the company’s brands. As a ‘’’brand and 
promo manager’’ you will be the gatekeeper of the 
brand and the responsible person to inspire, design, 
communicate and promote the brand and product 
characteristics as a part of the company’s marketing 

         
the sales people of the company in order to create 
the promotional plans of the brands and products 
in different sales channels and geographical areas.

Key accountabilities: 
•        
as a part of the marketing team 
•        
as a part of the marketing team 
•       

      
with the sales team 
•       
of the brands and the products 
•        
and participate in projects 
•         
to understand consumer behavior and needs  
in relation to the product landscape 
•       

      
operations

Essential requirements: 
•       
      

     
•     
•      
•        
of responsibility for getting results 
•      
•    
•  
•   
•      
•     
•  

Desirable requirements: 
•           
•   
•     
•       
•  

Working at PAMI: The culture of the company is 
     

thinking, following the processes, active participations 
in the building of new projects and ideas.

About Pami company: pami s.a. is a food business 
that manufactures and commercializes nut-based and 
cocoa-based confectionary and snack products placed 

         

the retail and horeca channels by providing consumer 
goods in good-value-for-money concepts; as well as 
the foodservice and b2b channels by providing semi-
finished products to professionals and manufactures of 
other bakery, snacks, chocolate, ice cream industries. 

           
partners, innovate and tasty products that combine 
nutrition and gastronomic delight. the company has 

       
    

Job application open the period: Starting date: 
       

send cvs to e-mail:     

Atlantica Hotels & Resorts, one of the leading 
         

its operations. We are seeking to employ the following 
position  at the Atlantica hotels    

Quality coordinator

Required experience, qualifications and abilities: 
•      
•       
verbal and written communication skills 
•      
system implementation (iso 9001, 22000  

     
•       
will be considered as an advantage 
•       
•      
•          
limits.

An attractive package of benefits is offered according 
       

        
         

to the following email: ssaler@atlanticahotels.com

Manager /Senior Manager with Financial 
Services experience 

for Financial Accounting Advisory Services 
(FAAS)

     Financial Accounting 
Advisory Services (FAAS) professionals provide 
accounting advisory services, encompassing gaap 
conversion and implementation; on-call financial 
reporting advice, including implementation of new 
standards; accounting policy manual solutions; financing-
related and regulatory support (deal structures, ipos 

     
support in purchase price allocations, debt covenants, 

     
and controls support (consolidation and reporting, 
accounting closing, audit remediation). Our talented 
faas group is looking to establish a more dynamic 
presence and currently seeking a professional with 

        
As faas professional you will have a great opportunity 

       
reporting knowledge and skills, work on different 

       
other service lines. At the same time you will have 
the opportunity to make a real difference to the 

         
opportunity is now!

Responsibilities: 
•      
with client management throughout the year  

        
•       
engagement objectives and a strategy that 
complies with professional standards, undertake 
risk assessments and lead the engagements  
to deliver agreed plan 
•       
key performance drivers, business trends  
and emerging technical and industry 
developments. Stay informed of general 

    
impact to the client 
•        
clear, accurate and well-presented 
• tain cooperative relationships with other 
engagement team members, monitor  
the engagement team’s progress against the plan 
and alter if necessary 
•      
participate in financial accounting  

    
•      
financial reporting standards in the financial 

        
•       
knowledge with team members and enhance 
service delivery 

•     
        

      
     
     

•         
     

•       
encouraging individuals to think for themselves, 
take responsibility for their contributions to the 
team and conduct timely performance reviews

Qualifications, skills and other requirements: 
•        
potential for career advancement, candidates 
must have: 
•     

     
finance, economics, business or other related field 
•        

      
professional services or an operational role 

        
     

•      
clients as auditor or advisor in the insurance  
and banking industries (which may include life, 
health, reinsurance, banks or similar institutions) 
•         
within the insurance and banking sectors 
•       
environment, processes and systems landscape 
in the financial services industry 
•     
•       
risk management ability 
•        
issues (including financial instruments),  
and write technical accounting papers 
•        
sector, especially on impairment provisions 
•       
delegate appropriately, mentor, review 
performance and counsel employees 
•      
(fluency in english and greek), presentation,  
client service and technical writing skills 
•       

      
regulations, industry practices and new 
technologies 
•        
•          
and solution oriented

     link: 

Randstad Hellas is seeking to recruit an HR Business 
Partner, on behalf of our client, a multinational company.

Aρµοδιότητες: 
•       

       
and drive retention 
•       
•     
process, succession planning and career 
development processes 
•      
•       
and activities 
•     
•      
•      
and procedures for all company personnel; 
assists in the development and implementation 
of personnel policies and procedures; assists 
in the preparation and maintaining employee 
handbook,and policies and procedures manual

Προσόντα: 
•      
•        
capacity 
•        
•       
prioritize work, multi-task and deliver under tight 
deadlines 
•       
•       
able to organize data from documents, 
spreadsheets and database programs to prepare 
comprehensive reports 
•   
Πληροφορίες         
all the cvs received, we will only contact the candidates 

         
        

our website www.randstad.gr and register your cv 
in our database to be eligible for current or future 

         
services company in the world with a presence in the 
greek market for over fifteen years. Our international 

      
         

hr services. all applications are considered strictly 
confidential.

     link: 

ICAP Executive Search, on behalf of its client, a leading 
multinational firm in the pharmaceutical business, is 

         
position of the business planning and analysis manager.

Business Planing & Analysis Manager  
Ref. 2723

•       
financial early warning forecast systems  
for the company. This role provides financial  
and budgetary forecasts for the country to be 
used in short and long-term company financial 
and budgetary planning, ensuring reporting 
system interoperability and data integrity 
•        
for financial tracking, ensuring accurate advance 
warning for all financial results 
•      
on financial data, supporting and testing 

      
financial officers 
•      
to ensure consistent financial data reporting 
processes and results 
•        
and financial forecasts for use in global and 
regional, as well as country, business franchise 
and business unit planning 
•       
by performing post-implementation financial 
analyses on past initiatives and sharing results 
across the organization 
•     
between different financial reporting systems 
•       
stakeholders involved

Qualifications & skills: 
•         
of finance or accounting; preferred master’s 
degree, acca, cfa 
•        
accounting, within the pharmaceutical or medical 
devices segments 
•         
& written 
•       

  
•       
•     
understanding 
•       
a natural ability to work cross-functionally 
•        
•       
•    

     link: 

Για τα καταστήµατά     
να προσλάβουµε:

∆ιευθυντικά Στελέχη

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       
θέση 
•       
και αποδεδειγµένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων 
•       
σε καταστήµατα λιανικής 
•     
•      
•   
•      
στο αποτέλεσµα 
•   

Η εταιρεία προσφέρει: 
•    
εταιρικού αυτοκινήτου) 
•    
•    
•   
•       
αναπτυσσόµενη ελληνική εταιρεία

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό στο link:   
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Στέλεχος Εξαγωγών

O υποψήφιος καλείται να συµβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρείας, στελεχώνοντας το τµήµα 
εξαγωγών.
Αρµοδιότητες: 
•      
•     
εµπορικών προτάσεων 
•     
•      
•    
•     
Επιθυµητά προσόντα: 
•       

 
•      , 

    
•     
•     
•       

    

Η εταιρεία προσφέρει: 
•       
συνεργασίας 
•   
•   

   e-mail: hr@tzanos.gr. 
        
   

 Λάιον Ρένταλ ΑΕ    στην 
   

Station Manager 
για τον σταθµό της Κω και Μυκόνου

        
       

    
τησης των πελατών και την επίτευξη ποιοτικών & 

      
και την πολιτική της εταιρείας.
Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•       

   
•       

       
•      
•     
•      
•      

  
•      
•   

      
     ηλεκτρο-

νική διεύθυνση     
         
       

         
     

 Axel accessories      
        

       
          

         
        
       

        
        

       
      

      
HR Manager

Καθήκοντα/αρµοδιότητες: 
•    
•     
•     
•      
Προσόντα: 
•      

    
•     
•       

 
•     
•      
•       

 
•      
•      
•     
στον πελάτη

     
     

       
στο e-mail: 

  Pet City Α.Ε.Β.Ε.      
        

     
Στέλεχος για το τµήµα αγορών εξωτερικού

Περιγραφή εργασίας: 
•      

   
•     
Προσόντα υποψηφίου: 
•       
τµήµα 
•     
•   
•     
•    
•    

       
   e-mail: 

Multinational Company       
        

HR Operations Manager

Position summary: 
•       

       
 

•        
      

     
     

     
Human resources: 
•      

    
     

     
   

•     
•     
•      

   
•        

   
•       

     
      

   
•       

       
•       

    
•       

     
      

      
•    
Operations: 
•       

  
•      
•       
•        

   
•      

    
•      

   
•       

     
 

Qualifications: 
•      

 
•        

     
       

•       
  

•       
        

      
•       

     
•      

    
 

•     
•       
•   nt 

•     
•       

 

Key competencies: 
•       

   
•  
•   
•  
•    
•  
•   
•  
•   
•  
•  

         
          

           
         

         
       

         
       

The company offers: 
   

    
    

     link: 

      
και φυσικών πετρωµάτων Stone Group International 
(Marmor Sg Sa        

    

HR Officer (κωδ. HR1)

Έδρα   

Αρµοδιότητες: 
•      

 
•       

     
καθώς και σε πρωτοβουλίες για την ικανοποίηση 

Απαιτούµενα προσόντα: 
•       
ή αντίστοιχη σχολή 
•      

 
•        

     
•       
νοµοθεσίας 
•      
•       
•     
επικοινωνίας, επίλυσης προβληµάτων  

  
•    
•       
και άριστο περιβάλλον εργασίας.

      
       

µε e-mail  

 εταιρεία      
       

       
        

        
   

Υπευθύνου/ης Marketing  
Υπευθ. Mktg

Ο/η κάτοχος της θέσης θα αναλάβει τις λειτουργίες 
Marketing του δικτύου των σηµείων πώλησης 
και ειδικότερα:
•        

    
•        

       
•       

       
      

  
•        

    

Αναλυτικότερα, µεταξύ των αρµοδιοτήτων 
της θέσης περιλαµβάνονται τα ακόλουθα: 
•    

      
•       

      
•      

    

•      
      

        
•    που απασχολείται 

       
       

•     
      

    
•       

   
Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•       

 
•       

    
•       
επαγγελµατική συµπεριφορά 
•     

   
     

•      
   

•    
•     

  
Προσφέρονται: 
•    
•    
•       

 
        

      
       

         
     

       
   ηλεκτρονική διεύθυνση  

     
   

Υπεύθυνος Marketing

 SimTec        
       

      
       

      
      

        
       
         

       
         

      

Οι αρµοδιότητες θα είναι οι εξής: 
•     
•      

    
•    

 
•     

  
•       

   
•       

     
•       
•     

    

Προσόντα:  
•       

 
•       
•       

   
•      
•     
•       

     
•      

   
•       

   
•   

Η εταιρεία προσφέρει:  
•     
•       
τις τεχνολογίες αιχµής

Βιογραφικά στο e-mail:   
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H ξενοδοχειακή µονάδα Aegean View Aqua Resort 
που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να προσλάβει άµεσα:

Ά Μάγειρα Κρύας Κουζίνας

Προσόντα: Απόφοιτος τουριστικής σχολής µε απα-
ραίτητη τριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
ξενοδοχείο που παρέχει All Inclusive
Προσφέρονται: 
•     
•    
•   
•   
Αποστολή βιογραφικού στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
manager@aegeanview.gr

Tharroe of Mykonos Deluxe Boutique Hotel is looking for
Restaurant/ Pool Bar Supervisor

Position requirements: 
•       

 
•        

   
•         

  
•      
•      

         
     

        
          

      
     

     e-mail: info@
    

    

Η εταιρεία Andronis Exclusive στη Σαντορίνη αναζητά 
για τα ξενοδοχεία της:

Αρτοζαχαροπλάστη

•     
•       

    
•      
•    
•       
ή βραβευµένου εστιατορίου 
•      
•      
στις δηµόσιες σχέσεις - επαγγελµατισµός -  
υπευθυνότητα - εργατικότητα - πνεύµα συνεργασίας

      -
  e-mail: 

Ο τουριστικός όµιλος Χαµογέλα ΕΠΕ που εδρεύει 
       

Sushi Chef

Απαιτούµενα προσόντα: 
•       
•       
θέση 
•      
•   
•      
συνεργασίας
Η επιχείρηση προσφέρει: 

    
   

 
      -

ντεύξεις θα πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα. Αποστολή 
  e-mail: 

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο - Πη-
λίου      

Υπεύθυνος Εστιατορίου- Bar

    
Απαραίτητα προσόντα: 
•        

   
•      
•      
χρονικό διάστηµα 
•     
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 

      
•      

  
•     

      
του εστιατορίου και του µπαρ 
•   
•  

Επιθυµητά προσόντα: 
•       

    
•      
ή εστίασης 
•    
•      
αµβροσία

   e-mail:  
     

Αλυσίδα Αρτοζαχαροπλαστείων στις περιοχές  Νέας 
    

         
     

   

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: 

H         
      

     για το ξενοδοχείο 
που διαχειρίζεται       

 

Βοηθός Σερβιτόρου

      all 
       

        
     

      
      -

µατικής εξέλιξης για άτοµα που επιθυµούν καριέρα.

     
στο e-mail:  

Το ξενοδοχείο Princess Kyniska Suites επιθυµεί να 
         

Princess    

Maitre/Captain

Απαραίτητα προσόντα:  
•        

          
•      
σε ελληνικά & αγγλικά 
•      
•     
•        
εδεσµατολογίου 
•   
•        

 
•      

 
•       

   
•      
ικανότητες 
•       

   

Το ξενοδοχείο µας προσφέρει:  
•      
•    
•    
•  

     
      

στο e-mail:     
  

Σερβιτόρος Α’

        
       -

         
         

από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισµούς στον 
      

που την επιλέγουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Το 
πολυτελές παραθαλάσσιο ξενοδοχειακό συγκρότηµα  

        
        
        

     
        

       
αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές. 

Περιγραφή θέσης:      
       

Απαραίτητα προσόντα: 
•   
•  
•     
•      

    

Προσφέρονται: 
•     
•  
•    

     -
   e-mail  

Το ξενοδοχείο Louis Zante Βeach στην Ζάκυνθο 
      

Μάγειρες
Απαιτούνται: 
•     
 •   
Οι ενδιαφερόµενοι να αποστείλουν βιογραφικό ση-

  e-mail: . 
     

   Thanos Hotels & Resorts  
      

       
το ξενοδοχείο Αnassa:

Pastry Cooks 

Απαιτούµενα προσόντα/δεξιότητες: 
•       
•         

  
•        

 
•    
Τι προσφέρουµε: Στους ενδιαφερόµενους θα προ-

     
  

       
     στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση  
com. Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαιτούµενα 

       
       

το ξενοδοχείο Honeymoon Petra Villas στo Ηµεροβίγλι 
        

Barwoman για το Pool Bar

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
•        

   
•      

       
•      
•     
•       
και καθαριότητας για την επίτευξη της άρτιας  
λειτουργίας του τµήµατος 
•        
•      
καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
•   
•     
εµφάνιση 
•      
•      
καταστάσεις
Το ξενοδοχείο προσφέρει: 
•  
•    
•  

   e-mail:  
m

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Υπάλληλος για Ρεσεψιόν

Σε ξενοδοχείο   -
        

   

   e-mail: 

Amathus Beach Hotel Rhodes     
     

Front Office Manager

         
        

     
         

        
        

Job Description:      
        

     

Being part of our front office team you will: 
•       

      
       

•       
          

    
•       

       
      

   
•          

      
   

•        
     

•        
       
  

•      
   

•       
      

•        
      

 
•        

      
•       

          
   

•        
         

 
•        

      
    

The ideal candidate should have: 
•         

         
office manager 
•        

  
•        

   
•        

       
•      

      
•        

   
•      
•         

 
•   

Amathus Beach Hotel offers: 
•    
•      
•    
•     
•        

   

    e-mail: 

Ikaros Beach Luxury Resort & Spa is looking for 
       

   

Guest Relations Agent

Essential qualities needed: 
•    
•         
•         

      
•      

  

     e-mail:  
manager@ikarosvillage.gr

         
      

     για το ξενοδοχείο 
        
 

Υπάλληλος Υποδοχής (νυκτερινός)

      
      -

        
        

     
και διατροφή για εργαζόµενους µε έδρα εκτός Σάµου. 

     
άτοµα που επιθυµούν καριέρα.

     
στο e-mail: 



Οδηγός ζητείται στο Λονδίνο
700€ ανά εβδοµάδα

Επιτυχηµένοι υποψήφιοι θα οδηγήσουν τα πασίγνωστα κόκκινα διπλά λεωφορεία σε µία από τις µε-
γαλύτερες και πολυάσχολες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Μέσο όρο εισόδηµα, µετά τον φόρο, περίπου 
£500 ανά εβδοµάδα

Ωροµίσθιο:
•       
•       
•    
Επιπλέον προτερήµατα:
•         
•             
•      
•   
•       
•    
•   
Απαιτήσεις:
•    
•     
•       
•       

Στείλτε το βιογραφικό σας στο e-mail:         
           

Η εταιρεία Provil ΑΕ 

Υπεύθυνο Εργαστηρίου
          

Προσόντα:
•            
•       
•   
•   
•  
•     
•  
•  

Η εταιρεία προσφέρει:
•  
•   
•     

Αποστολή βιογραφικού σηµειώµατος στο email: 

   Thanos Hotels & Resorts        
        

Sushi Chef 
Απαιτούµενα προσόντα/δεξιότητες:
•      
•        
•        
•    

•                
θα ληφθούν υπόψη και δεν θα απαντηθούν.

Τι προσφέρουµε: Στους ενδιαφερόµενους θα προσφερθεί ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως 
πείρας και προσόντων.

             
πιο  κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση  

Hotel Accountant
Grace Hotels              

                 
              

                   
                

                
               

       

Key responsibilities & attributes :
•       
•      
•  
•  
•  
•   
•        
•   
Essential qualifications:
•      
•               

   
•       
•      
•         
•     
•          
•       
•      
•          
•     

               
             

            e-mail: . 
       

Μεγάλη Λογιστική εταιρία 

Βοηθό Λογιστή

Η εταιρία Fullah Sugah 

Area Manager

Nέα κοπέλα για Σέρβις

H εταιρία Fitway 

Υπάλληλο Γραφείου µε γραφιστικές γνώσεις

Απαραίτητα προσόντα:
•    
•        

  
•      
και νοµικών προσώπων
•     
•      

Προφίλ υποψηφίου:

•   
•    
•  
•     

Η εταιρία προσφέρει: άριστο περιβάλλον εργασίας, 
αποδοχές αναλόγως των προσόντων του υποψη-

      

Αποστολή βιογραφικού στο 
e-mail: 

Ικανότητες /εµπειρία:
•      

   
•      

•      
   

•     
       

τους
•    

     
πρόγραµµα εργασίας
•      
καταστηµάτων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι
•       
εύρυθµης λειτουργίας των καταστηµάτων
•      
ανταπόκριση σε εργασία µε συγκεκριµένα 
χρονικά περιθώρια
•      

γή αυτών ανάλογα µε το κατάστηµα της εκάστοτε 
   

    
•     
δεδοµένων από και προς την διοίκηση της εταιρίας
Γνώσεις: 
•     

   
•       

      
•      

   
•     
καταστηµάτων λιανικής
•     
•      
•    
•   

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Aπό το εστιατόριο Λεύκες µε προοπτικές 
 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 

Επιθυµητά προσόντα:
•   

  
•    
γνώση αγγλικής γλώσσας και 
κατά προτίµηση επιπλέον 

και τη γερµανική γλώσσα
•   

Παροχές εταιρείας:
•   
εργασίας

•
•  

  
το βιογραφικό τους στο e-mail: 
info@fitway.gr

Μεγάλη Λογιστική Εταιρία
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Tο ξενοδοχείο 5* Daios Cove Luxury Resort & Villas 
στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυµεί να προ-
σλάβει για τη σαιζόν 2016:

Γερµανόφωνη /ο Guest Relations Agent

Προσόντα: 
•     
•        

  
•

 
•      
•     
•     
•    

 Προσφέρονται: 
•   
•     
•    
•  

     
στο e-mail:    

      

  Princess Kyniska Suites επιθυµεί να 
προσλάβει για εποχιακή απασχόληση στο Καραβο-

 

Υπαλλήλους Front Office-Reception

Απαραίτητα προσόντα: 
•       

  
•        

      
•       

     
•       

    
•        

 
•      

 
•       

   
•      
ικανότητες

Το ξενοδοχείο µας προσφέρει: 
•      
•    
•    
•  

     
      

στο e-mail      
  

Reservations Manager

Απαιτούµενα προσόντα: 
•     
•        

    
•       
•     
•     
•       

   

      
   e-mail  

Front Office Manager 
Code: FOM015

Περιοχή:    
Τύπος Απασχόλησης:   
Κωδικός Θέσης Εργασίας:  
FOM015 Ηµεροµηνία ∆ηµοσίευσης: 27 Νοεµβρίου 
2015

      
       

       
      
         
      

      
       

       
        

      
         

           
        

         
        

        
   

Job description:      
      

       
       

       
        
       

      
       
    

Requirements: 
•         

       
 

•         
       
      

    
       

        
    

•        
   

•        
   

      e-mail: 
        

           
         
         

         
         

      

Night Auditor

   Poseidonion Grand Hotel στις 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•       

    
•       
σχολής 
•        
•       

 
•    
•     
•  

Προσφέρονται: 
•    
•     
•    
•   

      
  e-mail: 

  ξενοδοχείο µας στην Θεσσαλονίκη αναζητάµε:

Reservations Εxecutive

Απαιτούµενες δεξιότητες: 
•         

    
•       

     
•   
•    
•       
θα εκτιµηθεί

       
     -

      -
  e-mail: .   

       

Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel   

Reservations and Sales Manager 
Annual employment

         
       

        -
         

Duties & responsibilities: 
•     

  
•     
•    
•      
•       
•    
•   
•     
•      

  

•       
•     
•       

 
•       

     
•       
•      

         
  

•        
•       

        

        e-mail: 
.     

  

Assistant Housekeeper

     Domes of 
Elounda      -

      -
     -

       
       -

       
      -
 

      
       

       
στο e-mail:   

        
  

  Leda Village Resort    
      

    
Υπάλληλος Υποδοχής-Κρατήσεων  

(Front and Back Office)

Απαραίτητα προσόντα: 
•        

         
•      
•      
χρονικό διάστηµα 
•      

       
     

•     
•    
•        
λόγο 
•       
•   
Επιθυµητά προσόντα: 
•       

     
•     
•    

   e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: υποδοχή

  Pegasus Suites & Spa, που βρίσκε-
     
      

  
∆ιευθυντή ξενοδοχείου/Operation Manager

Τοµέας ευθύνης: η διοίκηση και διαχείριση της 
ξενοδοχειακής µονάδας µε κύριες αρµοδιότητες: 
•       

 
•       

  
•       
µε σκοπό την αύξηση του τζίρου
Κύρια καθήκοντα: 
•       

     
•      

      
      

     
   

•       
     

µε τη διοίκηση 
•       

     
     

 
•        

     
µε τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους

Απαραίτητα προσόντα για τη θέση είναι:  
•      

    
•        

   
•      
•    
•     
•     
•  
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρεία µας 
προσφέρει: 
•    
•  
•      
•   

      
    στο e-mail: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Spa Attendant

        
       -

         
         
      

      
         

     
        

        
        

     
        

       
   

Περιγραφή θέσης:      
       

Απαραίτητα προσόντα: 
•     
•     
•   
•
Αρµοδιότητες: 
•      

  
•     
•    
Προσφέρονται: 
•     
•  
•  
•    

      
   e-mail: 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαριστής-τρια Καταστήµατος 

µερική απασχόληση, ορισµένου χρόνου 
στο Ρέθυµνο

         -
       

         
λόγο αυτό αναζητάµε αξιόπιστους συνεργάτες, τους 
οποίους θα προετοιµάσουµε µε τον καλύτερο τρόπο 

     
Τα καθήκοντά σας: 
•        

      
      

        
•         

      
 

Το προφίλ σας: 
•      

     
•      
Τι προσφέρουµε: 
•        
περιβάλλον 
•       
•      

  
•        

         
      

        
       

         
στο link: 



Telcoserv is looking for:

Front-end Software Developer
Education: University degree in Informatics, Computer Science, Engineering or relevant studies

Essential skills:
•              
•       
•  
•      
•          
•     
•       
Considered as a plus-skills:
•       
•        
•  
•   

               
         TS-FSD       e-mail:  

Η Slevori, εταιρία παραγωγής ασηµικών ειδών, µε έδρα την Παλλήνη, εισέρχεται στον κόσµο των online 
πωλήσεων και ζητεί να προσλάβει:

Online Store Manager
Αρµοδιότητες:
•    
•                
της εταιρίας
•             

         
•     
•          
•   
•              

  
•               

     
•              
online
•             

 
Απαραίτητα προσόντα:
•    
•        
•    
•          
•            
•       
•       
•      
•         
•          
Επιθυµητά προσόντα:
•  
•  
•   
•               
•   
•     
•   

   e-mail: 

MCOM Media Communications is a leading company in designing, developing, deploying and operating 
           

            

Technical IPTV Installation and Support Engineer
Description:                 

               
             

Key responsibilities:
•        
•             

  
•          
•               

   
Requirements:
•       
•       
•            
•          
•             

•             
aiming to improve future products
•      
•             

   
•           

   •    
•      
•            
Background:
•         
•       
•          
•     
•     
•       

     link: 

   Sbokos Hotel Group       

Υπεύθυνος Συστηµάτων Πληροφορικής
& ∆ικτύων (IT Support Specialist)

               
           

              

Intellectual Property Scientist
(IPS/1115) 

Κύριες αρµοδιότητες:
•    

  
  

•   
   

     
•      

   
•     

Απαιτούµενα προσόντα:
•      

       
   

•     

•      
  

•   
•      

  
•      

     
•      
και γραπτή επικοινωνία
•   
•   
•    
εργασίας
•    
•      

     link: 
  

         
 ,      
  .    ,  
 ,   

The position holder will be responsible for:
•       

     
•    
•    
•  
•      

       
     

 
•      

    
 

•       
   

The ideal candidate should meet the 
following requirements:
•       

     
   

•         
position
•      

    
•      

  

If you are dreaming of a career in a leading 
multinational company, please send your cv to 
link: ,   
code: IPS/1115.

Η εταιρία Μυλοι Θρακης Ι.Ουζουνοπουλος Α.Ε.           
            

Στέλεχος πωλήσεων
µε εµπειρία στον χώρο των τροφίµων

Απαιτούµενα προσόντα:
•      
•       

    
•     

•   
•   
•   

Η εταιρεία προσφέρει:
•  
•
•   

   
    

στο e-mail: , 
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συνέχεια στη σελ. 28

∆ιοικητικά & Επιτελικά  
Στελέχη Επιχειρήσεων
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά ∆ιευ-
θυντή Κρατήσεων - Πωλήσεων µε πολύ καλή 
γνώση των IDS/GDA, contracting, pricing, χρήση 
channel manager, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 
ετών και άπταιστη γνώση αγγλικών-γερµανικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannidouefi@gmail.com.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος µε ηγετική θέση στην αγορά 
και έδρα στην Αθήνα ζητά 3 φιλόδοξους πτυχι-
ούχους ως Στελέχη Management (AEI-TEI) για 
στελέχωση νευραλγικών θέσεων. Εκπαίδευση, 
υψηλές αµοιβές-διακρίσεις. E-mail: patras192@
yahoo.gr, κος Πάτρας.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ µίσθωσης οχηµάτων ζητείται 
Στέλεχος για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου 
Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Στόλου. Προϋπη-
ρεσία σε εταιρίες πώλησης, µίσθωσης ή και 
διαχείρισης οχηµάτων θεωρείται απαραίτητη. 
E-mail: hr@auto365.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εσωτερικών και διεθνών µεταφο-
ρών ζητείται Εµπορικός ∆ιευθυντής Πωλήσεων, 
τιµολόγησης, εσωτερικής µεταφοράς. Bιογρα-
φικά στο e-mail: transportation95@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών ζητά 10 απόφοιτους ∆ιοίκησης 
Επιχειρήσεων για τη στελέχωση νέας µεγάλης 
µονάδας. Απαραίτητη τουλάχιστον 5ετή προϋ-
πηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: karram192@
yahoo.gr, τηλ: 210 6773990, κα Καρρά.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθυντής Ξενοδοχείου να εργαστεί 
στην Τσεχία, έµπειρος µε γνώση αγγλικών, προ-
ϋπηρεσία σε 4 starhotels και άνω. Παρέχονται: 
δωρεάν διαµονή και µισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: k.ornithopoulou@hotmail.com, τηλ: 
6945 753413.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία στην Ανατολική Θεσσαλονίκη 
ζητεί για το τµήµα εξαγωγών έµπειρο άτοµο σε 
θέση Back Office Πωλήσεων εξωτερικού-τµή-
µατος εξαγωγών. Απαιτούνται: πτυχίο, άριστη 
γνώση αγγλικών, γερµανικών, ιταλικών, Η/Υ, 
ERP. E-mail: hr@bizexperts.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Προµηθειών για τη σε-
ζόν 2016 (προοπτική µόνιµης συνεργασίας) από 
ξενοδοχιακή µονάδα στο Νοµό Αργολίδος µε 
4ετή εµπειρία σε ξενοδοχεία 4*. Βιογραφικά στο 
e-mail: argolhr1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθυντής 4* ξενοδοχείου στην 
Τορώνη Χαλκιδικής 8µηνης συνεργασίας. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@toronibluesea.com, 
τηλ: 6945 695721.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τµήµατος Εξαγωγών 
και Εξωτερικού µε εµπειρία, από εργοστάσιο 
παραγωγής χρωµάτων στα ∆ιαβατά. Απαραίτητη 
γνώση αγγλικών και γαλλικών, επικοινωνία, 
ευελιξία, κάτοχος ΙΧ. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@vernicol.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ∆ιοίκησης ζητείται από εµπορική 
εταιρία στο Ωραιόκαστρο. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση αγγλικών, Η/Υ και ΚΕF. Βιογραφικά στο 
e-mail: markou@myfabrics.gr.

LOOKING for Assistant General Manager 
with minimum 3 languages, maximum 2-3 
years experience [beginning of management 
career], strong client communication skills-solid 
knowledge of booking channel management-
social media. Excellent growth opportunity. Cvs: 
mykonospalace@aol.com.

ΜΕΓΑΛΗ βιοµηχανία γάλακτος ζητά Υπάλληλο 
Γραφείου για την περιοχή του Κορωπίου, απόφοιτη 
Οικονοµικού Πανεπιστηµίου. Απαραίτητες γνώσεις 
Η/Υ, προϋπηρεσία επιθυµητή. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.theodoraki@kolios.gr.

LOOKING for Assistant General Manager with 
3-5 years experience, 3 languages minimum for 
4 going to 5* beachfront hotel. Cvs: manager@
mykonospalace.com.

∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ζητείται από διαφηµιστικό όµιλο 
εταιριών µε διοικητικές ικανότητες, για δηµιουργία 
και ανάπτυξη ιατρικής κάρτας υγείας. Περιοχή 
Συγγρού Φιξ. Tηλ: 211 9966355.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ιοικητικά και Οικονοµικά Στελέχη 
για διοικητική και οικονοµική υποστήριξη κοι-
νωφελούς οργανισµού. Προτιµούνται απόφοιτες 
ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: gynaikes.fragistas@
gmail.com, τηλ: 6986 648515.

Η PLANET ΤECHNOLOGIES προσφέρει θέση 
πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο /η σχολής 
IEK ή TEI. Ο υποψήφιος θα καλύψει ανάγκες 
σε social media marketing και διοικητικά θέµατα 
της επιχείρησης. E-mail: info@planet.gr, τηλ: 
210 6090592.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά ∆ι-
ευθυντή Κρατήσεων / Πωλήσεων µε IDS/GDA, 
contracting, pricing, χρήση channel manager. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε ίδια θέση και 
άπταιστη γνώση αγγλικών, γερµανικών. E-mail: 
ionannidouefi@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο πόλης Operation 
Manager για 8µηνη απασχόληση µε απαραί-
τητη προϋπηρεσία και πτυχίο ανάλογης ειδι-
κότητας. Βιογραφικά στο e-mail: gmargaris@
palatinohotel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιευθυντής Λειτουργίας Οµίλου 
Επιχειρήσεων Εκπαίδευσης - Κατάρτισης στην 
Πάτρα. Απαραίτητα προσόντα: πτυχιούχος, άρι-
στη γνώση Η/Υ και ξένης γλώσσας, δίπλωµα 
οδήγησης, ανάλογη επαγγελµατική εµπειρία. 
Ε-mail: vikilaz@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Υλοποίησης Προγραµµάτων 
ΕΣΠΑ από κέντρο δια βίου µάθησης µε απαραί-
τηση προϋπηρεσία στη διαχείριση και υλοποίηση 
προγραµµάτων ΕΣΠΑ (Voucher ανέργων) και 
αυτοχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: kdm1jobs@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΟΣ όµιλος µε ξενοδοχείο στο 
Πήλιο 4* στην Κέρκυρα 200 κλινών και στην 
Κρήτη 3* ζητά για τη σεζόν 2016 ∆ιευθυντή µε 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: planetholidays@outlook.com.gr.

 

Υπάλληλοι Γραφείου  
& Υποδοχής-Γραµµατείς
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτοµα για εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: typodes@mail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου - Βοηθός Λογιστή 
µε άριστη γνώση Η/Υ και αγγλικών για τµήµα 
λογιστηρίου και λιανικών πωλήσεων ζητείται. 
Εκπληρωµένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις: 
Βιογραφικά στο e-mail: marketing@gianso.gr, 
τηλ: 210 5541161.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε γνώση Βουλγαρικών 
και αγγλικών ζητείται από µεταφορική εταιρία µε 
έδρα τον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά στο e-mail: 
giorgosgeorgiles@yahoo.com, τηλ: 6945 995310.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Υπάλληλος Γραφείου για πλήρη 
απασχόληση από ανώνυµη εταιρία. Άριστη γνώση 
Η/Υ, κάτοικοι περιοχών Σπατών, Κορωπί, Παιανία, 
Γλυκά Νερά. Τηλ: 210 2315101.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στα Βόρεια Προάστια 
ζητά Γραµµατέα µε ανάλογη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά στο e-mail: pntounas@otenet.gr, fax: 
210 2830026.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Γραµµατεία Manager ευπαρουσί-
αστη µε άνεση στην επικοινωνία, γνώση Η/Υ και 
αγγλικών µε δυνατότητα ταξιδίων. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: gidathensgroup@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή Υπάλληλος Γραφείου 
από λογιστικό γραφείο στη Νεάπολη Θεσσαλο-
νίκης για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας 3 έτη. 
Τηλ: 2310 537633, 2310 634777.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για service - bar - υποδοχή 
για νεοσύστατο µπαράκι στη Μ. Αλεξάνδρου 37 
(νέα παραλία, απέναντι από ναυτικό όµιλο). Τηλ: 
6906 044898, 6944 657708.

∆ΙΚΗΓΟΡΟ δραστήρια, άριστη γνώστρια αγγλικών, 
εµφανίσιµη ζητά εταιρία παροχής υπηρεσιών, 
για συνεργασία σε θέµατα Γραµµατειακής και 
Νοµικής Υποστήριξης πελατών της. Βιογραφικά 
στο e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 
210 4110221, 6943 800161.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εµπορική 
επιχείρηση Β΄ κατηγορίας στη Νέα Ευκάρπια. 
Απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής, πολύ καλά 
αγγλικά και χρήση Η/Υ. Επιθυµητό δίπλωµα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: artem@hol.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη µε άριστη γνώ-
ση Η/Υ και αγγλικών ως Γραµµατέας Manager 
εργασίας µε οργανωτικές ικανότητες, πνεύµα 
οµαδικότητας, άριστη επικοινωνία, περιοχή Φιξ. 
Βιογραφικά στο e-mail: neaarx1@hotmail.com, 
τηλ: 211 9966354.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας για κέντρο ξένων γλωσσών 
στα Νότια Προάστια, µε καλή γνώση αγγλικών 
και Η/Υ και µε επικοινωνιακές ικανότητες. 
Ωράριο απογευµατινό. Βιογραφικά στο e-mail: 
englishschools.cv@gmail.com.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ζητά άτοµο για Υποδοχή ∆ιαφήµι-
σης. Απαραίτητα: άριστη γνώση Η/Υ, οργανωτική 
ικανότητα, γνώση αγγλικής, οµαδικό πνεύµα. 
Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@gmail.
com, κωδ: gr1.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆ιοίκησης µε συναφή προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή 
γνώση αγγλικής και γερµανικής γλώσσας, άριστη 
γνώση Η/Υ, κατά προτίµηση κάτοικος Νοτίων 
προαστίων ζητείται. E-mail: megadouka@suk.
gr, τηλ: 210 9719180, κα Μεγαδούκα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου µε απαραίτητη 
γνώση αγγλικής και επιθυµητή γνώση Soft One. 
Εργασία πλήρους απασχόλησης µε ασφάλιση, 
υποχρεωτική χρήση οχήµατος. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@acryl.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου µε προϋπηρεσία 
3 ετών και άνω για γραφείο µελετών επιδοτή-
σεων στο Μετς. Πλήρη απασχόληση 5θήµερη, 
επιθυµητό πτυχίο οικονοµικής κατεύθυνσης. Τηλ: 
210 7248620, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραµµατειακή Υποστήριξη σε 
εξειδικευµένο συνεργείο αυτοκινήτων. Απαραίτητη 
γνώση εµπορικής διαχείρισης και τιµολόγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mercedes.service@gmail.
com, fax: 2310 770999.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για το τµήµα 
κρατήσεων, πωλήσεων µε εµπειρία σε τουρι-
στικό γραφείο, γνώσεις ρωσικών, αγγλικών. 
Περιοχή κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 3621415, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ ερευνών ζητά Ερευνητές /τριες για 
τα γραφεία της στην Αθήνα, απασχόληση εντός 
γραφείου για εργασία σχετική µε τη διεξαγωγή 
συνεντεύξεων. Πρωινές - απογευµατινές ώρες, 
ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 210 7252453, 
εσωτερικό 245.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε άριστα ελληνικά, γνώσεις 
Η/Υ, επιθυµητά αγγλικά διαµένουσα στην Και-
σαριανή, Παγκράτι ή κοντινές περιοχές µόνο, 
χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, έντιµη, 
σοβαρή, εργατική ως Συνεργάτης σε γραφείο. 
Τηλ: 211 4070953, 6951 123347.

ΝΕΟΣ /Α ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρακτική άσκηση σε λο-
γιστικό γραφείο. Τηλ: 210 7487839.

ΡΩΣΟΦΩΝΟΣ /η νέος /α µε άριστα ελληνικά, 
αγγλικά, σπουδές Πανεπιστηµιακού επιπέδου µε 
ευγένεια, ήθος, εργατικότητα ζητείται ως Γραµ-
µατέας Manager εργασίας. Τηλ: 211 4070953, 
6951 123347.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, ευπαρουσίαστη, µε άριστη γνώ-
ση Η/Υ και αγγλικών ως Υπάλληλος Γραφείου 
(Γραµµατειακή Υποστήριξη) περιοχή Πετρούπολη. 
Ωράριο: 08:00-16:00. Τηλ: 210 5065110, 6973 
372723.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εµφανίσιµη, για µόνιµη εργασία σε 
έκθεση αυτοκινήτων στο ∆ήµο Γλυκών Νερών, 
για Υποδοχή και Γραµµατειακή Υποστήριξη. Απα-
ραίτητα: γνώση αγγλικής, γερµανικής γλώσσας 
και Η/Υ. Tηλ: 6981 156999, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ευπαρουσίαστη µε άριστη γνώ-
ση Η/Υ και αγγλικών ως Γραµµατέας Manager 
εργασίας µε οργανωτικές ικανότητες και απα-
ραίτητα προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Τηλ: 
211 4802018.

HOSTESS ζητείται για κρητικό εστιατόριο στην 
Αθήνα για εργασία το Σαββατοκύριακο. Bιογραφικά 
στο e-mail: hr.estiatorio@gmail.com.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητεί άµεσα να προσλάβει 
νέα για Γραµµατειακή Υποστήριξη µε επιθυµη-
τή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
stanellos.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπάλληλους µε 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις και επικοινωνιακές 
δεξιότητες για το τµήµα κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: planetholidays@outlook.com.gr, τηλ: 
210 3311240.

Η ΜEDUSA GROUP ζητά Yπάλληλο Γραµµατει-
ακής Υποστήριξης στο ασφαλιστικό τµήµα της 
εταιρίας. Απαραίτητη προϋπηρεσία, γνώσεις 
αγγλικών, Η/Υ, καλές επικοινωνιακές και ορ-
γανωτικές δεξιότητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου ΤΕΙ ή Λυκείου 
µε άριστη γνώση Κεφαλαίου, Η/Υ, αγγλικών, 
3 χρόνια προϋπηρεσία. Επιπλέον εµπειρία σε 
διαγωνισµούς δηµοσίου και ISO. Βιογραφικά 
στο e-mail: kdremes@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπάλληλος Γραφείου για υποστήρι-
ξη backoffice από εταιρία τηλεπικοινωνιών στο 
Γέρακα. 6ωρη απογευµατινή απασχόληση δεν 
αφορά τηλεφωνικές πωλήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@sequence.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Λογιστηρίου 
απόφοιτος ΑΕΙ οικονοµικών σπουδών για το 
τµήµα Γραµµατείας-Λογιστηρίου κατασκευαστικής 
- εµπορικής εταιρίας για µόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητη γνώση αγγλικών (Proficiency), χρή-
ση Η/Υ. Ε-mail: pantelidis@pantelidis.com, fax: 
2310 787821.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου νέα ζητείται µε γνώσεις 
Η/Υ, απαραίτητη γνώση προγράµµατος enter soft. 
Περιοχή Μοσχάτο. Τηλ: 210 9404939.

ΟΜΙΛΟΣ Αθηναϊκός ζητά άτοµα συνταξιούχους 
µε εµπειρία σε telemarketing ως Υπεύθυνους 
Γραφείου. Τηλ: 210 3630271.

ΖΗΤEIΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής στο εστιατόριο 
Αγιολί. Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 2 έτη, πολύ καλή 
γνώση αγγλικής γλώσσας, διαθεσιµότητα για 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: ipelitari@agioli.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για Γραµµατειακή Υπο-
στήριξη σε κέντρο ειδικών θεραπειών. Απογευ-
µατινό ωράριο, περιοχή Βριλήσσια. Επιθυµητή 
προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: cvsgrammateia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραµµατέας ∆ιοίκησης από εταιρία 
Συµβούλων Μηχανικών, µε άπταιστη γνώση και 
χρήση αγγλικής γλώσσας και MS Office, για πλήρη 
απασχόληση. Προϋπηρεσία επιθυµητή, άµεση πρό-
σληψη. Βιογραφικά στο e-mail: mail@tekem.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από Shipping Company (µητρική 
γλώσσα Kινέζικα) µε απαραίτητη άριστη γνώση 
αγγλικών για θέση γραφείου. Βιογραφικά στο 
e-mail: kokkinoutamara@hotmail.gr, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00, τηλ: 210 8946528.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε δύο υποκαταστήµατα ηλεκτρικών 
συσκευών αεργής ενέργειας, ζητά να προσλάβει 
4 άτοµα µε πολύ καλές γνώσεις Eµπορικού και 
Γραµµατειακού Περιεχοµένου. Σοβαρές προτάσεις, 
υψηλές αποδοχές. Περιοχή Νέος Κόσµος. Τηλ: 
211 4802073.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ εµπορική εταιρία ζητά άµεσα 
Υπάλληλους Γραφείου για Γραµµατειακή, Εµπο-
ρική, Τηλεφωνική Υποστήριξη. Ωράρια ευέλικτα: 
8ωρα, 6ωρα πρωινά ή απογευµατινά. Περιοχή 
Φιξ: Bιογραφικά στο e-mail: incareerathens@
yahoo.gr, τηλ: 211 9966352.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ή Γραµµατέας µε γνώσεις 
λογιστικής για την υποστήριξη της καθηµερινής 
λειτουργίας της εταιρίας NEOX µε τη χρήση CRM 
& ERP ζητείται. 6ωρη απασχόληση, ασφάλιση 
εξαιρετικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@neox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Βοηθός Λογιστή 
µε εµπειρία για έκδοση τιµολογίων και Γραµ-
µατειακή Υποστήριξη σε συνεργείο φορτηγών. 
Βιογραφικά στο e-mail: epash20@yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στα Σπάτα ζητά Γραµµατέα 
∆ιεύθυνσης µε καλές γνώσεις αγγλικών, Η/Υ 
και προϋπηρεσία. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: hr@ffoods.gr.

 

∆ηµόσιες Σχέσεις-
Marketing-∆ιαφήµιση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιαχειριστής Site και E-Shop για δη-
µιουργία προϊοντικών καταλόγων µε απαραίτητη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@
gmail.com, µέχρι 13/1/15.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για πλήρη απασχόληση από 
εµπορική εταιρία, για στελέχωση τµήµατος 
marketing, διαφήµισης και δηµοσίων σχέσεων. 
Παρέχονται: σταθερός µισθός, έξοδα µετακίνησης, 
απαραίτητα ΙΧ. E-mail: terdpsjob@gmail.com, τηλ: 
210 2384280.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον κλάδο του marketing αναζητά 
Συνεργάτες για µόνιµη εργασία και part time για 
την προώθηση υπηρεσιών. Τηλ: 6934269492, 
κος Παναγιώτης Αναστασίου.

FREELANCER Sales Advisor ζητείται από µουσικό 
free press, µε υψηλά ποσοστά και ευκαιρίες ανέλι-
ξης. Προϋπηρεσία επιθυµητή. Τηλ: 6945 287151.

H ANATS εταιρία ιατροτεχνολογικού υλικού ζητά 
E-shop Assistant στην υποστήριξη λειτουργίας 
e-shop σε καθηµερινή βάση. ∆ιαχείριση υλικού 
marketing, διαχείριση και ενηµέρωση εταιρικής 
ιστοσελίδας, καθηµερινή τηλεφωνική επικοινωνία 
µε πελάτες και παραγγελιοληψία. E-mail: ho@
anats.gr, κωδ: ES151.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Digital Marketer µε άριστη γνώση Google 
Adwords και Analytics, Youtube ∆ιαφηµίσεων, 
Facebook Ads και Insights µε εµπειρία. Βιογραφικά 
στο e-mail: keramitsis@mms-adv.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτοµα ικανά, σοβαρά µε οµαδικό 
πνεύµα για ένταξη στο marketing πολυεθνικής 
εταιρίας. Άριστες αµοιβές, γρήγορη ανέλιξη. Τηλ: 
211 9966355.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εµφανίσιµη, επικοινωνιακή, µε 
εµπειρία στις πωλήσεις για την οργάνωση και τη 
στελέχωση events. Βιογραφικά µε φωτογραφία 
στο e-mail: dimitra@skye-energydrink.gr.

H MEDUSA GROUP ζητά Yπάλληλο πτυχιούχο για 
τη στελέχωση του νέου τµήµατος Marketing - Public 
Relations. Βιογραφικά στο e-mail: medusaservice@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Τµήµατος Marketing από 
εκδοτική εταιρία για ηµιαπασχόληση. Γνώσεις 
Η/Υ, αγγλικής και σπουδές στις ανθρωπιστικές 
επιστήµες. Βιογραφικά στο e-mail: daysartgr@
gmail.com.

TO ΞΕΝΟ∆ΟΕΧΕΙΟ The Island ζητεί άτοµο για 
PR µε γνώσεις yoga, pilates για µόνιµη εποχική 
απασχόληση µε γνώση ξένων γλωσσών. Προσφέ-

ρονται: µισθός, διαµονή, διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ιαχειριστής για Site και Ε-shop. 
Απαραίτητες γνώσεις διαδυκτιακού marketing, 
φωτογραφίας και photoshop. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Marketing and Social Media Specialist 
για διαχείριση εταιρικού προφίλ, πτυχίο ΑΕΙ, 
ΤΕΙ (marketing, δηµοσιογραφίας), social media 
management, SEO και SEM. Βιογραφικά στο 
e-mail: clias@nissosgr.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα επικοινωνιακά, δραστήρια, 
γνώσεις Η/Υ για περιήγηση στο διαδίκτυο (Browsing) 
Social Media. Αφορά προώθηση υπηρεσιών στο 
διαδίκτυο (Affiliate - προµήθειες 90%). Βιογρα-
φικά στο e-mail: ksksformula2@gmail.com, τηλ: 
6936 139706.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα που επιθυµούν να εργαστούν 
στο χώρο του δικτυακού marketing. Βιογραφικά 
στο e-mail: nicktoulias@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ E-Commerce and Social Media Manager 
µε προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, καλή γνώση 
αγγλικών-γερµανικών, επιθυµητή γνώση ρωσικών, 
καλή χρήση προγράµµατος Η/Υ, επαγγελµατική 
συµπεριφορά-οµαδικό πνεύµα συνεργασίας, 
εξοικείωση µε social media. E-mail: pbehtl@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Lenovo Exclusive-Marketing Assistant 
νέος, δραστήριος µε ενθουσιασµό. Απαραίτητα: 
σπουδές και εµπειρία marketing, γνώσεις γραφι-
στικής (Photoshop, Corel Draw), γνώσεις τεχνο-
λογίας προϊόντων PCs, Mobile Devices, Βusiness 
επικοινωνία-υποστήριξη λειτουργίας γραφείου. 
E-mail: cv@lenovoexclusive.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε δικό του αυτοκίνητο ή µηχανάκι 
µε δυνατότητα ταξιδίων στην Επαρχία από διαφη-
µιστική εταιρία. Καλές αποδοχές, µόνιµη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@polispages.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για internet marketing και 
δηµόσιες σχέσεις αυστηρά από Ηλιούπολη και 
γύρω περιοχές. Τηλ: 6976 511673, κος Φώτης 
Μουξιός.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
- Marketing - Finance - Public Relations για στε-
λέχωση νέας µονάδας του. Ικανή προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Bιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΠΩΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ µε ικανότητες οργάνωσης ζη-
τείται για ανάπτυξη δικτύου. Άµεση δυνατότητα 
συνεργασίας, σίγουρη προοπτική καριέρας, υψηλά 
εισοδήµατα, πολλά bonus, επιδότηση αυτοκινήτου. 
Τηλ: 6909 814220.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Marketing από την εταιρία φαρ-
µακευτικών (Pharmaceutical Primary Packaging, 
Excipients and Machinery). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mtcltd.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες µε γνώση Google Adwards 
Internet Marketing και γνώσεις αγγλικών για 
στελέχωση τµήµατος Marketing-υποστήριξης πε-
λατών εταιρίας παροχής υπηρεσιών στο κέντρο 
Αθήνας. Ε-mail: hr@wastenwater.com, κωδ: IMR.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ανωτάτης σχολής ζητείται ως 
Υπεύθυνος ∆ηµοσίων Σχέσεων από Κέντρο Οι-
κουµενικός ελληνισµός επίκεντρο στις ελληνικές 
κοινότητες οµογένειας. Βιογραφικά στο e-mail: 
panousopoulos@gnl.gr, θέµα: ΘΕΣΗ ∆.Σ.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο των καταναλω-
τικών προϊόντων ζητάει άτοµο για τη θέση του 
Bοηθού Marketing µε έδρα την Αττική. Bιογραφικά 
στο e-mail: lrsuccessacademy@gmail.com.

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ πολυεθνική στο χώρο της υγεί-
ας και οµορφιάς 30 χρόνια, αναζητά Συνεργάτες 
Marketing και Ανάπτυξης ∆ικτύου. Τηλ: 6906 
866550, κος Γεωργίου.

Η PLANET ΤECHNOLOGIES προσφέρει θέση 
πρακτικής άσκησης σε απόφοιτο /η σχολής IEK 
ή TEI. Ο υποψήφιος θα καλύψει ανάγκες σε social 
media marketing και διοικητικά θέµατα της επιχεί-
ρησης. E-mail: info@planet.gr, τηλ: 210 6090592.

Η FBO ΕΠΙΘΥΜΕΙ να συνεργαστεί µε άτοµα για 
την υποστήριξη σε Marketing projects-διαχείριση 
σχέσεων µε πελάτες. Μερική ή ολική απασχόληση, 
µε ικανοποιητικές αποδοχές, bonus, προοπτικές 
εξέλιξης. E-mail: perraki.k@gmail.com, τηλ: 6944 
727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τµήµα 
marketing από εταιρία στα Νότια Προάστια µε 
άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και internet και µε 
προϋπηρεσία σε τοµέα marketing ή σε διαφηµιστική 
εταιρία. Ε-mail: cv_collect@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εταιρία για την προώθηση διαδικτυ-
ακών πωλήσεων. ∆ίνεται χρηµατική αµοιβή εκ 
του αποτελέσµατος. Τηλ: 6987 018199.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο από δικηγορικό γραφείο στην 
Αθήνα, για δηµόσιες σχέσεις µε άριστη εµφάνιση. 
Τηλ: 6932 221268, 210 8945424.

Μικρές αγγελίες εργασίας



Υπεύθυνος Καταστήµατος
Μεγάλη εµπορική εταιρία από το χώρο της µόδας, αναζητά για τα καταστήµατά της στην Θεσσαλονίκη, 
έµπειρο στέλεχος για τη θέση της:

Store Manager
Αρµοδιότητες:
•           
στρατηγικής της εταιρίας
•   
•       
•      
•         

  
•        
Απαραίτητα προσόντα:
•              

 
•       
•     
•          
•     
•     
•      
•        
Η εταιρεία προσφέρει:
•     
•  
•   
•  

         στο e-mail: 
,   

Στέλεχος Εξαγωγικού Marketing
Η Motoway Γ. Καµπράνης Αε           

              
 

Απαραίτητα προσόντα:
•   
•           
•         
•     
•    
•      
•    

   e-mail: 

Η Perfetti Van Melle Ελλάς,        
     

Υπεύθυνο Ανάπτυξης Αγοράς
Πωλητή ex-van στην Αττική

 Porto Carras Grand Resort         
            

∆ιευθυντή Κέντρων Θαλασσοθεραπείας-Spa
(Code: THPC)

Απαραίτητα προσόντα:
•   
•   
•           
•         
•            

•            
•           
•    
•        
•    

          
              

e-mail:       

     Lakitira Hotels        

Assistant Housekeeper
Απαραίτητη προϋπόθεση:              

  

   e-mail: 

    

Α freelancer non exclusive jewellery sales agent

         
       

 

Απαραίτητα προσόντα:
•      

    
  

•    
 

•   
•   
•      
•   

Απαραίτητο προφίλ sales market developer:
•      

       

•     
    

•      
 

•      
•      
•    

Η εταιρεία προσφέρει:
•    

  
•    

   
•      

•      

        
         

        
      e-mail: 

     
  

Requirements:
•    
•     

  
•     

  

Essential functions:
•      

      
          

•      
•      

   
•       

     e-mail: 

Φαρµακοποιός
         e-mail:  

Φαρµακείο

  Sovereign          
 

Αποθηκάριο
   e-mail:       

     

  Pepsico      Tasty Foods      
          PepsiCo–HBH ζητάµε 

    
Merchandiser

        
   

•      

•    
    

•   

•      
  

•    

     
     link: 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης µε εµπειρία στις πω-
λήσεις από πολύ δυναµική οµάδα marketing. 
Προµήθεια από 80-90% δωρεάν εκπαίδευση, 
σε Αθήνα, Ήπειρο, Πειραιά, Νησιά Ιονίου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: elefteriapantazi@yahoo.
gr, τηλ: 6944 156084.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα στο χώρο της εναλλακτι-
κής επιχειρηµατικότητας affiliate και internet 
marketing, e-commerce, mobile apps κλπ. Εισό-
δηµα µε προµήθειες που ανέρχονται στο 80-90% 
και άµεσα πληρωτέες. Ε-mail: nabaste1@yahoo.
gr, τηλ: 6948 053304.

∆ΙΕΘΝΗΣ εταιρία καλλυντικών ζητάει άτοµο για 
τη θέση Υπευθύνου Marketing µε έδρα την Αττική. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@babisdaniilidis.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ανεξάρτητος Συνεργάτης για δηµι-
ουργία και ανάπτυξη νέων τµηµάτων πωλήσεων 
στη διαφήµιση / marketing µε προµήθειες 80-
90% άµεσα πληρωτέες. Βιογραφικά στο e-mail: 
nabaste1@yahoo.gr, τηλ: 6948 053304.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ οργανισµός (σχολείο ελλη-
νικών) ζητά Υπεύθυνο Marketing µε σχετικές 
Πανεπιστηµιακές σπουδές, άριστη γνώση αγγλικής, 
Η/Υ, µέσων κοινωνικής δικτύωσης, µικρή έστω 
εµπειρία. Επιθυµητή δεύτερη γλώσσα. E-mail: 
registry@bhc.gr, τηλ: 210 8217710.

Η OXFORD COMPANY αναζητά Marketing Trainee 
στην Αθήνα, µε πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων, 
διαφήµισης ή marketing, καλή γνώση αγγλι-
κών, Microsoft Office. E-mail: marketing@
oxfordcompany.gr, µε τίτλο MRK Trainee.

H AD SQUARE διαφηµιστική αναζητεί Yπεύθυνο 
∆ιαφήµισης για πώληση διαφηµιστικών υπη-
ρεσιών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση πωλήσεων, µισθός, ΙΚΑ, bonus. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@adsquareltd.com, κωδ: 
cv SRSKY2015.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά 5 άτοµα δραστήρια 
µε όρεξη για δουλειά για κάλυψη τµηµάτων της. 
Βιογραφικά στο e-mail: ellanuiton@gmail.com, 
τηλ: 6945 829476.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτοµα µε οργανωτικές - διοικη-
τικές ικανότητες και γνώσεις ή ικανότητα στις 
πωλήσεις - δηµόσιες σχέσεις. Συνεργασία κατόπιν 
αξιολόγησης. Βιογραφικά στο e-mail: arctium@
hol.gr, τηλ: 213 0276214.

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.

 

Λογιστές-Υπάλληλοι  
Λογιστηρίου-Μηχανογράφηση
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε απαραίτητη γνώση 
του ERP Εntersoft, πτυχίο Α' 5 έτη προϋπηρεσία 
Intrastat εισαγωγές τρίτων χωρών. Bιογραφικά 
στο e-mail: skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε εµπειρία σε 
αντίστοιχη θέση και γνώσεις στην καταχώρηση 
βιβλίων Γ' κατηγορίας για λογιστική εταιρία στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
m.tomopoulou@sroussos.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου - Βοηθός Λογιστή µε άριστη 
γνώση Η/Υ και αγγλικών για τµήµα λογιστηρίου 
και λιανικών πωλήσεων ζητείται. Εκπληρωµένες 
οι στρατιωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: marketing@gianso.gr, τηλ: 210 5541161.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Λογιστηρίου από κατασκευ-
αστική εταιρία, µε άριστη γνώση προγράµµατος 
ERP Entersport Expert για εργασία ορισµένου 
χρόνου. Βιογραφικά στο e-mail: eirinimpimpa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή - Υπάλληλος Γραφείου 
από λογιστικό γραφείο στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης 
για απόκτηση εργασιακής εµπειρίας 3 έτη. Τηλ: 
2310 537633, 2310 634777.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για εµπορική 
επιχείρηση Β΄ κατηγορίας στη Νέα Ευκάρπια. 
Απαραίτητα: γνώσεις λογιστικής, πολύ καλά 
αγγλικά και χρήση Η/Υ. Επιθυµητό δίπλωµα 
οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: artem@hol.gr.

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ, Βοηθός Λογιστή 
άνω των 25 µε τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία 
σε λογιστήριο εταιρίας για γραφείο συµβούλων 
επιχειρήσεων στο Μετς ζητείται. Tηλ: 6972 271027.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Λογιστής από λογιστικό γραφείο 
µε άριστη γνώση µισθοδοσίας - ασφάλισης και 
πολύ καλή γνώση τήρησης βιβλίων Γ' κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: stvel7@in.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από ανώνυµη εταιρία 
µε έδρα ΒΙΠΕΘ Σίνδου. Βιογραφικά στο e-mail: 
odosimansi@tee.gr, fax: 2310 797880.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από τουριστικό γρα-
φείο στην Πάρο για απασχόληση από Απρίλιο ως 
Οκτώβριο 2016. Απαραιτήτως γνώση Excel, 
Microsoft Office, αγγλικών και προϋπηρεσία 2 
ετών απαραίτητη σε αντίστοιχη θέση. E-mail: 
icounoupa@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε εµπειρία από 
µεταφορική εταιρία στο Καλοχώρι για πλήρης 

απασχόληση. Εµπειρία στην καταχώρηση πα-
ραστατικών βιβλίων Γ' κατηγορίας, γνώσεις 
Epsilonnet, Pylon, Κεφάλαιο 5, µισθοδοσία, 
υπηρεσίες taxisnet. Eπιθυµητή κάρτα ανεργί-
ας-επίδοµα. E-mail: kourtgeo@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για Γραµµατειακή Υποστήριξη σε 
εξειδικευµένο συνεργείο αυτοκινήτων. Απαραίτητη 
γνώση εµπορικής διαχείρισης και τιµολόγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mercedes.service@gmail.
com, fax: 2310 770999.

ΝΕΟΣ /Α ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πρακτική άσκηση σε λο-
γιστικό γραφείο. Τηλ: 210 7487839.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Λογιστηρίου 
απόφοιτος ΑΕΙ οικονοµικών σπουδών για το τµήµα 
Γραµµατείας-Λογιστηρίου κατασκευαστικής - εµπο-
ρικής εταιρίας για µόνιµη απασχόληση. Απαραίτητη 
γνώση αγγλικών (Proficiency), χρήση Η/Υ. Ε-mail: 
pantelidis@pantelidis.com, fax: 2310 787821.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α΄ τάξης µε γνώσεις singular control 
(εµπορική και λογιστική διαχείριση) και προγράµ-
µατος µισθοδοσίας ζητείται στη ΒΙΠΕ Μάνδρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@demag.gr, τηλ: 
210 5555419.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση πελατών, χρήση Η/Υ (Word, Excel, 
Internet, E-mails) και χρήση ERP (τιµολόγηση, 
καρτέλες πελατών - προµηθευτών, αποθήκη), από 
κατάστηµα ηλεκτρονικών ειδών. E-mail: gbanos@
smart-tech.gr, ώρες επικοινωνίας καταστηµάτων.

ΜΕΓΑΛΗ εµπορική εταιρία στο κέντρο ζητά Bοηθό 
Λογιστή. Aπολύτως απαραίτητη η γνώση του ERP 
Εntersoft, πτυχίο, 5έτη προϋπηρεσία σε Γ΄ βιβλία, 
µισθοδοσία, εµπορική διαχείριση, άριστη γνώση 
excel. E-mail: aggelia.hr@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισµού 
αναζητά άτοµο για την Υποστήριξη Πωλήσεων, 
µε απαραίτητες γνώσεις λογιστηρίου (εµπορικό-
λογιστικό ΕRP), Η/Υ, αγγλικά. Επιθυµητή προϋ-
πηρεσία 5 έτη. Βιογραφικά στο e-mail: admin.
thess@geko.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίου σιδήρου επιθυµεί να προσλάβει 
Υπεύθυνη Τιµολόγησης και διακίνησης παραγ-
γελιών. Απαραίτητα προσόντα: γνώση µορφοσι-
δήρου-κοινού χάλυβα. Eµπειρία σε περιβάλλον 
ERP κατά προτίµηση Κεφάλαιο. E-mail: info@
xatzidavitidis.gr, fax: 210 6020134.

ΕΤΑΙΡΙΑ Επιχειρηµατικών Συµβούλων Επιχει-
ρήσεων στα Βόρεια Προάστια ζητά να προσλάβει 
Στέλεχος µε λογιστική εµπειρία απόφοιτο ανω-
τέρας ή ανωτάτης οικονοµικής σχολής για πλήρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: hasiotou@
otenet.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ή Γραµµατέας µε γνώσεις 
λογιστικής για την υποστήριξη της καθηµερινής 
λειτουργίας της εταιρίας NEOX µε τη χρήση CRM 
and ERP ζητείται. 6ωρη απασχόληση, ασφάλιση 
εξαιρετικό περιβάλλον. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@neox.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή από τεχνική εταιρία. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, 3ετή προϋ-
πηρεσία σε ανάλογη θέση, άριστη γνώση αγγλικών 
και επιθυµητή γνώση ιταλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@vpower.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Λογιστή για λογιστικό γρα-
φείο σε Επαρχία (17 χλµ από Λάρισα). Ασφάλεια, 
προϋπηρεσία σε Β’ και Γ’ κατηγορίας και µισθοδοσία, 
καταχώρηση εισαγωγών-εξαγωγών, δίπλωµα 
οδήγησης, αγγλικά, πρόγραµµα excel. E-mail: 
jobs@melinasjobs.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε µε ηγετική θέση στον κλάδο αναζητεί 
Σπουδαστή/απόφοιτο ΙΕΚ για πρακτική άσκηση 
από τις ειδικότητες: µηχανογραφηµένου λογιστη-
ρίου - φοροτεχνικού γραφείου - διοίκησης και 
οικονοµίας. Bιογραφικά στο e-mail: schelesa@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου - Βοηθός Λογιστή 
µε εµπειρία για έκδοση τιµολογίων και Γραµ-
µατειακή Υποστήριξη σε συνεργείο φορτηγών. 
Βιογραφικά στο e-mail: epash20@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Cost Controller από ξενοδοχειακή µο-
νάδα της Χαλκιδικής για τη σεζόν 2016 µε 3ετή 
προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 5* (8 µηνη απασχό-
ληση). Βιογραφικά στο e-mail: makedoniahotel@
gmail.com.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ στο Κορωπί ζητά Λογιστή Α΄ τάξης µε 
5ετή προϋπηρεσία σε ΑΕ. Πολύ καλή γνώση excel-
βιβλία Γ΄ κατηγορίας, εµπειρία σε ERP-Orama και 
προϋπηρεσία σε εκδοτική θα θεωρηθούν προσόν. 
E-mail: .hr@compupress.gr, τηλ: FIN1115.

H GROWPLAN-Σύµβουλοι Επιχειρήσεων µε 
έδρα τις Σέρρες αναζητά Λογιστή µε απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ οικονοµικής/λογιστικής και 
χρηµατοοικονοµικής κατεύθυνσης, προϋπηρεσία 
5 ετών σε λογιστήριο µε βιβλία B’ κατηγορίας. 
E-mail: info@growplan.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Yπάλληλοι Γραφείου µε πολύ καλές 
γνώσεις excel, άριστα αγγλικά και βασική γνώ-
ση λογιστικού σχεδίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.kardari@saas-con.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή έτοιµος για εργασία, 
προγράµµατα Εpsilon µισθοδοσία, xline. Βιογρα-
φικά στο e-mail: deaglou@yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ εµπορικός και διαφηµιστικός όµιλος 
προσλαµβάνει άµεσα Βοηθό Λογιστή. Βιογραφικά 
στο e-mail: atlanticgroupgr@hotmail.com, τηλ: 
211 4802061.

Η BEDA ΑΒΕΕ αναζητά Λογιστή µε 10ετή προϋ-
πηρεσία, γνώση του λογιστικού φάσµατος έκδοση 
και καταχώριση λογιστικών στοιχείων, γνώση 
των λογιστικών υποχρεώσεων, µισθοδοσίας, ερ-
γασιών τέλους χρήσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@beda.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής υπηρεσιών αναζητά 
για άµεση συνεργασία απόφοιτο - σπουδαστή ΙΕΚ 
λογιστικής - διοίκησης και οικονοµίας για πρακτική 
άσκηση στο τµήµα λογιστηρίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: human.resources.ath@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συµβούλων επιχειρήσεων στο Μαρούσι 
ζητά να προσλάβει απόφοιτο ανωτέρας ή ανωτάτης 
σχολής µε επαγγελµατική εµπειρία τουλάχιστον ένα 
έτος εµπειρία για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: pliakosc@gmail.com.

ΖΗΤEIΤΑΙ Λογιστής για εταιρία πετρελαιοειδών 
στο Καλαµπάκι ∆ράµας. Προσόντα: πτυχίο ΤΕΙ - ΑΕΙ, 
προϋπηρεσία 3 έτη, γνώση εµπορικών πακέτων, 
office. Αµοιβές άνω του µέσου όρου και year end 
bonus. Τηλ: 6942 212600.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε γνώσεις λογιστικής 
εκτιµητέες ζητείται από εταιρία. Τηλ: 210 2020156.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ νέος ζητείται από ανώνυµη τεχνική 
εταιρία, για διεκπεραίωση µισθοδοσίας και ερ-
γατικής νοµοθεσίας, λογιστικές εργασίες. Μό-
νιµη απασχόληση, επιθυµητό µεταφορικό µέσο. 
Βιογραφικά στο e-mail: log@erghlate.gr, fax: 
210 6847741.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστηρίου για τεχνική εταιρία 
µε έδρα τα Λαγήνα Θεσσαλονίκης. Απαραίτητες 
γνώσεις: άριστη χρήση λογιστικών προγραµµάτων 
της Altec, αρίστη χρήση βασικών προγραµµάτων 
MS Office. Βιογραφικά στο e-mail: job@kmdkat.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή µε απαραίτητα προσόντα: 
γνώση ΕΓΛΣ-ΚΒΣ-ΚΦΑΣ προϋπηρεσία σε βιβλία 
Β΄ Γ΄ κατηγορίας, µισθοδοσία, γνώση χειρισµού 
Η/Υ, ξένες γλώσσες, επικοινωνιακή, ευχέρεια, 
υπευθυνότητα, οργανωτική ικανότητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: natasahm@hotmail.com.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ εταιριών ζητείται Βοηθός Λογιστή 
µε προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
genius.gr, τηλ: 210 5771997.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για µόνιµη θέση στην 
εµπορική επιχείρηση λευκών ειδών Pennie. Περιοχή 
Αθήνα και επιθυµητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: career@pennie.gr.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ τροφίµων µε έδρα τη ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
ζητά Υπάλληλο Λογιστηρίου. Απαραίτητα: προϋπη-
ρεσία, γνώση Atlantis και καλή γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@regina-foods.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή για µόνιµη θέση σε 
λογιστικό γραφείο για εσωτερικές και εξωτερικές 
εργασίες. Περιοχή πλατεία Αµερικής Πατήσια. Απα-
ραίτητο δίπλωµα ΜΟΤΟ, επιθυµητή προϋπηρεσία 
σε λογιστικό γραφείο. E-mail: raptis_v@otenet.
gr, τηλ: 210 8676567.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής /τρια µε σχετική εµπειρία από 
τουριστικό γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: eleni@
elatogreece.com, τηλ: 6948 485576.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένη Λογίστρια, Βοηθός Λογιστή 
η οποία να γνωρίζει πολύ καλά βιβλία Β΄ κατηγο-
ρίας και εξαγωγή µισθοδοσίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: xrgiatas@yahoo.gr, τηλ: 6972 097207, 
6977 468111.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής για κατασκευαστική εταιρία 
στη Θεσσαλονίκη µε 5ετή τουλάχιστον εµπειρία 
σε ανάλογες εταιρίες. Απαραίτητη η γνώση του 
Κεφάλαιο και Atlantis. Βιογραφικά στο e-mail: 
logistirio@elkat.gr, τηλ: 2310 477701, ώρες 
επικοινωνίας: 14:00-16:00.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ /τρια Α' ή Β΄ τάξης µε εµπειρία 5-6 
χρόνια σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση λογιστικής, 
φορολογικής, εργατικής νοµοθεσίας, ζητείται από 
λογιστική εταιρία µε έδρα στο Κουκάκι. Ε-mail: 
hr@sigalas.eu.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Logistic-i µε δραστηριότητα 
παροχής oικονοµικών και λογιστικών υπηρεσιών 
ζητείται Βοηθός Λογιστή. Η προϋπηρεσία είναι 
απαραίτητη καθώς ο υποψήφιος πρέπει να γνω-
ρίζει τη χρήση λογιστικών εφαρµογών. E-mail: 
ipolitis@i-politis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογιστή νέος /α απόφοιτος 
τελειόφοιτος Oικονοµικής σχολής, για απόκτηση 
εργασιακής εµπειρίας προϋπηρεσίας σε λογιστικά 
βιβλία, µηχανογράφηση, φοροτεχνικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: hraklitos@the.forthnet.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για λογιστήριο έχοντας 
εµπειρία σε καταχωρήσεις παραστατικών και 
έκδοση τιµολογίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
g.intzidis@interservice.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για τιµολόγηση από φαρµακαποθήκη, 
µε άριστη γνώση του εµπορικού προγράµµατος 
Atlantis και αγγλικών εµπορικής χρήσης. Βιογρα-
φικά µε φωτογραφία στο e-mail: hr@pethealth.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Βοηθός Λογιστή από ΤΕΙ για πέρα-
σµα τιµολογιών σε εµπορική εταιρία, υποστήριξη 

µισθοδοσίας και βοήθεια στο λογιστήριο για part 
time. Βιογραφικά στο e-mail: info@orloffspa.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου µε εµπειρία καταχωρίσεων 
λογιστηρίου, άριστη γνώση αγγλικών ζητείται από 
επιχείρηση super market στην Κηφισιά. Βιογρα-
φικά στο e-mail: finance@antoniasprive.gr, fax: 
210 8018924.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα ανεξαρτήτως εµπειρίας για 
στελέχωση τµήµατος Γραµµατείας, Αρχείου, Μηχα-
νογράφησης, Τηλεφωνικού Κέντρου, Λογιστήριο. 
Άµεση πρόσληψη, ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ: 
211 9966302.

ΦΟΙΤΗΤΕΣ /τριες για Γραµµατειακή Υποστήριξη 
σε τµήµα µηχανογράφησης ζητούνται από εταιρία 
κατασκευής µονωτικών υλικών. Μισθός, bonus. 
Τηλ: 211 9966353.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογιστής και Βοηθός Λογιστή από 
εταιρία στο Νέο Ψυχικό µε εµπειρία σε διπλο-
γραφικά βιβλία και προϋπηρεσία σε λογιστικό 
γραφείο. Βιογραφικά στο e-mail: ipapandreou@
atcpap.gr.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ γραφείο ζητά Υπάλληλο, τελειό-
φοιτο ΙΕΚ, ΤΕΙ, για πρακτική εξάσκηση. Τηλ: 210 
4256366, ώρες επικοινωνίας: 09:00-13:00.

 

Οικονοµικά Στελέχη- 
Ελεγκτές-Φοροτεχνικοί
ΕΤΑΙΡΙΑ στο Μαρούσι ζητά να προσλάβει δύο 
απόφοιτους ανωτέρας ή ανωτάτης οικονοµι-
κής σχολής µε τουλάχιστον ένα χρόνο εµπειρία 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
pliakosc@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ Α.Ε µε ηγετική θέση στον κλάδο αναζητεί 
Σπουδαστή/απόφοιτο ΙΕΚ για πρακτική άσκηση 
από τις ειδικότητες: µηχανογραφηµένου λογιστη-
ρίου - φοροτεχνικού γραφείου - διοίκησης και 
οικονοµίας. Bιογραφικά στο e-mail: schelesa@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 δυναµικοί, πτυχιούχοι οικονοµικής 
κατεύθυνσης µε προϋπηρεσία από διεθνή όµιλο, 
για άµεση στελέχωση νευραλγικών θέσεων οι-
κονοµικής κατεύθυνσης. Βιογραφικά στο e-mail: 
pappam100@gmail.com, κα Παππά.

ΕΤΑΙΡΙΑ Συµβούλων επιχειρήσεων στο Μαρούσι 
ζητά να προσλάβει δύο απόφοιτους ανωτέρας 
ή ανωτάτης οικονοµικής σχολής µε λογιστική 
εµπειρία για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: uninetgr@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ κέντρο σπουδών στην Αθήνα 
αναζητά για άµεση συνεργασία Οικονοµολόγους 
µε µεταπτυχικό τίτλο σπουδών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@oasep.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ιοικητικά και Οικονοµικά Στελέχη 
για διοικητική και οικονοµική υποστήριξη κοι-
νωφελούς οργανισµού. Προτιµούνται απόφοιτες 
ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: gynaikes.fragistas@
gmail.com, τηλ: 6986 648515.

Η ALPHA PLAN αναζητεί Στελέχη Τµήµατος 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων µε κύρια καθή-
κοντα τη συγγραφή, παρακολούθηση, υλοποίηση 
επενδυτικών σχεδίων. Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ, 
εµπειρία 2ετή-αγγλικά-εµπειρία στην τήρηση 
λογιστικών διαδικασιών. Ε-mail: margariti@
aplan.gr, fax: 2310 567890.

Χρηµατοοικονοµικά- 
Ασφαλιστικά-Real Estate
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι 
επιθυµεί συστέγαση ή και συνεργασία µε Συµ-
βολαιογράφο ή υποψήφιο Συµβολαιογράφο. 
Βιογραφικά στο e-mail: papadopoulou.ioulia@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε ισχυρή ανάπτυξη στην αγορά ακι-
νήτων στα Βόρεια προάστια αναζητά έµπειρους 
Κτηµατοµεσίτες - Σύµβουλους Ακινήτων για να 
αναλάβουν τη διαχείριση πελατολογίου. Βιο-
γραφικά στο e-mail: .fragos@novarealestate.
gr, τηλ: 6989 401945.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Flexiphasma δηµιούργησε 
θέση εργασίας για Unit Manager. ∆ραστήριος, 
φιλόδοξος, οργανωτικός και επικοινωνιακός. 
∆ελεαστικό πακέτο αποδοχών και bonus. Πλήρης 
εχεµύθεια. Βιογραφικά στο e-mail: flexiphasma@
gmail.com.

H MEDUSA GROUP ζητά Χρηµατοοικονοµικούς - 
Ασφαλιστικούς Συµβούλους για την εξυπηρέτηση 
και τη διαχείριση των πελατών της. Βιογραφικά 
στο e-mail: medusaservice@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Χρηµατοοικονοµικοί Σύµβουλοι-
Εξωτερικοί Συνεργάτες για στελέχωση γραφείου 
πωλήσεων της Interamerican.Παρέχονται: ελ-
κυστικό πακέτο αποδοχών, οµαδική ασφάλιση 
υγείας, ιδανικό περιβάλλον εργασίας, προετοιµα-
σία απόκτησης επαγγελµατικής άδειας, τεχνικές 
πωλήσεων-συνεχή επιµόρφωση-προοπτικές ανέ-
λιξης. E-mail: kostikas@agency.interamerican.
gr, τηλ: 2310 026782.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο ζητεί άτοµα για µόνιµη απα-
σχόληση, επιθυµητή προϋπηρεσία στον κλάδο των 
ακινήτων. Βιογραφικά στο e-mail: landbank@
andrianakos.gr, τηλ: 210 8020199.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ της Flexiphasma δηµιούργησε 
θέσεις εργασίες για άτοµα σε πωλήσεις χρη-
µατοοικονοµικών-ασφαλιστικών προϊόντων 
από την Ιnteramerican για εργασία (πλήρους ή 
µερικής απασχόλησης) στης πωλήσεις χρηµα-
τοοικονοµικών και ασφαλιστικών προϊόντων. 
Ε-mail: flexiphasma@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Συνεργάτες - Σύµβουλοι Ακινήτων 
από την µεσιτική εταιρία Art.Home µε απαραίτητη 
κατοχή µεταφορικού µέσου. Παρέχεται από την 
εταιρία ποσό για λειτουργικά έξοδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@arthome-realestate.gr.

∆ΙΕΘΝΗΣ χρηµατοοικονοµικός όµιλος ζητά 5 
ενεργούς Ασφαλιστικούς Συµβούλους, µε προ-
ϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών και πιστοποίηση 
από την τράπεζα της Ελλάδος. Τρόπος αµοιβής 
µισθός. Βιογραφικά στο e-mail: mallidis100@
gmail.com, κος Μαλλίδης.

Η ΕΘΝΙΚΗ ασφαλιστική εταιρία του οµίλου της 
Εθνικής τράπεζας ζητά να προσλάβει 6 Aσφα-
λιστικούς Σύµβουλους για τη στελέχωση του 
γραφείου (πωλήσεων). Υψηλές αποδοχές και 
σηµαντικές προοπτικές καριέρας. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.ateam.advisors@gmail.com.

∆ΙΕΘΝΗΣ όµιλος ζητά 8 πτυχιούχους Management 
- Marketing - Finance - Public Relations για 
στελέχωση νέας µονάδας του. Ικανή προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Bιογραφικά στο e-mail: mallas192@
yahoo.gr, κος Μάλλας.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι 
µε διάθεση για δουλειά, φιλοδοξίες και αυτοπε-
ποίθηση. Παρέχονται: εκπαίδευση και ελκυστικές 
αµοιβές. Τηλ: 6931 183157, κα Λαούδη Χρύσα.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 5 Τραπεζικοί ή Οικονοµολόγοι για 
καριέρα στο Financial Planning σε: επενδύσεις, 
διαχείριση κινδύνου, τραπεζικά. Προσόντα: τρα-
πεζικός ή απόφοιτος Πανεπιστηµίου(ΑΕΙ-ΤΕΙ). 
Ποιοτική εκπαίδευση-εξέλιξη. Bιογραφικά στο 
e-mail: zoesnikos@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέα Στελέχη για µόνιµη απασχόλη-
ση στον τοµέα ανάπτυξης στελεχών τραπεζικού 
οµίλου. Βιογραφικά στο e-mail: kopapanik2@
yahoo.gr, θα υπάρξει πρόσκληση συνέντευξης 
για όλους.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ γραφείο ζητάει έµπειρους Συνεργά-
τες για τις περιοχές των ∆υτικών Προαστίων. 
Υψηλές µηνιαίες αποδοχές, ωράριο ευέλικτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@thesisrealestate.
gr, τηλ: 215 5053639.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία παροχής Οικονοµικών υπηρεσιών 
ζητεί 10 άτοµα για την κάλυψη θέσεων εργασίας 
στις ειδικότητες: Χρηµατοοικονοµικά, Marketing, 
Λογιστική, ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων, Στατιστικής. 
Bιογραφικά στο e-mail: gtsakiris@ovb.gr, ώρες 
επικοινωνίας απογευµατινές: 17:00-21:00.

ΜΕΣΙΤΙΚΗ εταιρία στο κέντρο της Κηφισιάς σε 
άριστο εργασιακό περιβάλλον ζητεί Συνεργάτες. 
Βασικές προϋποθέσεις: απαραίτητη 3ετή εµπει-
ρία σε µεσιτικό γραφείο, κάτοχοι µεταφορικού 
µέσου. Βιογραφικά στο e-mail: info@makben.
gr, τηλ: 210 8015270.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύµβουλος για 3-5 µήνες για την πε-
ραίωση οικονοµοτεχνικών µελετών για επενδυ-
τικά προγράµµατα, µε σύµβαση έργου. Ωράριο 
ευέλικτο - part time. Βιογραφικά στο e-mail: 
thpapathanasiou@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ απόφοιτοι Οικονοµικών σχολών 
για καριέρα στο χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό 
(Financial Planning) σε: διαχείριση κινδύνου, 
επενδύσεις. Προσόντα: πτυχιούχοι Οικονοµικών 
σχολών, απόφοιτοι Πανεπιστηµίου ΑΕΙ-ΤΕΙ µε 
εργασιακή εµπειρία. Εκπαίδευση, εξέλιξη-προο-
πτικές. E-mail: pappam100@gmail.com, κα Παππά.

Η BEST BUY REAL ESTATE µε γραφεία στο 
ελληνικό (δίπλα σε µετρό) και στο Μαρούσι ζη-
τεί άτοµα για υπόδειξη ακινήτων στην περιοχή 
κατοικίας τους σε έτοιµο πελατολόγιο. Μεγάλο 
πελατολόγιο-δωρεάν εκπαίδευση-δυνατότητα 
ηµιαπασχόλησης. Τηλ: 210 8040505.

Τεχνικοί Μηχανικοί Η/Υ-
∆ικτύων-Τηλεπικοινωνιών
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α µε γνώση ηλεκτρονικών και 
εµπειρία σε κολλήσεις και Η/Υ για πληρη ή µερική 
απασχόληση στην Καισαριανή. Τηλ: 6976 791123.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σοβαρά και υπεύθυνα άτοµα για 
εργασία σε ίντερνετ καφέ - διαδικτυακά τυχε-
ρά παιχνίδια µε απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 
6948 403280, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΖΗΤΕIΤΑΙ Yπάλληλος µε γνώσεις Tεχνικού και 
εµπειρία σε ανταλλακτικά κινητής τηλεφωνίας. 
Απαραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση, οργανωτικός και επικοινωνιακός χαρα-
κτήρας, γνώση αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: infoergasia9@gmail.com.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ εταιρία στο Κορωπί ζητά Συνεργάτη ΙΤ 
για τεχνική εταιρία και δικτυακή υποστήριξη (help 
Desk), γνώσεις php, javascript, AspVB επιθυµη-
τές. Βιογραφικά στο e-mail: .hr@compupress.
gr, κωδ: IT1115.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρονικοί και Ηλεκτρολόγοι για 
εργασία ως Τεχνικοί σε βλάβες και επεκτάσεις 

συνέχεια στη σελ. 30



Software Engineer-Sportsbook
We are looking for a Software Engineer to join one of our teams as we continue to work on the next 
generation of online sports betting platforms. Our world leading sportsbooks process over 70% of all UK 
& Gibraltar regulated bets, on a system that offers unparalleled levels of performance and scalability. 
As a Software Engineer with us, you’ll have exposure to these systems and more, as you take our 
products and your career to the next level. The team the Software Engineer will join is responsible 
for performance management, production issues, and overall architectural planning of the platform. 
It’s an interesting and varied role which would suit someone who likes difficult technical problems.

These are just some of the tasks you may work on: 
•        
•          
•                
•       
•         
•        
The day to day responsibilities will be to: 
•            
•      
•        
•        
•             
Why would you enjoy this opportunity with OpenBet?: Alongside OpenBet’s market leading 
benefits; dynamic & vibrant working culture and talented team members – we can offer you: 
•   
•        
•    
•           
•      
If you are the right Software Engineer for us you will be able to demonstrate: 
•               

       
•       
•             
•             
performance
•         
•          
It would also be great to see these skills/experiences as well: 
•    
•           
•      
•         
•             
consistent hashing, interprocess
communication and brokering
•        

     e-mail  voula.kapidi@openbet.com

Η Forthnet ΑΕ, ο µεγαλύτερος πάροχος συνδυαστικών υπηρεσιών ψυχαγωγίας και επικοινωνίας στην 
    

Voice Network Engineer 
Κωδ. θέσης: VNE/15

Κύριες αρµοδιότητες 
της θέσης:
•    
και την ανάπτυξη του δικτύου 
τηλεφωνίας της εταιρίας
•     

   
τηλεφωνίας
•    
και την παραµετροποίηση του 
σχετικού εξοπλισµού

Απαραίτητα προσόντα:
•     

 
•   

  
 

   
 

•    
   

•     
 

Απαραίτητες ικανότητες και 
δεξιότητες:
•     

     
εξοπλισµούς τηλεφωνίας
•    

•   
   

  
•     

    
προτίµηση σε πάροχο 

   
σχετικού 

τηλεπικοινωνιακού εξοπλισµού
•     

   
πρωτοβουλιών
•   

   
 

Η εταιρία προσφέρει: 
•    
ασφάλισης
•    

 
•    
περιβάλλον εργασίας

   
αποστείλουν το cv τους στο 
link  http

Η Φουρναράκης ΑΕ αναπτύσσει, εµπορεύεται και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιοµηχανικών εργαλείων 
               

    

Graphic Designer Coordinator

Η εταιρία πετρελαιοειδών Revoil ΑΕΕΠ   

Προϊστάµενο Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας 
(έδρα Θεσσαλονίκη)-(Κωδ. θέσης REV57)

      
        
        

       
        

       
  

Η θέση περιλαµβάνει τα ακόλουθα:
•      
της εταιρείας
•      

     
 

•     
      
       

•     
των ενεργειών marketing
•     

    
•      

      
•    

  

Απαραίτητα προσόντα:
•       
Γραφιστικών
•     
•     

•     
    

•      
   

•       
•     

       

•     
   

•      
   

•     
συνεργασίας
•      
και άνω
•    
Επιθυµητά προσόντα:
•    
•        

•     

Παροχές:
•     

    

•   
•    

   e-mail: 

Προφίλ εταιρίας: Η Revoil είναι η πιο δυναµικά 
    

       
         

       
      

      

Κύριες αρµοδιότητες:
•     

  
•      

      
     

•     
   

•    
     

 
Απαραίτητα προσόντα:
•      

    
  

•        
        

 
•      

   
•    
& διαπραγµατεύσεων
•     
•     
Η εταιρία προσφέρει:
•     
•    

  
•    
•    

  
    
    e-mail: hr@revoil.gr

                 
               

              
            

cleaning and hygiene solutions, enables a safer and less wasteful food supply chain, protects valuable 
              

               
              

better tasting and more accessible. Our packaging technologies can be found across shopping aisles 
                 

                
  

Sales Representative, Food Packaging - based in North Greece
Reporting to District Sales Manager - South East Europe

Main responsibilities:
•         
customers, identify customer needs and suggest 
appropriate solutions
•      
company’s guidelines
•        
contracts by monitoring data and generating 
reports
•        
while ensuring agreed payment terms with 
customers are met
•       

   
•     
•        
to meet the established sales targets
•     
departments in order to achieve customer 
satisfaction

Skills and abilities:
•       
experience in packaging materials and systems 
is considered a plus
•       

      
implement own work
•      
•     

negotiation skills
•         
of customer contacts
•        
Educational background:
•      
studies is considered a plus
•      

      
   

•       
•   
We offer:
•      
of a fixed salary; bonuses upon meeting sales 
& accounts receivables targets
•       
expenses
•      
classroom training and development
•       
opportunities to advance your professional 
career inside and outside the country

If you believe the position matches your skills 
and expectations send your cv in english until 

th     e-mail  kleopatra.
kassara@sealedair.com, with job code 
FREP1215-SKY. 
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Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr

τηλεπικοινωνιακών δικτύων µε έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη και πρόθεση για εργασία σε όλη την 
Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: job@kmdkat.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ µε έδρα τον Άλιµο ζητά Τεχνικό µε 
εµπειρία σε εταιρικό δίκτυο Microsoft Server 
2012 και στην υποστήριξη του προγράµµατος 
singular, enterprise. Βιογραφικά στο e-mail: 
accounting@ariexpo.gr, fax: 210 9886258.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ σαλονιών ζητά Ταπετσέρη έµπειρο. 
Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 2440020, 6947 
525487.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία συστηµάτων ασφαλείας 
ζητεί Τεχνικό για τηλεφωνική εξυπηρέτηση, 
εµπειρία σε υποστήριξη CCTV - συναγερµό, 
access, πυρανίχνευση, άριστη γνώση αγγλικών, 
software, πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ. E-mail: info@rakson.
gr, fax: 210 9409327.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός Η/Υ για 8ωρη εργασία κάτοι-
κος Πετραλώνων και γύρω περιοχών, γνώστης 
επισκευής και laptop (αλλαγή οθονών.) Τηλ: 6977 
235128, κος Χριστόφορος.

Προγραµµατιστές-Αναλυτές- 
Ανάπτυξη Εφαρµογών Web
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής µε γνώσεις SQL, 
Joomla, WordPress για αναπτυσσόµενη εταιρία 
Πληροφορικής στο Ναύπλιο. Τηλ: 6936 995625, 
κος Μανώλης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Digital Tempo ζητά Προγραµµατιστή 
µε γνώσεις και 3ετή εµπειρία σε Magento για 
την κατασκευή e-shop φαρµακείου. Καλή γνώ-
ση σε ανάπτυξη εφαρµογών PHP, HTML, CSS, 
Javascript, Jquery, MySql, µηχανών αναζήτησης 
sphinx-elastic. E-mail: info@digitaltempo, τηλ: 
210 6082271.

ADWORDS Specialist ζητείται για 4ωρη εσωτερική 
ή 8ωρη εσωτερική απασχόληση. Παρέχονται: 
µισθός, ασφάλιση, απαραίτητη πιστοποίηση 
Google Certified Individual. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@aboutnet.gr.

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

ΕΤΑΙΡΙΑ internet - marketing ζητά Web Designer 
για part-time απασχόληση 9 ώρες την εβδοµά-
δα. Bιογραφικά στο e-mail: info@globaltouch.
international.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής σε τεχνολογίες δι-
αδικτύου για πρόσληψη σε εταιρία ανάπτυξης 
λογισµικού. Αξιολογούνται θετικά η προϋπηρεσία 
και οι γνώσεις σε php, js, mysql. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@oceancube.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Galaxy Consultant o οποίος θα ασχο-
ληθεί µε την υλοποίηση πληροφοριακών έργων 
για την εφαρµογή Galaxy της Singular Logic. 
Πολύ καλή γνώση εµπορικής - οικονοµικής 
διαχείρισης εταιριών. Bιογραφικά στο e-mail: 
software@cbs.net.gr.

ΑΠΟ ΓΝΩΣΤΗ εταιρία Πληροφορικής ζητείται 
Microsoft Net Developer για το τµήµα ανάπτυξης 
λογισµικού. Επιθυµητή εµπειρία σε WINFORMS, 
WPF, ASP.NET MVC, WCF, SQL SERVER. Bιο-
γραφικά στο e-mail: hr@noon.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer µε γνώσεις Opencart, 
Joomla, Wordpress µε 2ετή τουλάχιστον εµπει-
ρία από µεγάλη εταιρία internet. Παρέχονται: 
µισθός (αναλόγως εµπειρίας και γνώσεων), 
ΙΚΑ για 8ώρη ή 4ώρη εσωτερική απασχόληση. 
Ε-mail: hr@aboutnet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής αναζητά Consultant 
εµπορολογιστικών εφαρµογών. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: tioani75@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητά Consultants για 
εφαρµογή, υποστήριξη λογισµικού διαχείρισης 
επενδύσεων σε τράπεζες - ΑΕΠΕΥ. Απαραίτη-
τες γνώσεις χρηµατοοικονοµικών - αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: personnel@effect.gr.

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ επιχείρηση που λειτουργεί µε 
online κρατήσεις µε έδρα το Βόλο ζητά Συνέταιρο 
Προγραµµατιστή µε εµπειρία σε PHP, γνώσεις SEO 
και µε µικρό κεφάλαιο για συνεργασία. Ε-mail: 
jimkavouris4@gmail.com, τηλ: 6976 159511.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για σχεδιασµό, ανά-
πτυξη, κατασκευή, συντήρηση εφαρµοφών-σελί-
δων, επαγγελµατική προϋπηρεσία σε HTML, CSS, 
Net, Joomla, Wordpress, τεχνολογίες jquery-
javascript, developing (android, ios, windows, 
php, css, sms. Bιογραφικά στο e-mail: manager@
cloudprint.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ειδικός σε Η/Υ και web συστήµατα 
µε επιθυµητές γνώσεις linux, παραµετροποίηση 
wordpress, drupal, ρυθµίσεις για seo κ.α. Αρχικά 
αφορά part time εργασία ή συνεργασία. Περιοχή 
Αθήνα. Τηλ: 210 3824164.

Η SYNERGIC αναζητά Mobile & Web Junior 
Developers για πλήρη απασχόληση µε 12µηνη 
προϋπηρεσία και καλή γνώση: Javascript, HTML5/
CSS3, Java, SQL, NoSQL. Επιθυµητή γνώση CMS, 
MySQL, Oracle. E-mail: hr@synergic.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής στη Θεσσαλονίκη 
από επιχείρηση web, έµπειρος µε άριστη γνώση 
joomla, drupal, php, html, jquery, javascript, 
css, mysql, ajax. Επιθυµητές γνώσεις linux 
webserver. Βιογραφικά και portfolio στο e-mail: 
hr@upmate.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer Software Engineer µε 
3ετή προϋπηρεσία προγραµµατισµού για συγκρό-
τηση πυρήνα ανάπτυξης-συντήρησης εφαρµογών 
web. Απαραίτητα άριστη γνώση PHP-MySql-
javascript-jQuery-Front-End-Development-
HTML5-CSS και CMS, αγγλικά, διάθεση για 
εργασία. Ε-mail-portfolio: jobslinks1@gmail.
com, θέση: Wsk.

Η CICICOM LTD ζητά Program Development µε 
τα παρακάτω προσόντα: ASP.NET, C#, Javascript/
JQuery, Java, Objective-C, βάση δεδοµένων 
MS SQL Server. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
cicicom.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Web Developer για πλήρη απασχόληση 
µε γνώσεις-εµπειρία σε wordpress, photoShop-
HTML/HTML5, CSS/CSS3, Cpanel WHM, εξαι-
ρετική γνώση αγγλικών-Office. Αρµοδιότητες: 
ανανέωση περιεχοµένου, διαχείριση server: e- 
mail management etc. E-mail: selectivebrand@
gmail.com.

H VIDAVO αναζητά PHP Web Developer (php, 
java) µε άριστη γνώση php, mysql, oracle, ccs3, 
jquery, html5, καλή γνώση Responsive Design, 
PHP frameworks, διασύνδεση µε ΑPI. Ε-mail: 
it@vidavo.eu.

H VIDAVO αναζητά SW Engineer Mhealth εφαρ-
µογών (native / cross platform), µε άριστη γνώση 
σε java, android sdk και εµπειρία σε χρήση βά-
σεων δεδοµένων (MySQL, NoSQL, Database). 
E-mail: it@vidavo.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Net Developer µε γνώσεις στην 
ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρµογών µε Visual 
Studio, SQL Server, C# ή και VB.Net. Παρέχονται: 
άριστες συνθήκες εργασίας, εξαιρετικές προο-
πτικές εξέλιξης σε ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο 
περιβάλλον. E-mail: hr@geobanking.gr.

ΑΠΟ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ οργανισµό ζητείται 
έµπειρος νέος/α για Τεχνική Υποστήριξη σε 
hardware κυρίως σε software. Ο ενδιαφερό-
µενος πρέπει να έχει γνώσεις CMS, να µπορεί 
να δουλέψει σε wordpress-joomla. E-mail: 
grammateia@nkmediagroup.gr, κωδ: IT.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Softways αναζητά Web Developer 
full-time µε γνώσεις PHP, JavaScript, HTML5, 
CSS3 και MySQL. Απαραίτητη η εµπειρία σε 
wordpress και opencart. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@softways.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά έµπειρους Social Media Experts, 
SEO, Αdwords Εxperts. ∆ίνεται bonus, µόνο σο-
βαρές προτάσεις. Απαραίτητα βιογραφικά µε προ-
ϋπηρεσία στο e-mail: fashiongroupthessaloniki@
yahoo.gr.

H ΕΤΑΙΡΙΑ γεωπληροφορικής GET αναζητά Full 
Stack Developer µε γνώσεις Python, Java και 
διαχείρισης Linux. Επιθυµητή η γνώση ανάπτυ-
ξης σε Android και τεχνολογιών Virtualization. 
Βιογραφικά στο e-mail: contact@getmap.gr.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία στο χώρο του φαρµάκου 
στην Αθήνα αναζητά SAP Expert, απόφοιτο ΤΕΙ/
ΑΕΙ, προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλά-
χιστον δυο χρόνια, εµπειρία στη δηµιουργία 
SAP Μaster Data. Βιογραφικά στο e-mail: 
recruitmentsolutions@icap.gr.

LOOKING for Web Developer IT Support with 
an academic background, two years experience 
working with PHP, JAVA, CSS, HTML5 in website 
development using wordpress and joomla 
platforms. Europass cv: g.theodoropoulos@
hyphen.gr.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ οργανισµός στη Θεσσαλονίκη 
ζητά Ακαδηµαϊκό Συνεργάτη IT Essentials για 
να αναλάβει την εκπόνηση σεµιναρίων Cisco IT 
Essentials. Βιογραφικά στο e-mail: university@
datalabs.edu.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο των τηλεπικοινωνιών ανα-
ζητά Προγραµµατιστή. Καθήκοντα: δηµιουργία 
και συντήρηση συστηµάτων IVR, ανάπτυξη web 
interfaces για παρακολούθησή τους. Απαραίτητα: 
εµπειρία σε Asterisk PBX, PHP, Python, MySQL, 
HTML/CSS. E-mail: akondogianni@opencomm.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της κατασκευής κατοικιών 
ζητεί Web Developer - Σχεδιαστή. Προφίλ: 
ΑΕΙ, ΤΕΙ Πληροφορικής Πολυτεχνικής σχολής, 
εµπειρία σε: html5, web design, wordpress, 
photoshop, CAD προαιρετικά. Βιογραφικά στο 
e-mail: tassosm@zob.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Junior & Senior IOS Developer. 
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή πτυχίο εξωτερικού σε 
Computer Sciencew-Software Engineering, 
γνώση iOS SDK (native xcode development), 
άριστη γνώση Xcode, ικανότητα χειρισµού json/
xml. E-mail: career@focus-on.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προγραµµατιστής - Κατασκευαστής 
site, έµπειρος, τελειόφοιτος Πανεπιστηµίου και 
να διαµένει υποχρεωτικά στην περιοχή Αµπε-
λοκήπων - Ψυχικού - Μαρούσι (εγγύς Βόρεια 
Προάστια), 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. Βιογρα-
φικά 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.

 

Γραφίστες-∆ιακόσµηση-  
Τέχνες ∆ηµιουργικό
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Φωτογράφοι µε ψηφιακό 
εξοπλισµό για φωτογραφική κάλυψη παιδικών 
εκδηλώσεων από εταιρία. Τηλ: 210 9637950.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά Γραφίστα µε εµπειρία 
προγραµµάτων Photoshop, Corel Draw-Illustrator, 
γνώσης χρήσης Plotter και περιοχή Γέρακας για 
µόνιµη απασχόληση. Παρέχονται: µισθός, ΙΚΑ. 
Βιογραφικά στο e-mail: athensmontana@gmail.
com, τηλ: 210 6654211.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια για εξωτερική συνερ-
γασία µε πολύ καλή γνώση σελιδοποίησης και 
σχεδιασµού µακέτας. Βιογραφικά µε απαραίτητο 
portfolio στο e-mail: r.art.cv@gmail.com.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις ενδυ-
µάτων (αντρικά, γυναικεία) στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 
210 2753250.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής εκτυπώσεων ζητά 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.

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ πρακτικής άσκησης ζητείται νέα για 
να ποζάρει σε φωτογραφήσεις. Συνεργασία ενός 
χρόνου, αµοιβή κατόπιν συνεννόησης. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: praktikifotogr@yahoo.gr.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ οίκος στον Πειραιά αναζητά Γραφί-
στα για πλήρη απασχόληση. Απαραίτητες γνώσεις: 
σελιδοποίηση κειµένων και προγράµµατα adobe 
suite. Βιογραφικά µε δείγµατα δουλειάς στο e-mail: 
publications2@poukamisas.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι ∆ιασκεδαστές και άτοµα 
για Facepainting για την κάλυψη εκδηλώσεων 
τα Χριστούγεννα. Tηλ: 6977 621570, κα Φωτεινή.

ΤΥΠΩΤΗΣ - Βοηθός µε εµπειρία στο διαφηµιστι-
κό δώρο (Τ-shirt, µπουφάν, στυλό, αναπτήρα κα) 
ζητείται. Fax: 210 5758504, τηλ: 210 5758500.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ πεπειραµένη κατά προτίµηση µε γνώσεις 
από την αρχή σε ραψίµατα πατρόν για εργασία στο 
χώρο της ζητείται. Περιοχή Αιγάλεω. Τηλ: 210 
5908906, 6948 180535.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα εµφανίσιµη Παρουσιάστρια µε δηµι-
ουργικότητα, χιούµορ και όρεξη για δουλειά σε νέα 
εκποµπή. Τηλ: 6984 100348, ώρες επικοινωνίας 
12:00-22:00, κα Σακαλή.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας /τρια από την εταιρία Photo 
Murals 4You στη Θεσσαλονίκη.Απαραίτητα: άρι-
στη γνώση Photoshop-Illustrator, περιβάλλον 
Macintosh, καλή γνώση Corel Draw. Πλήρης 
απασχόληση-εξωτερική συνεργασία. E-mail: 
photomurals4you@gmail.com, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-15:00.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΗ ζητά Γραφίστες. Απαραίτητες γνώσεις: 
quark x-press, photoshop και illustrator σε περι-
βάλλον pc, προϋπηρεσία 2 χρόνια σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: personnelstr@
gmail.com, κωδ: grf.

ΚΑΦΕΝΕΙΟ παραδοσιακό ζητά Ερασιτέχνες Μου-
σικούς. Τηλ: 6984 232228.

ΗΘΟΠΟΙΟΣ µε καλές γνώσεις αγγλικών ζητείται 
από νηπιαγωγείο στα Νότια Προάστια. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@peterpanschool.gr, τηλ: 
210 8954480.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας από την εταιρία Lazaridis 
Digital Printing Services στη Θέρµη Θεσσαλονίκης. 
Απαραίτητα προσόντα: περιβάλλον macintosh, άρι-
στη γνώση photoshop και illustrator, καλή γνώση 
corel draw. Πλήρης απασχόληση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@dplazaridis.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για διοργάνωση party και events 
από κεντρικό cafe - bar στο Χαλάνδρι. Τηλ: 6957 
259766, ώρες επικοινωνίας µετά τις 14:00.

Η ΑΝΩΤΕΡΑ δραµατική σχολή Βασίλη ∆ιαµαντό-
πουλου ζητά να προσλάβει Καθηγητές για όλη τη 
γκάµα των µαθηµάτων της. Βιογραφικά στο e-mail: 
thess@iasmos.net, τηλ: 2310 530660, διεύθυνση: 
Εγνατίας 45 Θεσσαλονίκη.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΕΣ ζητούνται για ραφή εργατικών ρού-
χων στο χώρο τους. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
5712567, 6944 755393.

ΓΡΑΦΙΣΤΡΙΑ µε πολύ καλές γνώσεις Photoshop 
και Illustrator ζητείται. Απαραίτητη εµπειρία στην 
επεξεργασία εικόνας και σχεδιασµού οχηµάτων. 
Βιογραφικά στο e-mail: decol@cmyk.com.gr, fax: 
210 7489411.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ /τρια ζητείται από εταιρία τυπωµάτων 
σε ρούχα, περιβάλλον mac άριστη γνώση προγραµ-

µάτων Photoshop - Illustrator και χρήση γραφίδας 
Wacom. Επιθυµητή εργασιακή εµπειρία. Τηλ: 210 
2589873, 211 1823430.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γραφίστας για part time απασχόληση 
µε απαραίτητες γνώσεις Corel και επαγγελµατική 
εµπειρία. Τηλ: 6932 410820.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ The Island ζητείται Μουσικό 
Duo (ζευγάρι) µε ξένο / ελληνικό ποικίλο µουσικό 
ρεπερτόριο για µόνιµη εποχική απασχόληση. Προ-
σφέρονται: µισθός, διαµονή, διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.eu.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες /οι από τις πόλεις των Τρικάλων 
και Καρδίτσας για να εργαστούν ως Φωτογράφοι 
σε αίθουσες δεξιώσεων. Εκπαίδευση και εξο-
πλισµός παρέχονται. Βιογραφικά στο e-mail: 
gkatsarelis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Τυπογράφος - Χειριστής 
Κυλινδρικής Φλεξογραφικής ετικετοποιητικής 
µηχανής. 5θήµερη πρωινή εργασία συν bonus 
παραγωγικότητας. Κάτοικος Β/Α Αττικής, συστάσεις 
- βιογραφικό. Τηλ: 210 6034354, 6947 812842, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-14:00.

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ ζητείται εκτυπωτικών µηχανηµάτων 
και γραφιστικών προγραµάτων, περιοχή Χαλάνδρι. 
Βιογραφικά στο e-mail: technocopy@gmail.com, 
τηλ: 210 6833131, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
16:00.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ έµπειρη ζητείται για επιδιορθώσεις 
ρούχων. Τηλ: 6983 586529.

ΓΑΖΩΤΗΣ /τρια πεπειραµένος /η σε δείγµατα φα-
σόν και δέρµατα καθώς και Μοδίστρα έµπειρη σε 
καταστήµατα επιδιορθώσεων ζητούνται. Σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6983 586529.

∆ΑΣΚΑΛΑ Χορού ζητείται από παιδικό εργαστήρι 
στον Καρέα - Βύρωνα. Τηλ: 210 7651179.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Πωλητής - ∆ιακοσµητής Επί-
πλων από µεγάλη εταιρία του χώρου. Προϋποθέσεις: 
άριστη γνώση αγγλικών και άριστη γνώση Η/Υ 
(excel). Βιογραφικά στο e-mail: makismaidis@
maidis.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Πληροφορικής My Company στη Θεσ-
σσαλονίκη ζητάει Γραφίστα /τρια µε αντικείµενο 
σχεδιασµό/δηµιουργία γραφιστικού περιεχοµένου 
µε τη χρήση Photoshop. Βιογραφικά µε αναλυτικό 
portfolio στο e-mail: cv@mycompany.com.gr, θέµα 
GRAPHIC_DESIGNER_THESS.

ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ µουσικό ζητά Χορευτές. Τηλ: 
6944 782108.

ART DIRECTOR ζητείται από διαφηµιστική εταιρία. 
Απαραίτητα: Mac, CS5, αγγλικά, 2-3 έτη προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@adrenalin.gr, κωδ: ART02.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Τηλεφωνικοί Πωλητές /
τριες για προώθηση γνωστών συµπληρωµάτων 
διατροφής. Ευέλικτο ωράριο πρωινής ή απογευ-
µατινής απασχόλησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
marianatzamtzi@gmail.com, τηλ: 2311 261199, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00.

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

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΕΣ /τριες για εργασία από το χώρο 
τους ζητούνται για µεγάλο εβδοµαδιαίο περιοδικό. 
Μισθός, bonus. Τηλ: 210 7516328.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα 2 άτοµα για στελέχωση πρωινού 
τµήµατος για τηλεφωνικές πωλήσεις προώθη-
σης κάρτας υγείας. Μισθός σταθερός και bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: hermes_co@hotmail.gr, 
τηλ: 215 5151881.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Sales Represantative για τηλεφωνική 
προώθηση προϊόντων Vodafone/HOL-Forthnet/
Nova στον Κεραµεικό.Άµεση πρόσληψη, βασικός 
µισθός-χρηµατικά bonus, σύµβαση αορίστου. Απα-
ραίτητα: προϋπηρεσία: 0-3 µήνες, δυναµισµός. 
Ευελιξία στο ωράριο (9:30-14:30, 16:00-21:00), 
θέληση για εργασία. E-mail: callcenterkariera@
gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης σεµιναρίων και συνεδριών 
ζητά έµπειρους Πωλητές µε προϋπηρεσία στην τη-
λεφωνική πώληση υπηρεσιών. Τηλ: 6945 411215.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου από τηλεφωνικό 
κέντρο για προώθηση ανταγωνιστικών πακέτων 
τηλεφωνίας. Προσφέρονται υψηλές αποδοχές. 
Βιογραφικά στο e-mail: .focusepe.hr@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από Call Center µε σκοπό την προ-
ώθηση των ανταγωνιστικών πακέτων κινητής 
τηλεφωνίας Wind Πωλητές /τριες. Το πακέτο 
αποδοχών είναι άκρως ικανοποιητικό. Βιογρα-
φικά στο e-mail: net.telepromotion@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Tηλεφωνήτριες /τες µε ευχέρεια 
λόγου από τηλεφωνικό κέντρο, για προώθηση 
πακέτων σταθερής τηλεφωνίας, ίντερνετ, συνδρο-
µητικής τηλεόρασης. Σταθερός µισθός, ασφάλιση, 
bonus, προϋπηρεσία, µετρό Ανθούπολης. Τηλ: 
211 1031600, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Στελέχη Τηλεπικοινωνιών µε επικοι-
νωνιακές ικανότητες για στελέχωση νεοσύστατου 
τµήµατος ανάπτυξης πελατολογίου µε επιθυµητή 
προϋπηρεσία. Προσφέρονται: υψηλές αποδοχές, 
ΙΚΑ και προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: hrdpt@icomm-plus.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες µε προϋπη-
ρεσία σε σταθερή, κινητή τηλεφωνία, για 5ωρη 
εργασία. Ωράριο: 9:30-14:30. Μισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ, bonus απόδοσης, 10 λεπτά από ΗΣΑΠ Ηρα-
κλείου. Ε-mail: info@cms.gr, τηλ: 210 2850800.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για τηλεφωνικές πωλήσεις 
cyta σταθερή - κινητή, 6ωρο, 5ήµερη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: worldphones20@gmail.
com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Tηλεφωνήτριες µε προϋπηρεσία 
µόνο στον Πειραιά για απογευµατινή 4ωρη ή 
8ωρη εργασία. Πολύ καλές απολαβές, µόνιµη 
συνεργασία. Απαραίτητα προσόντα: ευχέρεια 
λόγου, προϋπηρεσία στις πωλήσεις. Τηλ: 210 
4180906.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ µε προϋπηρεσία ζητούνται για 
εταιρία στον Πειραιά. Πολύ καλές απολαβές, µόνιµη 
εργασία. Τηλ: 6975 105656, κα Παπανδρέου.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες για τηλεφωνική 
προώθηση υαλουρονικού οξέος και αλόης 
vital. Προσφέρονται: εξαιρετικά ικανοποιητικές 
αποδοχές (πληρωµή ανά 15 ηµέρες). Περιοχή 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.hyaluronic@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για απασχόληση σε τηλε-
φωνική προώθηση ασφαλιστικών συµβολαίων 
αυτοκινήτου. Μερική απασχόληση σε πρωινές 
και απογευµατινές βάρδιες, απαραίτητη γνώση 
χρήσης Η/Υ και αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@mondial-assistance.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ στο Περιστέρι ζητά 4 άτοµα για στε-
λέχωση τηλεφωνικού κέντρου σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. Πρωινή - απογευµατινή 
εργασία, µισθός, bonus και ασφάλιση, 4ωρο. 
Τηλ: 213 0226116, 6973 899038.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από εκδοτική εταιρία για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου προώθησης 
υπηρεσιών. Απαραίτητα προσόντα: ευφράδεια 
λόγου, ευχάριστος χαρακτήρας, δυνατότητα part 
time. Τηλ: 6972 713768, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-16:00.

ΑΛΥΣΙ∆Α Αθηναϊκής εταιρίας ζητά 2 άτοµα για 
εσωτερική θέση γραφείου. Απαραίτητα: εµπει-
ρία σε σταθερή και κινητή τηλεφωνία. Βασικός 
µισθός, ασφάλιση, ΙΚΑ, bonus. Βιογραφικά στο 
e-mail: a.metaxatos.callcenter@gmail.com, τηλ: 
211 1086902.

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητά άµεσα επικοινω-
νιακούς νέους /ες για προώθηση φοιτητικού 
προγράµµατος κινητής τηλεφωνίας για εργασία 
5θήµερη, 6ώρη. Παρέχονται: µισθός, ασφάλιση 
και bonus. Βιογραφικά στο e-mail: hr@chapter5.
gr, τηλ: 210 9525255, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00, κωδ: VO.

ΜΕΓΑΛΗ εξαγωγική εταιρία ζητά Στελέχη Eξυ-
πηρέτησης Πελατών. Απόφοιτος/η ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ή 
Λυκείου, άριστη γνώση ιταλικώνγαλλικών, 
αγγλικών-γερµανικών θεωρούνται προσόν, 
ευχέρεια επικοινωνίας, άριστη γνώση χειρισµού 
Η/Υ-Microsoft Office. Προηγούµενη εµπειρία στο 
αντικείµενο. Ε-mail µε φωτογραφία: fmpatras@
gmail.com.

∆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».

ΟΜΙΛΟΣ Αθηναϊκός ζητά άτοµα µε εµπειρία στο 
telemarketing για τµήµα ενηµέρωσης συνδρο-
µητών. Πενθήµερη πρωινή εργασία. Τηλ: 210 
3630271.

ΓΝΩΣΤΗ µεγάλη εταιρία στον κλάδο πετρελαιο-
ειδών και υπηρεσιών κτηρίων ζητά Υπαλλήλους 
Εξερχοµένων Κλήσεων τηλεφωνικού κέντρου, 
για 4ωρη εργασία. Μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@thermoil.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση πελατών, χρήση Η/Υ (Word, Excel, 
Internet, E-mails) και χρήση ERP (τιµολόγηση, 
καρτέλες πελατών - προµηθευτών, αποθήκη), 
από κατάστηµα ηλεκτρονικών ειδών. E-mail: 
gbanos@smart-tech.gr, ώρες επικοινωνίας 
καταστηµάτων.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες /οι Τηλεφωνήτριες /τες για 
στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου µε σκοπό την 
προώθηση υαλουρονικού οξέος. ∆εκαπενθήµερη 
εκκαθάριση και πληρωµή, αποδοχές εξαιρετικά 
ικανοποιητικές. Κέντρο Θεσσαλονίκης. E-mail: 
hr.hyaluronic@gmail.com, τηλ: 2311 207475.
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες - Τηλεφω-
νήτριες για τηλεφωνική προώθηση καλλυντικών 
από το χώρο τους. Βιογραφικά στο e-mail: sales.
kk.office@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο των 
συµπληρωµάτων διατροφής ζητά άτοµα για 
ηµιαπασχόληση στην τηλεφωνική προώθηση 
προϊόντων στην Ξάνθη. Προσφέρονται: µισθός, 
ασφάλιση και bonus. Σχετική προϋπηρεσία επι-
θυµητή. Βιογραφικά στo e-mail: healthylpc@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 12 άτοµα για εργασία σε τηλεφωνικές 
πωλήσεις σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Μισθός σταθερός, δίπλα σε ΗΣΑΠ. Τηλ: 6936 
882372.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΟ κατάστηµα στην Ανατολική Θεσ-
σαλονίκη ζητείται άτοµο για θέση Γραµµατέως 
- Τηλεφωνήτριας πλήρους απογευµατινής απα-
σχόλησης. Απαραίτητα: προϋπηρεσία και γνώ-
ση αγγλικών Defacto. Bιογραφικά στο e-mail: 
hr.detect@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ 2 ζητούνται µε δυνατότητα 3 ηµερήσιων 
ταξιδιών εκτός Αττικής την εβδοµάδα, µε µετα-
φορικό µέσο για την ενηµέρωση δραστηριοτήτων 
συλλόγου. Τηλ: 210 5248002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από εταιρία παραγωγής εκπαι-
δευτικών ταινιών για τηλεφωνική προώθηση σε 
σχολεία. Επιθυµητά προσόντα: άνεση επικοινωνίας, 
οµαδικότητα, πρωινή εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ekpaideysi@gmail.com, τηλ: 210 3413890.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για πωλήσεις µέσω τηλεφώνου 
στη ∆υτική Θεσσαλονίκη, 6 ωρο, 5 ήµερη εργασία 
µισθός, bonus και ΙΚΑ. Βιογραφικά στο e-mail: 
worldphones20@gmail.com, διεύθυνση Καραολή 
και ∆ηµητρίου 20.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες µε άριστη 
γνώση της γερµανικής γλώσσας στο κέντρο 
Θεσσαλονίκης. Παρέχονται: αµοιβή, bonus και 
ασφαλιστική κάλυψη. Βιογραφικά στο e-mail: a 
grammenoudis@hotmail.com, τηλ: 6988 006261.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: µι-
σθός και bonus. Bιογραφικά στο e-mail: ntovas3@
yahoo.gr, τηλ: 215 5505033.

ΑΠΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο κέντρο Βασιλίσσης 
Σοφίας ζητείται Υπάλληλος Τηλεφωνικού Κέντρου 
(ραντεβού). Απαραίτητη η ανάλογη εµπειρία στο 
χώρο της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
magnitiki.gr, κωδ: ΡΒΣ15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 20 άτοµα για Call Center για άµεση 
απασχόληση, επικοινωνιακοί για τηλεπωλήσεις. 
Παρέχονται: ΙΚΑ, bonus, έξτρα. Απόφοιτοι ΙΕΚ, 
ΤΕΙ, ΑΕΙ, ΕCDL. Ωράριο: 17:00-21:00. Πλησίον 
µετρό Αγίας Παρασκευής. E-mail: thermoil.
sales@gmail.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ από µεγάλο κέντρο αδυνατίσµα-
τος ζητούνται στο Περιστέρι. Τηλ: 210 5733600.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στα Πατήσια πλησίον ηλετρι-
κού σταθµού, ζητά Υπάλληλους µε εµπειρία στην 
τηλεφωνική επικοινωνία για µερική απασχόληση. 
Τηλ: 211 4114858.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οµάδα φοιτητών /τριων για 4ωρη 
εργασία σε Call Center. Τηλ: 6945 039520.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 άτοµα ευπαρουσίαστα µε τουλά-
χιστον βασικές γνώσεις και ενδιαφέρον στην 
υγιεινή διατροφή, για δηµιουργία νέας οµάδας, για 
εξυπηρέτηση πελατών. Παρέχονται: εκπαίδευση, 
ικανοποιητικές αρχικές αποδοχές, δυνατότητες 
εξέλιξης. Tηλ: 6949 251834, ώρες επικοινωνίας: 
16:00-20:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τηλεφωνητές /τριες για προώθη-
ση κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχο-
νται: µισθός και bonus. Bιογραφικά στο e-mail: 
voulcom@voulcom.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες Πωλήτριες /τες για προώ-
θηση προϊόντων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: madsales2015@gmail.
com, τηλ: 6942 081259, 6930 873137.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες Τηλεφωνήτριες για κάρτα 
υγείας µε προϋπηρεσία σε τηλεφωνικά κέντρα 
υγείας ή ασφαλίσεων υγείας. Άµεση πρόσληψη, 
ασφάλιση, υψηλός µισθός, bonus παραγωγής, 
5θήµερο. Τηλ: 6983 222222, κος Πασχαλίδης.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για διαχείριση εισερχό-
µενων-εξερχόµενων κλήσεων-εξυπηρέτηση 
πελατών, γνώση του Microsoft Office, καλή 
γνώση Aγγλικών-πολύ καλή γνώση χειρισµού 
Η/Υ-ευχέρεια στην επικοινωνία. Εµπειρία εξυ-
πηρέτησης πελατών-πρωινή απασχόληση (4ωρο, 
5ωρο, 6ωρο) απογευµατινή απασχόληση (4ωρο). 
E-mail: kchatzi@hol.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτοµα για κάλυψη θέσεων τηλε-
φωνικών υπηρεσιών. Ευχέρεια λόγου, καλός 
χειρισµός Η/Υ, πρωινό, απογευµατινό ωράριο 
εργασίας, 4ωρη, 8ωρη απασχόληση. Κέντρο 
Αθήνας, πλατεία Αττικής. Τηλ: 211 1096150.

Η BOKAS GROUP επιθυµεί να προσλάβει έµπειρα 
άτοµα ως: Εκρόσωπους Τηλεφωνικής Ενηµέρω-
σης προώθησης επαγγελµατικών προγραµµάτων 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. 4ωρη απα-
σχόληση και µισθός. Ε-mail: ntovas3@yahoo.
gr, τηλ: 6937 223595, 215 5505033.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για τη θέση διαχείρισης µελών 
του Κέντρου Οικουµενικός ελληνισµός. Ευχέρεια 
λόγου και ευγένεια, 5ήµερο, 8ώρο ΙΚΑ και bonus. 
∆εκτές και 4ωρο µε αντίστοιχες αµοιβές. Τηλ: 
210 8846320, κος Μιχάλης.

ΟΜΙΛΟΣ κέντρων ιατρικής αισθητικής ζητά Τη-
λεφωνήτριες µε εµπειρία στο χώρο της τηλε-
φωνικής πώλησης. Σταθερός µισθός, ασφάλιση, 
bonus, 6ωρη απασχόληση. Τηλ: 210 6829200.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Τηλεφωνήτριες /τες µε προϋπη-
ρεσία και σταθερό µισθό. Τηλ: 210 9011256.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΕΣ /τες ζητούνται για προώθηση 
κινητής και σταθερής τηλεφωνίας. Παρέχονται: 
µισθός, bonus και ένσηµα. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: info@sparen.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Φοιτητές /τριες για διαφήµιση για 
4ωρη πρωινή εργασία στο Μαρούσι. Σταθερός 
µισθός, ΙΚΑ. Τηλ: 210 8020550.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από Call Center 
µε σκοπό την προώθηση πακέτων σταθερής, 
κινητής τηλεφωνίας και συνδροµητικής τηλε-
όρασης. Αποδοχές εξαιρετικά ικανοποιητικές. 
Κέντρο Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά στο e-mail: 
focus.logistirio@gmail.com.

Call Center-Εξυπηρέτηση  
Πελατών-Τηλεπωλήσεις
Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Kick αναζητά εµφα-
νίσιµες νέες Promoters µε διαθεσιµότητα για 
καθηµερινή full time απασχόληση σε προωθη-
τικές ενέργειες της Nespresso. Παρέχονται: 
ικανοποιητικός µισθός και ασφάλιση. Τηλ: 210 
2852911 -13.

ΠΩΛΗΤΗΣ - Προωθητής Προϊόντων ζητείται 
από εταιρία στη ΒΙΠΕ Λάρισας, µε αντικείµενο 
την επεξεργασία και τυποποίηση κρέατος για 
εργασία στην Αθήνα. Βιογραφικά στο e-mail: 
e.mpalamoti@gmail.com, τηλ: 6978 338943.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για δειγµατισµό αρωµάτων 
και προϊόντα. Υψηλές αποδοχές, µόνιµη συνερ-
γασία. Τηλ: 6987 112453.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Πωλητές στο χώρο των 
τροφίµων (Horeca & Retail). Να διαθέτουν δικό 
τους πελατολόγιο, να έχουν δικό τους αυτοκίνητο 
και θα λαµβάνουν χλµ και βενζίνης αποζηµίωση. 
Βιογραφικά στο e-mail: yannis@agrobalkan.
mark.

Η ∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία Guarantee ζητά για 
την πόλη των Αθηνών Πωλητές /τριες Λαχείων 
και Σκράτς. Εργασία πενθήµερη και τετράωρη. 
Βιογραφικά στο e-mail: nbardakou@guarantee.
gr, τηλ: 210 9351024 054.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές για προώθηση ηλεκτρο-
νικών υπηρεσιών και µηχανογράφησης. Πολύ 
καλή αµοιβή. Απαιτούνται: βασικές γνώσεις 
Πληροφορικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@
yourchoice.gr, τηλ: 210 7792995, ώρες επι-
κοινωνίας: 10:00-14:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άεργοι από εταιρία θεραπευτικών 
προϊόντων διατροφής για την σύσταση τους σε 
ιδιώτες. Ανεξάρτητη επ΄ αορίστου συνεργασία, 
πληρωµές, bonus, εξέλιξη. Bιογραφικά στο 
e-mail: healthdxn2u@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αντιπρόσωποι για να αναλάβουν 
την πώληση - προώθηση χονδρικής και λιανικής 
καφέ σε ιδιώτες. Ενδιαφερόµενοι εκτός Θεσ-
σαλονίκης, οπωσδήποτε πλατφόρµα skype για 
επικοινωνία. Βιογραφικά στο e-mail: sakisgj@
gmail.com, κος Γιουβανούδης Θανασης.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Mr Grill - Barbeque που εδρεύει 
στον Πειραιά αναζητά νέα για ηµιαπασχόληση 
µε καλή γνώση γερµανικών για την προώθηση 
των προϊόντων στη γερµανική αγορά. Τηλ: 216 
7002700, ώρες επικοινωνίας: 9:00-15:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα Πτυχιούχοι ΙΕΚ, ΤΕΙ για 
νέο προϊόν. Βασική αµοιβή συν bonus. Τηλ: 
210 9011255.

ΕΤΑΙΡΙΑ αναζητά Συνεργάτες που θέλουν να 
δηµιουργήσουν τη δική τους εργασία από το 
σπίτι, µε προϊόντα καθηµερινής χρήσης που 
προάγουν την υγεία. E-mail: info.fdiatrofh@
gmail.com, τηλ: 6985 126982, ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-21:00.

H S&S (RECOR) παράγει µπαταρίες οχηµάτων 
και ενδιαφέρεται να προσλάβει Υπεύθυνο Πω-
λητή Ex-Van µε έδρα την Κοµοτηνή. Εµπειρία 
και δίπλωµα οδήγησης απαραίτητα. Παρέχο-
νται: µισθός, ασφάλεια, bonus. E-mail: chris@
recorbatteries.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα εµφανίσιµες νέες για την 
προώθηση πωλήσεων προϊόντων µεγάλης κα-
πνοβιοµηχανίας - τσιγάρων για την πόλη της 
Κοζάνης. Τηλ: 2310 513000.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία µε ταχεία ανάπτυξη 
στο χώρο του φαρµακείου ζητά νέες Promoters 
στα φαρµακεία της Ατικής. Μισθός και bonus. 
Bιογραφικά στο e-mail: irini@collazen.eu.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων νεανικών ενδυµάτων 
ζητεί νέα για τη θέση της Visual Merchandiser, 
ολική ή µερική αποσχόληση για την Ερµού. Bι-
ογραφικά στο e-mail: maria@tectus.gr.

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

ΚΥΠΡΙΑΚΗ εταιρία µε αντικείµενο την οικονοµία 
στην κατανάλωση βενζίνης και πετρελαίου, ζητεί 
Συνεργάτες ή Αντιπροσώπους στην Ελλάδα. Τηλ: 
6994 807710, ώρες επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δραστήρια άτοµα να ασχοληθούν στο 
χώρο της διατροφής και της κοσµετολογίας για 
µερική ή πλήρης απασχόληση. Προσόντα: εργα-
τικότητα, χαµόγελο, όνειρα. Τηλ: 6983 308807.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία πετρελαιοειδών και συσ-
σωρευτών ζητεί Εξωτερικό Πωλητή µε προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@e-motus.
gr, κωδ: W485A.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στις πωλήσεις 
ζητά Εξωτερικούς Πωλητές /τριες. Παρέχονται: 
πολύ καλές αµοιβές και άριστο περιβάλλον εργα-
σίας. Βιογραφικά στο e-mail: ldaggelia@gmail.
com, τηλ: 2310 491500.

ΠΩΛΗΤΗΣ Περιοδεύων ζητείται από εταιρία οπτι-
κών ειδών µε προϋπηρεσία 3 ετών, δίπλωµα 
οδήγησης, για περιοχές Αθήνας και Επαρχίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: optikabio@gmailcom, 
τηλ: 6944 452727.

ΕΤΑΙΡΙΑ επίσηµος Συνεργάτης εταιρίας τηλε-
πικοινωνιών ζητά άτοµα µε εµπειρία ως Εξω-
τερικούς Πωλητές ενηµέρωσης προγραµµάτων 
κινητής-σταθερής τηλεφωνίας. Υψηλά ποσοστά, 
αµοιβή, bonus. Πλησίον ΗΣΑΠ Άνω Πατησίων. 
Τηλ: 211 4115060, 6936 000207.

ΕΚ∆ΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ζητά πεπειραµένες Πωλήτριες 
Bιβλίου. Ωράριο: πρωινό απογευµατινό, µισθός, 
συν bonus για εξωτερική και εσωτερική εργασία. 
Τηλ: 210 3833002, 210 3832313.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για εταιρία φυτικών 
καλλυντικών µε κέρδος έωs 60%, µε προοπτική 
απόκτησης εταιρικού αυτοκινήτου και δωρεάν 
τηλέφωνο. Τηλ: 6948 002212.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες - Επιχειρηµατίες υγείας 
και ευεξίας µε όνειρα και όρεξη για δουλειά. 
Συνέντευξη κατόπιν ραντεβού. Βιογραφικά στο 
e-mail: gkoletta@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα από εταιρία σε δύο δια-
φορετικές απασχολήσεις στην περιοχή τους: 
παρουσίαση καλλυντικών σε προκαθορισµένα 
ραντεβού από την εταιρία, διαφήµιση επαγγελ-
µατιών. Απαραίτητο αυτοκίνητο, πολλά κέρδη. 
Τηλ: 2310 546410, 69970 22113.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε ανάλογη προϋπηρεσία ζητείται 
από κέντρο αδυνατίσµατος στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 
210 2718980, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00 
εκτός Σαββατοκύριακο.

ΕΤΑΙΡΙΑ εξοπλισµών χώρου εστίασης ζητά 
άτοµο ως Εξωτερικό Πωλητή για Αθήνα. Τηλ: 
210 3218588, 210 5712485.

ΠΩΛΗΤΗΣ /τρια ζητείται από εταιρία επεξεργασίας 
και συσκευασίας ξηρών καρπών για χώρους 
εστίασης, καφέ, τροφίµων. Βιογραφικά στο 
e-mail: giannos@giannos.gr, τηλ: 210 9889790.

ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία στους Αµπελόκηπους 
Θεσσαλονίκης ζητούνται Εξωτερικοί Πωλητές, για 
πενθήµερη απασχόληση. Προσφέρονται: µισθός 
και bonus. Απαραίτητο µηχανάκι και δίπλωµα. 
Τηλ: 2310 577387.

ΕΤΑΙΡΙΑ συµβούλων ζητεί Πωλητή για προώθηση 
προγραµµάτων ΕΣΠΑ στη Μακεδονία. Απαραίτη-
τα προσόντα: δυνατότητα µετακινήσεων, γνώση 
προγραµµάτων ΕΣΠΑ, άνεση επικοινωνίας. Πα-
ρέχονται: µισθός και υψηλά bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: papali@hol.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Γυµναστές /τριες, Personal Trainers 
ή απόφοιτους ΤΕΦΑΑ για να αναλάβουν πωλήσεις 
διακεκριµένων συµπληρωµάτων διατροφής. Bιο-
γραφικά στο e-mail: sales.kk.office@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα αξιόλογα και δυναµικά που 
να χειρίζονται Η/Υ και τηλέφωνο για προώθη-
ση προϊόντων µέσω internet. Πληρωµές κάθε 
Παρασκευή µε ποσοστά. Τηλ: 6973 012638.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για προωθητική εργασία 
κατόπιν εκπαίδευσης. ∆ιεύθυνση: Αλ. Σβώλου 
29 Θεσσαλονίκη, µόνο µε ραντεβού. Τηλ: 6936 
344260, ώρες επικοινωνίας: 9:00-10:00, 8:30-
9:30, κα Οικονόµου Μαρία.

LOOKING for Athens Residents to become 
Mystery Shoppers for out part-time basis project 
in Glyfada Athens. Should read and write English. 
Cvs: selection@powerimageservices.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για ηµιαπασχόληση σε επιχεί-
ρηση µε προϊόντα διατροφής και συµπληρώµατα. 
Περιοχή Φιξ. Τηλ: 6906 730164.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες για πώληση και προώ-
θηση καρτοκινητών. Παρέχονται: εκπαίδευση, 
βασικός µισθός, bonus. Βιογραφικά στο e-mail: 
vfshop20@vodafone.net.gr, τηλ: 210 6839443.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο µε ΙΧ για πρωινή τετράωρη 
προγραµµατισµένη εργασία στην περιοχή της 
Γλυφάδας. Ικανοποιητικές αποδοχές, βενζίνη. 
Τηλ: 210 6401954.

Στελέχη Λιανικής Πώλησης- 
Εµποροϋπάλληλοι
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από φούρνο στα Σπάτα. Τηλ: 
210 6630632, 6936 166400.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ζητά νέα για ταµείο - παραγγελειο-
ληψία µε γνώσεις Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία, 
µόνιµη απασχόληση. Περιοχή Χολαργός. Τηλ: 
210 6543065.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ µε προϋπηρεσία σε κατάστηµα 
ηλεκτρικών εργαλείων, χρωµάτων και σιδη-
ρικών ζητείται. Τηλ: 210 6082750.

ΠΩΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ζητείται από delicatessen για 
το τµήµα κρεοπωλείου, µε προϋπηρεσία κατά 
προτίµηση κάτοικος Βορείων Προαστίων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: finance@antoniasprive.gr, 
fax: 210 8018924.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής κρητικών παραδοσιακών 
προϊόντων αναζητά Πωλήτρια για το υποκατά-
στηµα Αθηνών. Μισθός συν ποσοστά. Τηλ: 69927 
30144, κος Χρήστος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος µε προϋπηρεσία και γνώ-
σεις αγγλικών για τουριστικό κατάστηµα στην 
περιοχή των Ματάλων για τη θερινή σεζόν του 
2016. Τηλ: 6987 852059.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ταµίες για πλήρη απασχόληση από 
γνωστή αλυσίδα εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
ba415@gfstores.gr, τηλ: 210 9423340.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος για εργασία σε µανάβικο. 
Καλό θα ήταν να έχει προϋπηρεσία και δίπλωµα 
Γ΄ κατηγορίας. Τηλ: 6972 394151.

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.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος /α Υπάλληλος Καφεκοπτείου για 
πώληση και παρασκευή ροφηµάτων µε προσεγ-
µένη εµφάνιση, ευγενικός /ή, επικοινωνιακός /ή. 
Θα προτιµηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών. 
Παρέχονται: ασφάλιση και βασικός µισθός. Tηλ: 
6979 441525.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ µε γνώσεις Η/Υ ζητείται από κα-
τάστηµα µε υδραυλικά στα Άνω Πατήσια. Τηλ: 
210 2111883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργατική µε όρεξη για δουλειά για 
κρεοπωλείο στο Κερατσίνι. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, ηµιαπασχόληση. Τηλ: 6973 885854.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έµπειρη ζητείται από φούρνο στη 
Νέα Σµύρνη. Τηλ: 6988 029002.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έµπειρη, Υπεύθυνη Καταστήµατος 
ρούχων στο Χαλάνδρι ζητείται. Τηλ: 6938 738163.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έµπειρη ζητείται για µόνιµη εργασία 
από ζαχαροπλαστείο στα Νότια Προάστια. Τηλ: 
6977 299373, ώρες επικοινωνίας: 14:00-17:00.

ΕΚΘΕΣΗ παραδοσιακών επίπλων στον Άγιο ∆η-
µήτριο ζητά Πωλήτρια µε γνώσεις Η/Υ, πρόγραµµα 
Ορίζοντες. Τηλ: 210 9750280, ώρες επικοινωνίας, 
ωράριο καταστηµάτων.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από ηλεκτροχώρο στη ∆ράµα 
νέος φιλόδοξος και κοινωνικός. Προσφέρονται: 
καταξίωση στις πωλήσεις και προοπτικές εξέλιξης 
σε ένα δυναµικά αναπτυσσόµενο δίκτυο κατα-
στηµάτων. Bιογραφικά στο e-mail: ebiosend@
outlook.com, και στο κατάστηµα επί Φιλίππου.

ΜΕΓΑΛΗ αλυσίδα µε νωπά προϊόντα ζητεί έµπειρη 
Πωλήτρια για το νέο της κατάστηµα στην Κάτω 
Αχαϊα. Βιογραφικά στο e-mail: mvintzilaios@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για ηµιαπασχόληση µε γνώσεις Η/Υ 
και τουλάχιστον µίας ξένης γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@bibliokinisi.gr.

ΓΝΩΣΤΗ ΚΑΒΑ ποτών ζητά Πωλητή για το κα-
τάστηµα του Πειραιά (κατά προτίµηση φοιτητή / 
τελειόφοιτο του ΤΕΙ Οινολογίας τροφίµων και 
ποτών) για εποχική εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: cava2@cavahalari.gr, τηλ: 210 4184000.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραµένη ζητείται από κατάστηµα 
τουριστικών ειδών στο Μοναστηράκι. Απαραίτητα: 
ξένες γλώσσες, ικανοποιητικός µισθός, πλήρης 
απασχόληση και ασφάλιση. Τηλ: 210 3214957.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραµένη ζητείται για αρτοζαχαρο-
πλαστείο στο Παλαιό Φάληρο. Τηλ: 210 9830578.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοζαχαροπλαστείο, 
περιοχή Αχαρνές. Τηλ: 6938 891616.

ΠΩΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ζητείται για το µήνα ∆εκέµβριο 
σε ζαχαροπλαστείο στον Άλιµο. Τηλ: 6974 458599.

ΠΩΛΗΤΗΣ /ΤΡΙΑ ζητείται από γνωστή αλυσίδα 
καταστηµάτων υποδηµάτων για το κατάστηµα στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά µε φωτο-
γραφία στο e-mail: workwithus@fratellikarida.
com, διεύθυνση Τσιµισκή 28.

ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ - Πωλητής ζητείται. Tηλ: 210 
9210224.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια πεπειραµένη µε πενταετή 
εµπειρία για κατάστηµα γυναικείων ενδυµά-

των στον πεζόδροµο του Περιστερίου.Τηλ: 210 
5773791.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταµίας για πλήρης απασχόληση. Τηλ: 
210 9423340.

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ στην Πετρούπολη ζητά 
Πωλήτρια µε εµπειρία για µόνιµη δουλειά και 
πλήρες ωράριο. Τηλ: 210 5782909.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κρεοπώλης σε κατάστηµα. Τηλ: 210 
2315007.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Πωλήτρια Καταστηµάτων εν-
δυµάτων ρούχων, υποδηµάτων. Εργατικότητα, 
γνώσεις µηχανογράφησης, απόφοιτη Λυκείου, 
γνώσεις αγγλικών. Τηλ: 6947 725516, κα Τόνια.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια Κινητής Τηλεφωνίας για 
πλήρη και ηµιαπασχόληση σε κατάστηµα κινητής 
τηλεφωνίας στο κέντρο. Θα εκτιµηθεί ανάλογη 
εµπειρία και σε πωλήσεις λιανικής. Βιογραφικά 
στο e-mail: rentzios_p@yahoo.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για καταστήµατα Faux 
Bijoux στη Σαντορίνη για σεζόν 2016. Απαραίτητη 
η γνώση αγγλικών. Παρέχονται: ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλλον εργα-
σίας. Βιογραφικά µε φωτογραφία στο e-mail: 
santokosmimata@gmail.com.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Ταµία. Τηλ: 
6944 782108.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από εταιρία τροφίµων και 
εστίασης για κατάστηµα στους Αµπελόκηπους, 
µε γνώσεις cafe και service. Άµεση πρόσληψη, 
µισθός, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά στο 
e-mail: vaskalivas@gmail.com, τηλ: 6977 043156.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραµένη ζητείται από ζαχαροπλα-
στείο στην Κηφισιά. Τηλ: 210 8013994.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για πλήρη απασχόληση από 
κατάστηµα στο Παγκράτι. Τηλ: 210 9712620.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές /τριες από δίκτυο καταστη-
µάτων κινητής τηλεφωνίας WIND καταστήµατος 
για την περιοχή της Τούµπας. Βιογραφικά στο 
e-mail: kstyl.ks@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Πωλήτρια µε εµπειρία από 
κατάστηµα ειδών συσκευασίας στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκης. Καθήκοντα: εξυπηρέτηση πελατών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@smarttrade.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αλυσίδα κοµµωτηρίων Υπεύθυνος 
/η Καταστήµατος περιοχή Κηφισιά. Απαραίτητα 
προσόντα: γνώσεις αγγλικών, Η/Υ και προϋπηρεσία 
σε ανάλογες θέσεις. Πλήρες ωράριο εργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: vassiabaziana@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός - Πωλήτρια σε λαϊκή αγορά 
ρούχων. Τηλ: 6949 061074.

ΕΤΑΙΡΙΑ καλλυντικών ζητά Υπάλληλους Πωλή-
σεων εντός καταστήµατος σε Αθήνα Θεσσαλονίκη. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στις πωλήσεις, γνώ-
σεις αγγλικών, προϋπηρεσία στο χώρο-γνώσεις 
Φαρµακοϋπαλλήλου θα εκτιµηθούν. E-mail µε 
φωτογραφία: info@omegatrade.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής µε εµπειρία στην πώληση 
κατεψυγµένων σφολιατοειδών για µόνιµη απα-
σχόληση. Μόνο από Νότια Προάστια. Βιογραφικά 
στο e-mail: fellachidis.laqualite@gmail.com, fax: 
210 9966966.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα µε γνώσεις Η/Υ, Πληροφορικής, 
κάτοχος ECDL για ηλεκτρονικό - ιντερνετικό 
κατάστηµα. Τηλ: 210 5720940.

ΠΩΛΗΤΗΣ έµπειρος ζητείται από κρεοπωλείο 
στη Βαρβάκειο αγορά. Τηλ: 210 3211325.

ΑΛΥΣΙ∆Α καταστηµάτων ζαχαροπλαστείου ζητά 
Πωλητές /τριες για πλήρη ή µερική µόνιµη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: biographies@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ευχάριστη και µε εµπειρία στη 
λιανική πώληση, για κατάστηµα ανδρικών εν-
δυµάτων που ανοίγει στο κέντρο της Πάτρας. 
Βιογραφικά στο e-mail: dashndot77@gmail.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για part time απασχόληση ζητείται 
σε κατάστηµα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, 
περιοχή Άγιος ∆ηµήτριος. Αρµοδιότητες: εξυ-
πηρέτηση πελατών και φόρτωση εµπορευµάτων 
από την αποθήκη. E-mail: info@bagnocasa.gr, 
τηλ: 210 9934544.

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται από εταιρία εστίασης 
στα Βόρεια Προάστια µε σχετική εµπειρία στο 
αντικείµενο, επικοινωνιακές, µε όρεξη για 
δουλειά, προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: venetis.tatoiou@venetis.com.gr, 
fax: 210 8071162.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ πεπειραµένη ζητείται για κεντρικό 
ζαχαροπλαστείο στην Καλλιθέα. Τηλ: 6972 826118.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ έµπειρη χωρίς οικογενειακές υπο-
χρεώσεις ζητείται από κατάστηµα υποδηµάτων 
στην Αθήνα. Ωράριο καταστηµάτων. Τηλ: 210 
3317356.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εµφανίσιµη µε προϋπηρεσία στην 
εξυπηρέτηση πελατών και γνώση αγγλικών, από 
κατάστηµα εποχικών ειδών στη Γλυφάδα. Τηλ: 
210 8980391.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ λιανικής µε είδη οικιακής χρήσης 
στο κέντρο της Αθήνας ζητά Υπάλληλο. Βιογρα-
φικά στο fax: 210 6254393, τηλ: 210 6254394.
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Στελέχη Πωλήσεων B2B-  
Μηχανικοί Πωλήσεων
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανικός Πωλήσεων για εταιρία 
ηλετρολογικού υλικού, µε προϋπηρεσία 3 έτη 
και πλέον απόφοιτος ΤΕΙ ηλεκτρολογίας, γνώσεις 
φωτισµού, ηλεκτρονικών και αυτοµατισµών. Πε-
ριοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο e-mail: skrekis@
gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ µε προϋπηρεσία στο χώρο συστηµάτων 
ασφαλείας ή χονδρικής πώλησης συναφών ειδών 
ζητείται από εταιρία µε έδρα το Νέο Ηράκλειο 
Αττικής. Τηλ: 210 2813515, 6977 272778.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σύµβουλος Πωλήσεων µε πιστοποίηση 
επιπέδου Α΄ για συνεργασία-γραφείο τραπε-
ζικού οµίλου. Εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, 
30 έτη εµπειρίας, ιδανικό σύστηµα αµοιβών, 
επιπρόσθετες παροχές-bonus. Eιδικές δυνα-
τότητες συνεργασίας-υποστήριξης σε οµάδες 
συµβούλων. E-mail: anaptigma@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής /τρια για προϊόντα Πλη-
ροφορικής και τηλεπικοινωνιών µε επιθυµητή 
προηγούµενη εµπειρία και γνώση του χώρου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@epexergasia.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής εκτυπώσεων ζητά 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.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ (5) άτοµα για κάλυψη οργανωτικών 
τµηµάτων. Ελεύθερο ωράριο, στο χώρο τους, όχι 
ντίλερ-πλασιέ, ανεξάρτητη συνεργασία, ήµιαπα-
σχόληση, δυνατότητα καριέρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: amesaatoma@gmail.com, τηλ: Πανελ-
λαδικά: 210 8012135, 6993 249856.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ µίσθωσης οχηµάτων ζητείται 
Στέλεχος για την πλήρωση θέσης Υπεύθυνου 
Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Στόλου. Προϋπη-
ρεσία σε εταιρίες πώλησης, µίσθωσης ή και 
διαχείρισης οχηµάτων θεωρείται απαραίτητη. 
E-mail: hr@auto365.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Personal Assistant. Προσόντα: 1 έτος 
προϋπηρεσία, άριστη γνώση αγγλικής, πολύ καλή 
γνώση γαλλικής, γνώσεις Η/Υ από εταιρία κα-
τασκευής και εµπορίου ξύλινων κατασκευών. 
Τηλ: 210 2314962.

ΑΕ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά Πωλητή /τρια µε προϋπηρεσία 
σε πωλήσεις, δίπλωµα οδήγησης, γνώση αγγλικής 
γλώσσας και MS Office, ευελιξία, επικοινωνιακές 
ικανότητες, ικανότητα σωστής έκφρασης σε γραπτό 
και προφορικό λόγο, έντονη προσωπικότητα. 
E-mail: cs@euromat.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ εσωτερικών και διεθνών µεταφο-
ρών ζητείται Εµπορικός ∆ιευθυντής Πωλήσεων, 
τιµολόγησης, εσωτερικής µεταφοράς. Bιογρα-
φικά στο e-mail: transportation95@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητά άτοµο για τη θέση του Πωλητή 
στην Αττική για προώθηση προϊόντων και υπη-
ρεσιών. Προσόντα: ευχέρεια λόγου και άνεση 
στην επικοινωνία, ειδικότητα Μηχανικού δεκτή, 
εµπειρία σε πωλήσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
tzovaras.sales2@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 άτοµα σοβαρά από εµπορική εταιρία 
για την εξυπηρέτηση καταναλωτών. Πλήρης ή 
µερική απασχόληση. Τηλ: 6944 658178.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευής παιδικών χα-
ρών Πωλητής /τρια - Υπεύθυνος Πωλήσεων µε 
εµπειρία. Θα προτιµηθούν οι έχοντες τεχνικές 
γνώσεις. Προσόντα πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ αγγλικά Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@ermisltd.com.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητά 6 άτοµα για τον 
κλάδο πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
ferderikomyk2013@gmail.com.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ που εδρεύει στο Νοµό Κορνθίας 
ζητεί Εξωτερικό Πωλητή για να στελεχώσει το 
ανθρώπινο δυναµικό της.Προσφέρονται: αµοιβή 
επί των πωλήσεων, προοπτική εξέλιξης, άριστο 
περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales.korinthos@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής µε γνώσεις Η/Υ, πώληση, 
αγγλικά και internet social media για εργασία 
σε ανώνυµη εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dreamc@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ Real Estate & Accommodation µε έδρα 
στο Παλαιό Φάληρο και γραφεία στην Αθήνα - Μύ-
κονο, ζητεί Operation και Sales Manager. Η θέση 
εργασίας είναι πλήρους απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: concierge@divineproperty.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ νεοσύστατη Αµερικάνικη που δραστηρι-
οποιείται στον τοµέα της ένωσης της ελληνικής 
αγοράς-άνοιγµα προς διεθνείς αγορές, ζητεί άτοµο 
δραστήριο, επικοινωνιακό, µε επιχειρηµατικό 
µυαλό-δυνατότητα οργάνωσης για σοβαρή 
επαγγελµατική πρόταση. Τηλ: 6984 243013, 
211 1846494.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται στο χώρο της 
εµπορίας ειδών υγιεινής διατροφής ζητά άµε-
σα Ανεξάρτητους Συνεργάτες για τα παρακάτω 
τµήµατά της: εµπορικό τµήµα, τµήµα οργάνωσης 
και διοίκησης συνεργατών. Τηλ: 6932 3091100.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές από εκδοτική εταιρία 
στη Μεταµόρφωση. Βασικός µισθός και bonus 

από την πρώτη ηµέρα. Βιογραφικά στο e-mail: 
personnelstr@gmail.com, κωδ: pol.

ΗΓΕΤΙΚΗ εταιρία στον τοµέα των διατροφικών 
βιολογικών προϊόντων για την επάνδρωση του 
γραφείου της στη Θεσσαλονίκη ζητά Συνεργάτες-
Συνεταίρους για πλήρη απασχόληση ως Manager 
Πωλήσεων ιδιωτικού τοµέα. E-mail: perraki.k@
gmail.com, τηλ: 6974 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από επιχείρηση τροφίµων 
για κατάστηµα βιολογικών και παραδοσιακών 
προϊόντων µε απαραίτητες γνώσεις βοτανολογίας 
και διατροφής. Ανάλογη εµπειρία θα εκτιµηθεί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@casanatura.gr.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία βιοµηχανικών ειδών ανα-
πτύσσεται και ζητά Πωλητή Αθήνας - Επαρχίας 
για την αγορά χρωµατοπωλείων µε εµπειρία σε 
τεχνικά είδη. Προσφέρονται: µισθός, bonus και 
αυτοκίνητο. Βιογραφικά στο e-mail: kgeorgiadis@
ergohelix.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ χρωµάτων και σιδηρικών ζητά Πωλη-
τές µε προϋπηρεσία και γνώσεις στο αντικείµενο, 
πολύ καλές αποδοχές. Περιοχές: Αττικής, Εύβοιας, 
Πελοποννήσου. Απαραίτητο βιογραφικό στο fax: 
210 4969789.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής από εταιρία εµπορίας και 
διανοµής τροφίµων Ιnterfood µε προϋπηρεσία 
σε ανάλογη εργασία. Απόφοιτος ΑΕΙ, ΤΕΙ, για 
πλήρη απασχόληση µε µισθό, bonus, ασφάλιση, 
αυτοκίνητο και κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@interfood.gr.

H MEGASOFT ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων ∆ικτύου 
Αντιπροσώπων µε γνώσεις εµπορικών εφαρµογών, 
δυνατότητα ταξιδίων και ανάλογη προϋπηρεσία. 
Επικοινωνιακό, µε φιλοδοξία και όρεξη για δου-
λειά, εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@megasoft.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων ως Ανεξάρτητος 
Συνεργάτης (µε ∆ΠΥ) µε υψηλό ποσοστό και bonus. 
Εµπειρία στις πωλήσεις απαραίτητη, εµπειρία στη 
βιοµηχανία τροφίµων. Εµπειρία marketing. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@thespotcommunication.com.

Η FBO ΕΠΙΘΥΜΕΙ να συνεργαστεί µε Επιχειρηµα-
τικούς Συνεργάτες για υποστήριξη σε Marketing 
Projects. Θα αξιολογηθεί θετικά προϋπηρεσία σε 
σχετική θέση. Μερική-ολική απασχόληση, ικανο-
ποιητικές αποδοχές. E-mail: elenibusiness93@
yahoo.gr, τηλ: 6987 894049.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία αναζητά Υπεύθυνους Ανάπτυ-
ξης Αγοράς για την περιοχή της Ρόδου. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω, καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: recruitmentsolutions@
icap.gr.

 

Ιατρικοί Επισκέπτες -  
Πωλητές Υγείας
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εµφανίσιµη ως Ιατρικός Επισκέπτης 
µε εµπειρία και προϋπηρεσία στην ογκολογία. 
Τηλ: 210 9650833.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον ιατρικό χώρο ζητεί Υπάλληλο 
για Υποστήριξη Πωλήσεων (µεταφορά και πα-
ράδοση υλικών και εργαλείων) µε επιθυµητή 
εµπειρία στο συγκεκριµένο κλάδο, πτυχίο και 
γνώσεις αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
orthosurgical.gr, fax: 210 7216717.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οπτικός για την αλυσίδα οπτικών κα-
ταστηµάτων Optikon Xpress στη Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: optoimage@gmail.com, 
τηλ: 6972 916444.

Η ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προϊό-
ντων ζητά Πωλητές Φαρµακείου µε προϋπηρεσία. 
∆υνατότητα µετακίνησης, γνώση Η/Υ, αγγλικών, 
µισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. Βιογραφι-
κά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 7625077, 
κωδ: A153.

ΕΤΑΙΡΙΑ στον κλάδο του οδοντιατρικού εξοπλι-
σµού αναζητά Ιατρικό Επισκέπτη για την περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: επι-
κοινωνιακές, διαπραγµατευτικές-οργανωτικές 
ικανότητες-οµαδικό πνεύµα. Παρέχονται: εκπαί-
δευση, ευέλικτο ωράριο εργασίας, bonus βάσει 
αποτελεσµάτων. Ε-mail: info@dentomedica.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εµφανίσιµη Ιατρικός Επισκέπτης 
µε εµπειρία και προϋπηρεσία στην ογκολογία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hermedsupp@gmail.
com, τηλ: 210 9650833.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ /ΤΡΙΑ µε διευθυντική προϋπηρεσία 
ζητείται από δεµατολογικό ιατρείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ Επισκέπτης ζητείται, περιοχή Ακρόπολη. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimostenisflp@gmail.
com, τηλ: 211 4104034, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-22:00.

ΑΠΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στο Περιστέρι ζητείται 
Εξωτερικός Αιµολήπτης για µερική (πρωινή) απα-
σχόληση. Προϋπηρεσία στο αντικείµενο, κάτοχος 
δικύκλου. Βιογραφικά στο e-mail: hr@magnitiki.
gr, τηλ: 210 6796141, κωδ ΕΑΠ15.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι ΑΕΙ (Βιολογίας-Χη-
µείας) και ΤΕΙ Ιατρικοί Επισκέπτες-Επιστηµο-
νικοί Συνεργάτες βιοϊατρικής τεχνολογίας για 
τµήµα προώθησης εφαρµογών διαγνωστικών 

αντιδραστηρίων µοριακής ανάλυσης-κυτταρο-
µετρίας ροής. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλι-
κών-προϋπηρεσία-µεταπτυχιακές σπουδές θα 
συνεκτιµηθούν. E-mail: pzafiropoulossa@gmail.
com, κωδ: S/R&D:146.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Υγείας (Φαρµακευτικοί, 
Ιατρικοί) µε εµπειρία στο χώρο, για ανεξάρτητη 
συνεργασία µερικής η πλήρους απασχόλησης. 
Παρέχονται: αµοιβή µε υψηλά ποσοστά και 
bonus επί στόχων. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@thespotcommunication.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για πλήρη απασχόληση Εξωτερική 
Πωλήτρια Ιατρικών Βοηθηµάτων δυναµική, µε 
ευχέρεια στις δηµόσιες σχέσεις για πωλήσεις 
ιατρικών ειδών. Καλή γνώση αγγλικών, Η/Υ, 
δίπλωµα αυτοκινήτου. E-mail µε φωτογραφία: 
hearathens@outlook.com, κωδ: 2015-SAL/10.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές Υγείας µε ανεξάρτητη σχέ-
ση εργασίας (ποσοστά και bonus) µε ελεύθερο 
ωράριο, υπεύθυνο για εµπορική δραστηριότητα 
στο χώρο της υγείας. Βιογραφικά στο e-mail: 
healthdxn2u@gmail.com.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ εταιρία ζητά Επιστηµονικούς 
Συνεργάτες/Ιατρικούς Επισκέπτες µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ, άριστη 
γνώση αγγλικών και MS Office. Προσφέρονται: 
ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, συνεχής εκ-
παίδευση και ανάπτυξη. Ε-mail: johmahmax@
gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Περιοδεύων Πωλητής µε έδρα τη 
Θεσσαλονίκη, µε µεγάλη εµπειρία στο φαρµα-
κείο ή στον κλάδο εκτύπωσης, διαφηµιστικών, 
συσκευασίας, επιγραφών. Παρέχονται: βασικός 
µισθός πεντάωρου, προµήθεια, αυτοκίνητο, έξοδα. 
E-mail: john@epsilonk.gr, κωδ: THE-15.

Ιατροί-Νοσηλευτές -Υγεία- 
∆ιασώσεις-Φαρµακευτική
ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρούς Γενικής Ιατρικής, 
Ορθοπεδικούς, Παιδίατρους για στελέχωση πο-
λυιατρείων σε Ρόδο - Κω και άνευ ειδικότητας 
για τη σεζόν Μαρτίου - Νοεµβρίου 2016. Βιο-
γραφικά στο e-mail: medlive@otenet.gr, τηλ: 
6977 200960.

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.

Η Ι∆ΙΩΤΙΚΗ κλινική Αριστοτέλειο Θεραπευτήριον 
που εδρέυει στο κέντρο της Αθήνας, στα πλαίσια 
της ανάπτυξής της αναζητεί Νοσηλευτές /τριες. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια. 
Tηλ: 6975 533764.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Ιατρούς Νοσηλευτές και πα-
ρεµφερή παραϊατρικά επαγγέλµατα για στελέχωση 
οµοιοπαθητικών ιατρείων και κέντρων ελέγχου του 
στρες. Προϋπηρεσία δεν απαιτείται. Βιογραφικά µε 
έγχρωµη φωτογραφία στο e-mail: therap2012@
gmail.com, τηλ: 2810 243103.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΤΕ ζητείται από οίκο ευγηρίας µε 
κάρτα ανεργίας ΟΑΕ∆. Τηλ: 210 9624122.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και νέες µε γνώσεις 
φυσιοθεραπευτικού µασάζ ζητούνται για µασάζ 
κατ΄ οίκον για µόνιµη εργασία. Ελεύθερο ωράριο, 
ικανοποιητικές απολαβές. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@massage4you.gr, τηλ: 6987 077716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποκλειστική για νυχτερινή φροντίδα σε 
κυρία ασθενή. Τηλ: 6944 905811, κος Παπαγεωργίου.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρµακοποιού µε 3ετή προϋ-
πηρεσία για εργασία σε φαρµακείο στο Μοσχάτο. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@pharmaxis.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ιατρός σε οδοντιατρείο 20ετούς λει-
τουργείας άλλης ειδικότητας για συστέγαση. Τηλ: 
6947 808725.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο ∆υτικών Προαστίων ζητά 
απόφοιτο ΤΕΙ Ακτινολογίας - Χειριστή Αξονικού 
Μαγνήτη µε εµπειρία στο χειρισµό αξονικού και 
µαγνήτη. Βιογραφικά στο e-mail: diagnostiko33@
yahoo.gr.

ΟΠΤΙΚΟΣ νέα διπλωµατούχος ή µε εµπειρία στα 
οπτικά, ζητείται για κατάστηµα οπτικών στη Νέα Πέ-
ραµο Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: orasioptics@
yahoo.gr, τηλ: 6977 205596.

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ στο Νέο Ψυχικό ζητά Βοηθό 
Οδοντιάτρου µε προϋπηρεσία στο αντικείµενο. 
Τηλ: 210 6727310.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο Νοσηλευτές /τριες ζητού-
νται από οίκο ευγηρίας. Περιοχή Κάτω Χαλάνδρι. 
Παρέχονται: βασικός µισθός, ασφάλιση. Τηλ: 6939 
301664, ώρες επικοινωνίας: 18:00-21:00.

ΒΟΗΘΟΣ Φαρµακείου µε απαραίτητη προϋπηρε-
σία ζητείται από φαρµακείο στην Κερατέα. Τηλ: 
6932 370008.

ΙΑΤΡΙΚΟ µορφοδιατροφολογικό κέντρο στο Κο-
λωνάκι ζητά νέο /α Γενικό Ιατρό ή ∆ιαιτολόγο 
ΑΕΙ, ΤΕΙ για συνεδρίες (λιποµέτρηση, διατροφο-
λογικές συµβουλές). Παρέχονται: εκπαίδευση, 
ασφαλιστική κάλυψη, προοπτικές επαγγελµατικής 
ανέλιξης. Τηλ: 6983 425579, 210 3642505, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-20:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κλινικός Ακουολόγος για διάγνωση, 
παρέµβαση διαταραχών ακοής, ισορροπίας, σε 
παιδιά και ενήλικες για ABR, VNG, εφαρµογή 
ακουστικών. Άριστα αγγλικά, ευχάριστη προ-
σωπικότητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
cyprusaudiology.com.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ ζητούνται για µασάζ 
από spa στην Κρήτη (Ρέθυµνο) για τη σεζόν 2016. 
Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών 
και βασικές γνώσεις Η/Υ. Bιογραφικά µε φωτο-
γραφία στο e-mail: bmoments@otenet.gr, τηλ: 
6930 495000.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα και Άλιµο ζητά Ακτι-
νολόγο, Ουρολόγο, Νευρολόγο, Ενδοκρινολόγο και 
Γυναικολόγο. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Βοηθός ζητείται από µονάδα 
φροντίδας ηλικιωµένων στα Νότια Προάστια. 
Τηλ: 6983 225008.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ απόφοιτος από όλα τα παραϊατρικά 
επαγγέλµατα ΤΕΙ, ΙΕΚ, ζητείται για το τµήµα επικοι-
νωνίας σε προγράµµατα υγείας και προληπτικής 
ιατρικής. Μισθός και ΙΚΑ. ∆εν αφορά πωλήσεις. 
Τηλ: 210 9237662.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Φαρµακοποιός ή Βοηθός Φαρµακοποιού 
µε τριετή εµπειρία τουλάχιστον και γνώσεις σε 
φάρµακα, παραφάρµακα, συµπληρώµατα διατροφής, 
όρεξη για δουλειά, από φαρµακείο µε συνεχές 
ωράριο. Βιογραφικά στο e-mail: farmakeio51@
yahoo.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές για µόνιµη εργασία από 
το σύγχρονο γηροκοµείο Φροντίζω. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@frontizw.gr.

ΒΟΗΘΟΣ Φαρµακοποιού στην Καβάλα ζητείται. 
Προσόντα: πτυχίο Ι.Ε.Κ. Τεχνικού φαρµάκων και 
καλλυντικών ή ΕΠΑΣ Βοηθός Φαρµακοποιού, 
γνώση Η/Υ. Πρακτική άσκηση γίνεται δεκτή. Τηλ: 
6946 794115.

ΑΠΟ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ κέντρο στην Αργυρούπολη 
ζητείται Αιµολήπτης για πλήρη απασχόληση. Απα-
ραίτητη η σχετική προϋπηρεσία, κατάρτιση στο χώρο 
ιατρικών εργαστηρίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@magnitiki.gr, κωδ: ΑΑΡ15.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για αποκατάσταση 
χρόνιου εγκεφαλικού µη κατάκοιτος για εξωτερική 
εργασία. Περιοχή Ζωγράφου. Τηλ: 6977 277757.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια µε άδεια οδήγησης 
δικύκλου για παροχή νοσηλευτικών υπηρεσιών 
κατ 'οίκον. Τηλ: 2310 323515.

ΙΑΤΡΟΣ Ακτινολόγος ζητείται από διαγνωστικό 
κέντρο στα Βόρεια Προάστια για µόνιµη συνερ-
γασία. Βιογραφικά στο e-mail: pntounas@otenet.
gr, fax: 210 2830026.

ΓΙΑΤΡΟΙ ζητούνται από γνωστό όµιλο. Τηλ: 210 
2719540.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα για συνεργασία (Αισθητικοί, 
Manicure - Pedicure, Μασέρ, Φυσικοθεραπευτές, 
∆ιαιτολόγοι) σε personal studio στη Γλυφάδα. Κατά 
προτίµηση κάτοικοι Νοτίων Προαστίων. Τηλ: 211 
4033004, 6983 913308.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆άσκαλος TRX από κέντρο κινησιοθε-
ραπείας και εκγύµνασης. Περιοχή Πέραµα Αττικής. 
Τηλ: 210 4411820, ώρες γραµµατείας 17:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Νοσηλευτές NHS για µόνιµη απα-
σχόληση στην Αγγλία. Συνεντεύξεις στην Αθήνα 
16 και 17 ∆εκεµβρίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@melinasjobs.gr.

ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ στον Άλιµο ζητά Ενδοκρινολόγο 
για συστέγαση. Τηλ: 210 8981624, 6944 242404.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Φαρµακοποιού νέος/α µε προϋπη-
ρεσία 2 ετών, γνώσεις φαρµάκων, παραφαρµάκων, 
όρεξη για δουλειά, επικοινωνιακός, σε φαρµακείο 
στον Κορυδαλλό, µόνιµη απασχόληση. Απαραίτητη 
καλή γνώση Microsoft Office και δίκυκλου. E-mail: 
a.kassotakis@casso.co.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια για απασχόληση σε 
εταιρία συµβούλων που δραστηριοποιείται στον 
τοµέα της ασφάλειας και υγείας για εργασία στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@process.com.gr.

ΙΑΤΡΙΚΟ κέντρο στη Γλυφάδα και Άλιµο ζητά 
Τεχνολόγο, Βοηθό Ακτινολόγου. Βιογραφικά στο 
e-mail: fpatoutoglou@gmail.com, τηλ: 210 8981024, 
6944 242404.

Ο∆ΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ κατά προτίµηση απόφοιτος 
ΤΕΙ ζητείται για οδοντιατρικό κέντρο στη ∆άφνη. 
Θα προτιµηθεί εξειδικευµένος στην κινητή. Τηλ: 
210 9739944, 6932 253297.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ Γυναικολόγου από την εταιρία Εlimed 
AG στο Baden της Ελβετίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@elimed.ch, τηλ: +4156 2009494.

∆ικηγόροι-Νοµικές Υπηρεσίες- 
∆ιαχείριση Χρεών
∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου 
Αθηνών ζητά ∆ικηγόρο µε ειδίκευση στην εί-
σπραξη εµπορικών απαιτήσεων και γενικά στο 
εµπορικό δίκαιο. Απαραίτητα: γνώσεις Η/Υ και 
πολυετή προϋπηρεσία σε δικηγορικό γραφείο. 
Τηλ: 6945 411215.

∆ΙΚΗΓΟΡΟ δραστήρια, άριστη γνώστρια αγγλικών, 
εµφανίσιµη ζητά εταιρία παροχής υπηρεσιών, 
για συνεργασία σε θέµατα Γραµµατειακής και 
Νοµικής Υποστήριξης πελατών της. Βιογραφικά 
στο e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr, τηλ: 
210 4110221, 6943 800161.

∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο ζητά ∆ικηγόρο µε πείρα 
20ετίας και άνω µάχιµη ή συνταξιούχο ενεργό για 
πρωινή σύνταξη δικόγραφων. Μισθός και ποσοστά. 
Βιογραφικά στο e-mail: ioannismaniadakis@
live.com, τηλ: 210 3608668.

ΝΟΜΙΚΗ εταιρία ζητά ∆ικηγόρο µε ειδίκευση 
στο φορολογικό δίκαιο, αποδεδειγµένη οκτα-
ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. Μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών-καλός βαθµός πτυχίου θα θεωρηθούν 
επιπλέον προσόντα. Άριστες προοπτικές εξέλιξης. 
E-mail: law.athens@gmail.com.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ φορέας ζητά Συνεργάτη ∆ικηγό-
ρο ειδικό για θέµατα συνταξιοδότησης Υπαλλήλων 
ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. Βιογραφικά µε 
την ένδειξη ΣΙ∆Τ στο e-mail: international1@
forum-training.gr, τηλ: 213 0716370.

∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ µέλος του δικηγορικού συλλόγου 
Σπάρτης ζητούνται µε πνευµατικά - πολιτιστικά 
ενδιαφέροντα, για ανάληψη αστικών-ποινικών 
υποθέσεων µη κυβερνητικού-µη κερδοσκοπικού 
κοινωφελούς οργανισµού. Έδρα Σπάρτη. E-mail: 
sfs.lakonias@gmail.com, τηλ: 6986 648515.

TO ∆ΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο N. Σίνος και Συνεργά-
τες ζητά ασκούµενο /η ∆ικηγόρο για ουσιαστική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: nsinos@
ath.forthnet.gr, fax: 210 6459014.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασκούµενη ∆ικηγόρος από δικηγορικό 
γραφείο στον Πειραιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
gtrantalideslaw@yahoo.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».

Εκπαίδευση-Θετικές & Ειδικές 
Επιστήµες-Μεταφράσεις
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ Σύµβουλος για προώθηση 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων ζητείται από 
εκπαιδευτικό όµιλο. Πολύ καλές προοπτικές, 
µόνιµη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
vitali.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚΞΓ Σκούρα στο Νέο Κόσµο 
Καθηγήτρια αγγλικών για δίωρη εβδοµαδιαία 
απασχόληση. Τουλάχιστον διετής εµπειρία σε 
επίπεδα Junior Prejunior, πιστοποίηση C2, πτυ-
χίο ΑΕΙ. Βιογραφικά στο e-mail: hr@skouras-
languages.gr.

ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ γλωσσών στα Νότια Προάστια 
ζητούν Καθηγητές /τριες αγγλικών µε επάρκεια 
προσόντων και γνώσεις µεθοδολογίας. Βιογρα-
φικά στο e-mail: englishschools.cv@gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ αγγλικών Native Speaker σοβαρή 
ζητείται για παιδί 5 ετών. Ωράριο: 17:00-19:00 
∆ευτέρα - Σάββατο, περιοχή Κηφισιά. Τηλ: 6970 
066609.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος ζητά άµεσα Καθηγή-
τρια Ονυχοπλαστικής µε εµπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Τηλ: 210 5246300.

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.

ΕΤΑΙΡΙΑ συµβούλων επιχειρήσεων ζητά να προ-
σλάβει Υπάλληλο απόφοιτο οικονοµικής σχολής 
µε εµπειρία στη διαχείριση προγραµµάτων ΕΣΠΑ 
για πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
uninetgr@gmail.com.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Μεταφράστρια, αποδοτική, διαθέσιµη 
τρίγλωσση µε άριστη γνώση αγγλικών, γερµα-
νικών, Ρουµανικών ζητείται. Επιθυµητή η καλή 
γνώση και τέταρτης γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr_epihirimatias@otenet.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα 2 Καθηγητές Φυσικής µε 1 
χρόνο προϋπηρεσία, πολύ καλή γνώση αγγλικών 
για κολλέγιο στην Αγγλία. Άµεση πρόσληψη, 
δωρεάν διαµονή ένα µήνα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@spnjobs.com.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία ζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς, 
Λογοθεραπευτές και παρεµφερή παραϊατρικά 
επαγγέλµατα για στελέχωση οµοιοπαθητικών 
ιατρείων και κέντρων ελέγχου του στρες. Προϋ-
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πηρεσία δεν απατείται. Βιογραφικά µε έγχρωµη 
φωτογραφία στο e-mail: therap2012@gmail.
com, τηλ: 2810 243103.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κειµενογράφος µε εξειδίκευση στα 
ιατρικά κείµενα και πλήρη δυνατότητα µετάφρασης 
από ελληνικά σε αγγλικά ιατρικών κειµένων, 
µε επικοινωνιακές δυνατότητες γραπτού λόγου. 
Γνώση σε social media θα εκτιµηθεί. Βιογραφικά 
στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία αποδελτίωσης ζητά ∆ηµοσιο-
γράφο για 6ήµερη πλήρη απασχόληση (κωδ.1) ή 
και 6ήµερη ηµιαπασχόληση (κωδ.2). Απαραίτητα: 
άριστη γνώση αγγλικών (Proficiency), άριστη 
γνώση ΗΥ, τυφλό σύστηµα. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@clipnews.gr, (απαραίτητος κωδικός θέσης).

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές /τριες Ισπανικών µε 
εµπειρία στην περιοχή του Μοσχάτου. Βιογραφικά 
στο e-mail: mosxato@eurognosi.info.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειροι Καθηγητές στην καθηµε-
ρινή µελέτη µαθητών ∆ηµοτικού και Γυµνασίου 
(απαραίτητη προϋπηρεσία) από κέντρο µελέτης. 
Βιογραφικά στο e-mail: kentropaideias@gmail.com.

Μηχανικοί-Τεχνολόγοι- 
Τεχνικοί-Τεχνίτες
ΒΟΗΘΟΣ Μηχανικού µε γνώσεις αµορτισέρ και 
ευθυγράµµισης ζητείται από κατάστηµα ελαστικών 
στην Ηλιούπολη. Τηλ: 210 9761339.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δερµάτινων ενδυµάτων ζητά έµπειρο 
Γαζωτή /τρια. Περιοχή Γκύζι. Τηλ: 210 6453730, 
6937 425166.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ζητείται για επιδιορθώσεις ενδυ-
µάτων (αντρικά, γυναικεία) στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 
210 2753250.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Επιπλοποιός µε εµπειρία σε 
ανάλογη θέση. Περιοχή: Εύοσµος. Πλήρης απα-
σχόληση. Bιογραφικά στο e-mail: woodetails@
yahoo.gr, τηλ: 2310 606328.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητείται 
Μονταδόρος µε εµπειρία στο έπιπλο για άµεση 
εργασία µε σταθερό µισθό. Τηλ: 6937 348182.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Ταπετσέρης Επίπλων µε απαι-
τούµενη γνώση κατασκευής σκελετών από την 
επιχείρηση Ηλέκτρα Equipment. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@electra.com.gr, fax: 2310 759477, 
τηλ: 2310 706341.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Τροχών ζητείται µε προϋπηρεσία από 
βουλκανιζατέρ στο ελληνικό. Τηλ: 210 9618381.

ΠΑΤΩΜΑΤΖΗ∆ΕΣ ζητούνται από εταιρία κατα-
σκευής - εµπορίου και τοποθέτησης ξύλινων 
κατασκευών. Τηλ: 210 2314962.

ΒΟΗΘΟΣ Υδραυλικού µε δίπλωµα αυτοκινήτου 
ζητείται για εγκαταστάσεις ηλιακών. Περιοχή 
Αχαρνές. Τηλ: 210 2525955.

ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΟΣ έµπειρος µε δίπλωµα αυτοκι-
νήτου ζητείται από εργαστήριο στα Λιόσια. Τηλ: 
210 8222040.

ΤΟ ARRESANA SPA HOTEL ζητά Συντηρητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.
gr, τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tεχνίτης Επιπλοποιός. Τηλ: 2310 
715569, fax: 2310 715695.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ έµπειρος ζητείται από επίσηµη 
αντιπροσωπεία µε απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
Opel. Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο e-mail: 
vichou@kaltsounis.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ παραγωγής πλαστικών ζητεί Μηχανο-
λόγο-Μηχανικό-Τεχνικό Υπεύθυνο ΑΕΙ µε 10 
έτη εµπειρία, άριστα αγγλικά και Η/Υ, γνώσεις 
ISO9001-ISO14001-ΕΛΟΤ1801, συντήρηση ορ-
γάνωση, τεχνική υποστήριξη παραγωγής, προ-
µήθεια ανταλλακτικών, ηγετικές, οργανωτικές 
ικανότητες. E-mail: viroplast1@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός για ξυλεµπορικό στη Σίνδο µε 
άδεια οδήγησης Β' κατηγορίας. Προϋπηρεσία 
σε ξυλουργείο επιθυµητή. Τηλ: 2310 795588.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Yπεύθυνος Yγιεινής και Aσφάλει-
ας Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος µε γνώσεις 
συστηµάτων διαχείρισης ποιότητας, υγιεινής-
ασφάλειας. Επιθυµητή προϋπηρεσία, άριστη 
γνώση αγγλικών, καλή γνώση Η/Υ, από εταιρία 
που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής. E-mail: 
ac@anipsotiki.gr.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων εξειδικευµένος σε 
flat, lancia, alfa romeo ζητείται, επίσης Βοηθός 
Μηχανικού µε προϋπηρεσία 4 ετών και άνω. 
Τηλ: 210 2523404, 210 2523734.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ για ελληνική εταιρία ενδύµατος 
µε γνώσεις σε σταθερό και ελαστικό ύφασµα 
ζητούνται. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η γνώση χειρι-
σµού προγραµµάτων σχεδίασης πατρόν σε Η/Υ. 
Τηλ: 210 3412088.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ πεπειραµένη κατά προτίµηση µε 
γνώσεις από την αρχή σε ραψίµατα πατρόν για 
εργασία στο χώρο της ζητείται. Περιοχή Αιγάλεω. 
Τηλ: 210 5908906, 6948 180535.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ στην Πελασγία Φθιώτιδας ζητεί 
Ηλεκτρολόγο ΤΕΙ. Απαραίτητα: βιοµηχανική εµπει-

ρία τουλάχιστον 2 ετών, αγγλικά, Η/Υ, δυνατότητα 
εργασίας σε βάρδιες. Επιθυµητά: ιταλικά, αυτο-
µατισµοί, εντοπιότητα. Βιογραφικά στο e-mail: 
sarantos@pako.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μηχανολόγοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ηλεκτρολό-
γοι ΑΕΙ, ΤΕΙ Π. Μηχανικοί Σχεδιαστές, Τεχνίτες 
Ηλεκτρολόγοι και Υδραυλικοί, µε καλή γνώση 
αγγλικών για εργασία στο Λονδίνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: zitatech1@gmail.com.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Λαµαρινάς µε γνώσεις κατασκευής 
βιτρίνας ζητείται για την περιοχή του Ταύρου. 
Τηλ: 210 3472366, 210 3472270.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙO στις Κυκλάδες ζητά Συντηρητή 
για όλο το χρόνο για άµεση πρόσληψη. Γνώση 
ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, ψυκτικών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@katrintravel.com.

Η MANAGEMENT FORCE ζητεί συνεργασία µε 
Πολιτικό Μηχανικό για Σύµβουλο ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Τεχνικών Έργων. Απαραίτητα: τριετής 
εµπειρία στην ασφάλεια, αγγλικά. Επιθυµητά: 
πτυχίο στην ασφάλεια, 2η γλώσσα. Βιογραφικά στο 
e-mail: secretariat@mforsafety.com, κωδ: SESR.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για µονάδα υψηλών προδι-
αγραφών στη Σέριφο µε απαραίτητη πρoϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης Μετάλλου µε προϋπηρεσία σε 
µεταλλικές κατασκευές για κατασκευή θυρών, 
θαλάµων, ανελκυστήρων. Τηλ: 2310 472655.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ - Εργοδηγός µε ειδικότητα σε λατοµι-
κά µηχανήµατα και εργοταξιακές εγκαταστάσεις 
ζητείται από τεχνική κατασκευαστική εταιρία 
στο Κρυονέρι Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
pkazouri@polykem.gr, τηλ: 210 8161069, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.

Στελέχη Παραγωγής-  
Μεταποίηση-Ποιοτικός Έλεγχος
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ δερµάτινων ενδυµάτων ζητά έµπειρο 
Γαζωτή /τρια. Περιοχή Γκύζι. Τηλ: 210 6453730, 
6937 425166.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος µε καλές γνώσεις Η/Υ και cad 
από βιοµηχανία στον Ασπρόπυργο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@sanlev.gr, τηλ: 210 5578278.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επιγραφών-διαφηµιστικών κατρα-
σκευών στο Γέρακα ζητά Υπεύθυνο Παραγωγής 
µε ανάλογη εµπειρία και σπουδές, ικανότητα 
επίλυσης προβληµάτων, λήψης αποφάσεων, 
εµπειρία στη διαχείριση οµάδας εργαστηρίου. 
Πλήρης απασχόληση. E-mail: info@protasis-
signs.gr, τηλ: 210 6049248.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ πλαστικών ζητά Εργάτες µε προη-
γούµενη εµπειρία στην παραγωγή πλαστικού φίλµ 
- τσαντών - σακουλών, περιοχή Άγιος Ιωάννης 
Ρέντη. Τηλ: 210 4918438, ώρες επικοινωνίας: 
13:00-15:00.

ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ για ελληνική εταιρία ενδύµατος 
µε γνώσεις σε σταθερό και ελαστικό ύφασµα 
ζητούνται. Θα εκτιµηθεί ιδιαίτερα η γνώση χειρι-
σµού προγραµµάτων σχεδίασης πατρόν σε Η/Υ. 
Τηλ: 210 3412088.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γαζώτρια σαλονιών, κρεβατιών, επί-
πλων από βιοτεχνία στο Περιστέρι. Απαραίτητη 
εµπειρία σε κόψιµο. Τηλ: 6973 534706.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ τροφίµων ζητά νέες ως Εργάτρι-
ες για βραδινή εργασία. Ωράριο: 22:00-18:00, 
περιοχή Γαλάτσι και γύρω. Τηλ: 210 2136406, 
ώρες επικοινωνίας: 10:00-12:00.

ΡΑΠΤΗΣ έµπειρος ζητείται από επώνυµο κατά-
στηµα ανδρικών ενδυµάτων στο Κολωνάκι για 
συνεργασία. Τηλ: 210 3619470.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ /της έµπειροι από εργοστάσιο σα-
λονιών ζητούνται µε απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 
2440020, 6947 525487.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί νέο Στέλεχος Παραγωγής από-
φοιτος Γυµνασίου/Λυκείου µε εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, για πενθήµερη εργασία 
πλήρους απασχόλησης στο τµήµα παραγωγής 
απορρυπαντικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
prochimiki.gr.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ σαλονιών στη Μεταµόρφωση ζητά 
Βοηθούς και Γαζώτριες µε απαραίτητη προϋπη-
ρεσία. Τηλ: 210 5135830, fax: 210 5157335.

ΑΤΟΜΟ έµπειρο ζητείται για ραφή βραδινών 
δειγµάτων. Τηλ: 210 8547505, 6932 675865.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ έµπειρη ζητείται για επιδιορθώσεις 
ρούχων. Τηλ: 6983 586529.

ΓΑΖΩΤΡΙΕΣ και Κοπτοράπτριες έµπειρες στο 
ελαστικό και φούτερ ζητούνται. Περιοχή Ίλιον. 
Τηλ: 6934 883189.

ΓΑΖΩΤΗΣ /τρια πεπειραµένος /η σε δείγµατα 
φασόν και δέρµατα καθώς και Μοδίστρα έµπει-
ρη σε καταστήµατα επιδιορθώσεων ζητούνται. 
Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6983 586529.

ΑΠΟ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ζητούνται Πτυχιούχοι Τεχνο-
λόγοι Γεωπόνοι Ποιοτικού Ελέγχου, για υποκα-
ταστήµατα στις πόλεις της Ξάνθης, Κοµοτηνής, 
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: thraki2015@gmail.com.

ΜΟ∆ΙΣΤΡΕΣ Εξωτερικές ζητούνται για βραδινό 
νυφικό από ατελιέ στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 
210 6011588. 

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ (Υπεύθυνος Παραγωγής) σε εργο-
στάσιο επίπλων ζητείται για µόνιµη απασχόληση. 
Περιοχή Καµατερό. Τηλ: 210 2310888.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραµένη Συσκευάστρια σε βιοτε-
χνία παιδικών ενδυµάτων. Τηλ: 2310 532324, 
2310 524461.

ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ - Πατρονίστ για part time εργα-
σία ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: kaitiriz@
gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Υφασµάτων ζητείται από εξαγωγική 
βιοτεχνία µακό για προγραµµατισµό παραγωγής 
πλεκτηρίου βαφείου βιοτεχνίας. Γνώση αγγλικών, 
επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. E-mail: info@selected.gr, τηλ: 
2310 638085, fax: 2310 621159.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ /της ζητείται από φασόν για 4ωρη 
εργασία για ολοκλήρωση αµπιγιέ φορέµατος και 
σακάκια σταθερό. Περιοχή πλατεία Κολιάτσου, 
σχολεία Γκράβα. Τηλ: 210 2113188, 6974 993641.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται από εργαστήριο κουρτινών 
και καλλυµάτων, για εργασία 3 φορές την εβδο-
µάδα στην Αγία Παρασκευή. Τηλ: 6936 543808, 
210 6543808.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Εργάτες /τριες για νέο βιοµηχανικό 
πλυντήριο ρούχων στη Νεωχορούδα. Τηλ: 6948 
718882, ώρες επικοινωνίας: 10:00 και 12:00 
το µεσηµέρι, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος µε γνώσεις συσκευσίας 
και ραφής από εξαγωγική επιχείρηση ρούχων 
στα Bitola Σκοπίων. Τηλ: 2310 683392.

Στελέχη & Μηχανικοί Ναυτιλίας 
-Ναυτικοί-Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 1 Κυβερνήτης µε δίπλωµα κυβερνητικό 
Α' ή Άνθχος µε κυβερνησίας και 1 Ναύτης. Τηλ: 
6987 490535.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ συνταξιούχος του Πολεµικού Ναυ-
τικού µε προϋπηρεσία στα καράβια ζητείται για 
µόνιµη εργασία. Τηλ: 210 8982316, κα Νταγιάντα.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χηµικός Πετρελαίων - Λιπαντικών µε 
εργαστηριακή πείρα στον τοµέα των πετρελαιο-
ειδών. Απαραίτητη 2ετή τουλάχιστον πείρα, για 
εργασία στην Κύπρο µε πολύ καλές απολαβές. 
Βιογραφικά στο e-mail: cp@laboil.com.cy.

 

Οδηγοί-Αποθηκάριοι-Logistics 
-Μεταφορές-Αεροπορία 

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Εκσκαφέα (FUCHS) µε άδεια Χειριστή 
Μηχανηµάτων Έργου ειδικότητας 1.1, 1.2, 1.8 
(ιδανικά 1.5) ζητείται από βιοµηχανία στον Ασπρό-
πυργο. Βιογραφικά στο e-mail: infogreece@
trenkwalder.com, fax: 210 6124202, µε την 
ένδειξη Χ.EF/11.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο Μαρούσι ζητείται 
Οδηγός µε εµπειρία στο έπιπλο για άµεση ερ-
γασία µε σταθερό µισθό. Τηλ: 6937 348182.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Αποθηκάριος από εταιρία ηλε-
κτρικών ειδών για άµεση πρόσληψη. Απαραίτητα 
προσόντα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
εκπληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
βασική γνώση αγγλικών, δίπλωµα οδήγησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@majar.gr.

Η VASTEECO Εvolution ζητά Οδηγούς Ε’ κα-
τηγορίας στον Ασπρόπυργο Αττικής. Τυπικά 
προσόντα: δίπλωµα Ε’ κατηγορίας, πολύ καλή 
χρήση της αγγλικής γλώσσας, απαραίτητη εµπει-
ρία σε συρρόµενα/ανατρεπόµενα. E-mail: info@
siakandaris.gr, fax: 2262 057956.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Οδηγοί Λεωφορείων ∆' κατη-
γορίας µε αγγλικά και εµπειρία στην Αγγλία. 
Βιογραφικά στα αγγλικά στο e-mail: jobs@
melinasjobs.gr.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία - ∆ιανοµές Ηλεκτρικών 
Συσκευών ζητά Εργάτη µε προϋπηρεσία, άµεση 
πρόσληψη, κάτοικος κατά προτίµηση ∆υτικών 
Προαστίων. Τηλ: 210 8222387, 6944 344441.

Ο∆ΗΓΟΣ για ολόκληρο taxi Scoda Rapid Euro 
6 ζητείται από 1/1/2016 για µόνιµη συνεργα-
σία. Απαραίτητα: ΤΕΒΕ και εγγύηση. Τηλ: 6936 
479020, 210 2920381.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Οδηγός για εξωτερικές εργασίες, 
αποθήκη. Κάτοχος διπλώµατος ΙΧ και µοτοσυ-
κλέτας, γνώση Η/Υ και αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv2015mail@yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος πλήρους απασχόλησης 
από εταιρία εισαγωγών στο κέντρο Θεσσαλονί-
κης. Καθήκοντα: συσκευασία, µεταφορά κιβωτίων 
και παλετών. Απαραίτητα: οργανωτικότητα και 
υπευθυνότητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
smarttrade.gr.

H PERSONAL Service Beratung Heitmuller PSB 
ζητάει επαγγελµατίες Oδηγούς Αστικών Λεω-
φορείων για Γερµανία. Βιογραφικά στα e-mail: 
v.patsilas@psb-fahrerteam.de, pwsm66@yahoo.
gr, τηλ: (+49)15144565756, (+30)2311 290984, 
(+30)6986600466.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για µεταφορά φαγητών σε 
εταιρία catering. Κατά προτίµηση µε προϋπηρεσία 
στο χώρο της εστίασης. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@nefood.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός Τaxi. Τηλ: 23310 71553, 
6936 905043.

Ο∆ΗΓΟΣ Ε΄ κατηγορίας µε προϋπηρεσία και 
άριστη γνώση χειρισµού τηλεσκοπικού γερα-
νού (κάτοχος άδειας χρήσης γερανού) εµπειρία 
στην οδική βοήθεια, ζητείται για βιοµηχανία στον 
Ασπρόπυργο. E-mail µε την ένδειξη Ο∆.Ε/15: 
infogreece@trenk-walder.com, fax: 210 6124202.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Επαγγελµατίας Οδηγός για τετραήµερη 
εργασία την εβδοµάδα, κάτοχος διπλώµατος ∆΄ 
κατηγορίας και ΠΕΙ για οδήγηση λεωφορείου. 
Άγαµος µε 10 έτη εµπειρία οδήγησης υπεραστικού 
λεωφορείου. Τηλ: 6948 474385.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Oδηγοί Οδικής Βοήθειας µε προϋ-
πηρεσία, βασικές τεχνικές γνώσεις και δίπλωµα 
φορτηγού ή και µηχανής απαραίτητα. Σταθερή 
εργασία, ασφάλιση, ικανοποιητικός µισθός. Τηλ: 
2310 330055, 6978 559935, fax: 2310 330056.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορίας υφασµάτων αναζητά άτοµα 
για την αποθήκη. Τηλ: 210 5121661, κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για εργασία Παρασκευή και 
Σάββατο µε δίπλωµα για µεταφορές και παρα-
δόσεις τροφίµων. Έδρα εταιρίας Ίλιον. Μισθός 
και ασφάλιση. Τηλ: 6932 764764, κος ∆ηµήτρης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικός Οδηγός για Πρόεδρο 
ανώνυµης εταιρίας. Πλήρης απασχόληση µε 
διακοπτόµενο ωράριο χωρίς υποχρεώσεις, 
υπευθυνότητα, εµπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@inpa-gr.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για διανοµή ανταλλακτικών και 
διαχείριση αποθήκης από εµπορική εταιρία. Εκ-
πληρωµένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, κάρτα 
ανεργίας, δίπλωµα αυτοκινήτου και µοτοσυκλέτας. 
Βιογραφικά στο e-mail: vts.parts2@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητά Εργάτες για εργασία στην πε-
ριοχή της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: 
επαγγελµατικό δίπλωµα οδήγησης Γ? κατηγορίας 
και Π.Ε.Ι (πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότη-
τας). E-mail µε φωτογραφία: eirini.kofinadeli@
ipirotiki.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπεύθυνος Αποθήκης µε γνώση κυκλώ-
µατος µηχαν/µένης αποθήκης σε ERP περιβάλλον, 
προετοιµασία και ταξινόµηση παραγγελιών, κα-
θηµερινή αναφορά για τις παραλαβές, αποστολές, 
έλεγχος ποσοτήτων (desirable-safety stock). 
Bιογραφικά στο e-mail: info@beda.gr.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά Εργάτη µε εµπειρία 
στις φορτοεκφορτώσεις. Fax: 2190 3466031.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός (επαγγελµατικό δίπλωµα) για 
διανοµείς στην Αττική. Hµιαπασχόληση, επιθυ-
µητή προϋπηρεσία σε εφοδιασµό καταστηµάτων 
εστίασης, ξενοδοχεία, καφετέριες. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@esperialand.gr.

Ο∆ΗΓΟΣ γνώστης Αττικής ζητείται µε επαγγελµα-
τικό δίπλωµα, από εταιρία µε έδρα το βιοµηχανικό 
πάρκο Άνω Λιοσίων. Βιογραφικά στο e-mail: 
rigasnut@otenet.gr, fax: 210 5742667.

Ο∆ΗΓΟΣ Ταξί ζητείται για ολόκληρο ταξί, περι-
οχή Αθήνα. Service και ασφάλεια αυτοκινήτου 
πληρωµένα από ιδιοκτήτη. Τηλ: 210 5155205.

Ο∆ΗΓΟΣ - Συντηρητής µε δίπλωµα Γ' κατηγο-
ρίας ζητείται από εταιρία χηµικών τουαλετών. 
Εµπειρία 2 ετών µε έδρα την Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 
210 9646392, ώρες επικοινωνίας: 15:00-17:00.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επίπλων στην Παλλήνη ζητάει νέο 
Εργάτη για εργασία Αποθηκάριου και Οδηγού Β' 
κατηγορίας διπλώµατος για 8ωρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@karekla.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εργάτης για 4ωρη καθηµερινή απα-
σχόληση στην περιοχή της Βάρης. Μόνο κοντινοί 
κάτοικοι (Κορωπί, Βάρη, Γλυφάδα, Βούλα κτλ). 
Βιογραφικά στο e-mail: chriadiam@hotmail.co.uk.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός από εταιρία τροφίµων που 
να γνωρίζει από τρόφιµα για εξαήµερη εργασία. 
Τηλ: 6906 734220, ώρες επικοινωνίας µετά τις 
17:00 καθηµερινά.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία εµπορίου ξυλείας µε έδρα 
το Μαρκόπουλο Αττικής ζητά Οδηγό-Xειριστή 
Ανυψωτικού Μηχανήµατος µε Γ' κατηγορίας, 
δίπλωµα-γνώση χειρισµού ανυψωτικού µηχα-
νήµατος. Ικανοποιητικές αποδοχές-ασφάλιση. 
Πενθήµερη εργασία. Ωράριο: 8:00-16:00. Ε-mail: 
chkolivas@gmail.com, τηλ: 2299 024168.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αποθηκάριος Καταστήµατος για απο-
θήκη εντός καταστήµατος για ηµιαπασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@celestino.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για part time απασχόληση ζητείται 
σε κατάστηµα πλακιδίων και ειδών υγιεινής, 
περιοχή Άγιος ∆ηµήτριος. Αρµοδιότητες: εξυ-
πηρέτηση πελατών και φόρτωση εµπορευµάτων 
από την αποθήκη. E-mail: info@bagnocasa.gr, 
τηλ: 210 9934544.

ΕΤΑΙΡΙΑ κατεψυγµένων τροφίµων στο Κο-
ρωπί ζητά Αποθηκάριο - Υπεύθυνο Αποθήκης 
µε απαραίτητη προϋπηρεσία στο χώρο, γνώση 
προγραµµάτων αποθήκης, κάτοικος κοντινών 
περιοχών. Καθήκοντα: έλεγχος ποιότητας απο-

στολών-επιστροφών απογραφή-ετοιµασία πα-
ραγγελιών. E-mail: e.lachanidou@kayak.gr.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ από βιοµηχανική και εισαγωγική 
εταιριά υδραυλικών ειδών στον Ασπρόπυργο 
ζητείται. Προϋπηρεσία στον κλάδο επιθυµητή. 
Bιογραφικά στο e-mail: info@hydrospiral.gr, 
fax: 210 5593804.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Γ΄ από µεταφο-
ρική εταιρία στην περιοχή του Βοτανικού. Τηλ: 
213 0082722.

Ο∆ΗΓΟΣ Κουβαλητής για ανακύκλωση τηγανέ-
λαιου µε ερασιτεχνικό για συλλογή και φορτεκ-
φόρτωση βαρελιών µε καλές αποδοχές ζητείται 
για σεζόν. Απαραίτητη προηγούµενη προυπηρεσία 
στο αντικείµενο. Βιογραφικά στο e-mail: oil@
mego.gr.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται για διανοµή παγωτού. Περιοχή 
Καλλιθέα. Τηλ: 210 9530079.

ΕΤΑΙΡΙΑ ανώνυµη µε έδρα το Παλαιό Φάληρο 
ζητά Οδηγούς µε δικό τους επαγγελµατικό µηχα-
νάκι Van για την εµπορία και διανοµή. ∆ίνονται 
ποσοστά επί των πωλήσεων. Τηλ: 210 9852910.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ διεθνών µεταφορών ζητείται 
Υπάλληλος για το τµήµα φορτώσεων. Βιογρα-
φικά µε προϋπηρεσία στον κλάδο των διεθνών 
µεταφορών στο e-mail: commercial.logistics@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Courier µε δικό του µηχανάκι για 
παράδοση εγγράφων και διαφόρων προϊόντων 
telemarketing όπου έχει η εταιρία τους πελάτες 
της. Τηλ: 211 4802024.

ΕΤΑΙΡΙΑ διανοµής αλεύρων ζητά Φορτοεκφορ-
τωτή για νυχτερινή απασχόληση, µε δίπλωµα 
οδήγησης και καλή γνώση των δρόµων του 
Νοµού Αττικής. Συστάσεις και προϋπηρεσία 
απαραίτητα. Τηλ: 210 9415514, ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-13:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ εµπορική φυτών στο Κορωπί ζητά Οδη-
γό µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας. Θα προτιµηθούν 
κάτοικοι των γύρω περιοχών. Τηλ: 210 6627440.

Ο∆ΗΓΟΣ επαγγελµατίας ζητείται για άµεση 
πρόσληψη, για ταξί ιδιώτη, όχι µάντρα. Τηλ: 
210 8213722.

Ο∆ΗΓΟΣ Ταξί ζητείται για ολόκληρο taxi Opel 
Vectra µε έδρα τον Πειραιά. Τηλ: 210 4810254, 
6909 158155, ώρες επικοινωνίας: ∆ευτέρα - 
Παρασκευή 08:00-17:00.

Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ΄ κατηγορίας ζητείται από 
βιοµηχανία κατεψυγµένων προϊόντων στο Κορωπί. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@olympiacroissant.
gr, τηλ: 6944 850749.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία κατασκευής πρατηρίων υγρών 
καυσίµων ζητά Οδηγό µε δίπλωµα Γ΄ κατηγο-
ρίας, γνώσεις χειρισµού γερανού. Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο 
e-mail: xristina_tsirigwti@hotmail.com, τηλ: 210 
4944324, κα Τσιριγιώτη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός για ηµιαπασχόληση σε parking 
αεροδροµίου στο Κορωπί µε δίπλωµα οδήγησης. 
Θα προτιµηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών. 
Τηλ: 6973 990660, κος Σωκράτης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός µε δίπλωµα Ε΄ κατηγορίας σε 
µεταφορική στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη. Βιογραφικά 
στο e-mail: ellinikes.metafores@gmail.com.

Τουρισµός-Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
-Τουριστικά Γραφεία
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 4* στη Χαλκιδική αναζητά Υπάλληλο 
Υποδοχής µε άπταιστη γνώση αγγλικών-γερµα-
νικών-Ρώσικων µε πολύ καλή γνώση Η/Υ και 
PMS. Προσφέρoνται: διαµονή-διατροφή, πλήρης 
ασφάλιση και εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον. 
Bιογραφικά στο e-mail: ioannidouefi@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στις Κυκλάδες ζητά Receptionist 
µε προϋπηρεσία για εποχική απασχόληση. Μάϊος 
- Σεπτεµβρίος. Βιογραφικά στο e-mail: info@
katrintravel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Receptionist για κεντρικό ξενοδο-
χείο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία, 
άριστη γνώση αγγλικών και η εξοικείωση σε 
προγράµµατα ξενοδοχείων καθώς και σε Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: athinacv@gmail.com.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Atlantica Nissaki Beach 4* 
στην Κέρκυρα ζητούνται Receptionists. Βιογραφικά 
στο e-mail: general_manager_NB@atlanticahotels.
com, τηλ: 26630 91232, 26630 91540.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Alykanas Village 4* 216 δω-
µατίων στη Ζάκυνθο ζητά για την επόµενη σεζόν 
Γενική Προϊσταµένη Ορόφων. Προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία 4* all in επιθυµητή. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: info@alykanasvillage.gr.

GREEK/ENGLISH speaking couple wanted for small 
hotel in Aegina town for full time employment. 
Accomodation provided, recommendations 
required. Tel: 6944 299454.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καµαριέρα για µικρό ξενοδοχείο στην 
πόλη της Αίγινας για full time απασχόληση. Παρέ-
χονται: στέγη, διατροφή και ασφάλεια. Απαραίτητη 
γνώση αγγλικής και συστάσεις. Τηλ: 6944 299454.
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ΤΟ ARRESANA SPA HOTEL ζητά Συντηρητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: palamas@aressana.gr, 
τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής για µονάδα υψηλών προδι-
αγραφών στη Σέριφο µε απαραίτητη πρoϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@serifos.cmhtls.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Γραφείου ζητείται για το τµήµα 
κρατήσεων, πωλήσεων µε εµπειρία σε τουρι-
στικό γραφείο, γνώσεις ρωσικών, αγγλικών. 
Περιοχή κέντρο Αθήνας. Τηλ: 210 3621415, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

LOOKING for Assistant General Manager 
with minimum 3 languages, maximum 2-3 
years experience [beginning of management 
career], strong client communication skills-solid 
knowledge of booking channel management-
social media. Excellent growth opportunity. Cvs: 
mykonospalace@aol.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για πλήρη - 
µόνιµη εργασία τουριστικής εκπαίδευσης, µε 
γνώσεις Η/Υ, ξένη γλώσσα (αγγλικά), συνερ-
γάσιµη από το Hotel Kouros. Μισθός αναλόγως 
προσόντων. E-mail: info@hotelkourosdrama.
gr, fax: 2521 025800.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Alla Palace 5* στο Πευκο-
χώρι Χαλκιδικής ζητά για τη σεζόν 2016 Συ-
ντηρητή Ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
aliapalace7@gmail.com.

Εστίαση-Μάγειρες- 
Παρασκευαστές
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΗΣ /ΤΡΙΑ µε γνώσεις decor, ζα-
χαρόπαστας και χειρισµού σοκολάτας ζητείται, για 
εργασία πλήρης και άµεση πρόσληψη. Βιογραφικά 
µε φωτογραφία στο e-mail: pastrydecoration@
gmail.com.

ΒΟΗΘΟΣ Αρτεργάτη ζητείται από φούρνο στα 
Σπάτα. Τηλ: 210 6630632, 6936 166400.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ στα Βριλήσσια ζητά Τυλιχτή - 
Ψήστη. Τηλ: 210 8100080.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής έµπειρος ζητείται για ψητο-
πωλείο στην Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 6985 012262.

ΨΗΣΤΗΣ µε εµπειρία ζητείται από ταβέρνα στην 
Πάρνηθα. Τηλ: 210 2469525.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ /τρια και Ψήστης έµπειροι ζητούνται 
από κεµπαπτζίδικο στη Νίκαια. Τηλ: 210 4934042, 
6995 363183.

ΤΥΛΙΧΤΗΣ ζητείται από ψητοπωλείο στην Και-
σαριανή. Τηλ: 210 7243610.

ΣΕΦ ΕΠΩΝΥΜΟΣ στη Σαντορίνη ζητά άτοµο ως 
Βοηθό Μάγειρα για εργασία όλο το χρόνο. Τηλ: 
6944 782108.

ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ µουσικό στη Σαντορίνη ζητά 
Μάγειρα Σχολής. Τηλ: 6944 782108.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για εργασία σε εργαστήριο 
γευµάτων στη Νίκαια. ∆εκτή προϋπηρεσία. Τηλ: 
210 4969444.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ /Η Βάρδιας ζητείται από εστιατόριο 
- ψητοπωλείο. Τηλ: 210 5777422, 210 5718889, 
ώρες επικοινωνίας: 11:00-13:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, εµφανίσιµη για εργασία σε σά-
ντουιτς - καφέ στα Σπάτα. Τηλ: 6985 781494.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα από καφετέρια στη Νίκαια για 
µπουφέ και service. Τηλ: 6932 564861.

ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στο Αιγάλεω ζητά νέα, εµφανί-
σιµη µε προϋπηρεσία ή χωρίς για µπουφέ. Άµεση 
απασχόληση. Τηλ: 210 5314580, 6985 574313.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ και άτοµο για γενικές εργασίες µε 
γνώσεις αγγλικών ζητείται από cafe - ταβέρνα 
για µόνιµη απασχόληση στα Χανιά Κρήτης. Τηλ: 
28250 91002.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για service σε καφενείο για απο-
γευµατινή εργασία Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 
και περιοχή Ίλιον. Τηλ: 210 2613804.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες για καφετέρια στα Χανιά 
για απογευµατινό ωράριο. Ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ: 6974 492831, κος Γιώργος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για νεοσύστατο ουζερί στους 
Αµπελοκήπους µε εµπειρία στην κουζίνα και 
στο service. Τηλ: 210 8020199.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ αναζητά για τη σεζόν 2016 F&B 
Manager µε προϋπηρεσία έστω 2 χρόνια σε αυτή τη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hotel2016season@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι /ες και Ψήστες. Τηλ: 
2310 909929.

ΑΠΟ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Atlantica Nissaki Beach 
4* στην Κέρκυρα ζητούνται Barmen / Women, 
Σερβιτόροι (µε προϋπηρεσία σε a la carte), Bοηθοί 
Σερβιτόρων, F&B Manager και Captain. Βιογραφικά 
στο e-mail: general_manager_NB@atlanticahotels.
com, τηλ: 26630 91232, 26630 91540.

ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Alykanas Village 4* 216 δω-
µατίων στη Ζάκυνθο ζητά για την επόµενη σεζόν 
Β΄ Σερβιτόρους, Β΄ Barman. Προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία 4* all in επιθυµητή. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία στο e-mail: info@alykanasvillage.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ ζητούνται. Συζητήσιµη. Τηλ: 6979 
792192, 6942 010859, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-15:00.

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Σαντορίνη ζητά Σερβιτόρο /α 
µε γνώση αγγλικών. Τηλ: 6944 782108, 22860 
21277.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ µε προϋπηρεσία ζητείται από κα-
φετέρια στον Άγιο ∆ηµήτριο. Τηλ: 210 9716700.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ ζητείται από εστιατόριο, περιοχή 
Βριλήσσια. Τηλ: 210 8100080.

ΒΟΗΘΟΣ Αρτεργάτη ζητείται από αρτοζαχαρο-
πλαστείο στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 2755981.

Αγροτικά Εφόδια & Υπηρεσίες-
Γεωπόνοι-Ζωοτέχνες
ΝΕΟΣ ΖΩΟΦΙΛΟΣ υπεύθυνος ζητείται για εργασία 
ένα έτος συνεχώς ως Εργάτης Κυνοτροφείου 
εσωτερικός και γενικών καθηκόντων για µόνιµη 
παραµονή εκτός µισθού. Παρέχονται: κατοικία, 
θέρµανση, υγραέριο. Όχι διατροφή, µόνο σοβαρά 
ενδιαφερόµενοι. Τηλ: 6972 007143.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κηπουρού µε γνώση από κη-
πουρικές δουλειές. Πολύ καλός µισθός. Τηλ: 
6944 371878.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζωοτροφών στην Αθήνα ζητά 
Ζωοτέχνη ή Χηµικό Τροφίµων. Πτυχίο ζωϊκής 
παραγωγής, ή Χηµικού, ή Τεχνολόγου Τροφίµων, 
άριστη γνώση αγγλικών, δυνατότητα ταξιδιών 
(Εσωτερικό, Εξωτερικό). Βιογραφικά στο e-mail: 
mpekelisvasilis@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος Φυτικής Αγωγής ή Γε-
ωπόνος - Τεχνολόγος Τροφίµων για εργασία 
σε επιχείρηση αγροτικών εφοδίων µε έδρα την 
Τρίπολη. Βιογραφικά στο e-mail: info@arcafroz.
gr, υπόψιν κου ∆ηµητρόπουλου Γεωργίου.

ΑΠΟ ΑΕ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ζητούνται Πτυχιούχοι Τεχνο-
λόγοι Γεωπόνοι Ποιοτικού Ελέγχου, για υποκα-
ταστήµατα στις πόλεις της Ξάνθης, Κοµοτηνής, 
Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας. Βιογραφικά 
στο e-mail: thraki2015@gmail.com.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚH µονάδα ζητά Εργάτες για αγρο-
τικές εργασίες. Τηλ: 27330 93342, 6975 733776.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για επιδοτούµενη επαγγελµατική 
κατάρτιση στη Γερµανία Κτηνοτρόφοι, Γεωργοί 
και Kηπουροί. ∆εν απαιτείται γνώση γερµανι-
κών. Βιογραφικά µε πληροφορίες στο e-mail: 
info@dialogos.net.gr, τηλ: 231 3053435, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργατοτεχνικό Προσωπικό 
µε εµπειρία σε εργασίες κλαδέµατος υψηλών 
δέντρων µε καλαθοφόρο, συντήρηση πρασίνου 
σε δηµόσια έργα. Περιοχή Αθήνα. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.prasino1975@gmail.com, fax: 
211 7804055.

Αισθητική-Μόδα-Οµορφιά- 
Γυµναστική-Ευεξία
ΚΟΜΜΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ ζητείται µε πολύ καλές γνώσεις 
στο κούρεµα, βαφείο, χτένισµα για υπεύθυνη 
θέση. Περιοχή Πατήσια, πλησίον ΗΣΑΠ. Τηλ: 210 
2013139, 6947 808342.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Βύρωνα ζητά έµπειρη /ο 
Κοµµωτή /τρια. Ικανοποιητικός µισθός. Τηλ: 
210 7657476, 6973 390341.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ ζητούνται από ανδρικό κοµµωτή-
ριο, περιοχή Γλυφάδα. Τηλ: 210 8940233, 6939 
733587, ώρες επικοινωνίας Τρίτη έως Σάββατο 
09:00-16:00.

ΚΟΜΜΩΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ και Βοηθοί ζητούνται από 
κοµµωτήριο στην Κηφισιά, δεκτοί και για part 
time. Τηλ: 210 8013885.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες Μασέζ, εµφανίσιµες για πολυ-
τελές spa στο Κολωνάκι. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Τηλ: 210 7663759.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κοµµώτρια µε γνώση στο αντρικό 
κούρεµα σε αντρικό κοµµωτήριο στους Αγίους 
Αναργύρους (Περιοχή Ανακάσας). Ικανοποιητικός 
µισθός, ένσηµα, ευχάριστο περιβάλλον. Τηλ: 210 
2639634, 6982 012879.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ απόφοιτη µε γνώσεις στην αισθη-
τική προσώπου - σώµατος, manicure - pedicure, 
αποτρίχωση και εµπειρία στις πωλήσεις ζητείται. 
Μισθός, ασφάλεια και bonus. Βιογραφικά µε 
φωτογραφία απαραίτητη στο e-mail: spoilt1@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure και απο-
τριχώσεις. Τηλ: 2310 851776, κα Νίκη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Τεχνίτρια Ονυχοπλαστικής 
που να γνωρίζει manicure - pedicure, τεχνητά, 
αποτρίχωση για στελέχωση Studio Nails σε νησί. 
Τηλ: 6980 231565, 210 9029653.

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ όµιλος ζητά άµεσα Καθηγή-
τρια Ονυχοπλαστικής µε εµπειρία στο χώρο της 
εκπαίδευσης. Τηλ: 210 5246300.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός µε εµπειρία στο gel, τεχνη-
τά, manicure - pedicure για 8ωρη εργασία στη 
Μπότσαρη Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2314 008518.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυµναστής /τρια για επίβλεψη ορ-
γάνων γυµναστικής σε γυµναστήριο στο Γέρακα. 
Απογευµατινές ώρες. Τηλ: 210 6046277.

ΤΟ ΑRESSANA SPA HOTEL Aressana Santorini 
ζητά Mασέρ για το Spa. Bιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ έµπειρη και Βοηθοί για σαλόνι και 
βαφείο ζητούνται για πλήρη απασχόληση από 
κοµµωτήριο στη Νίκαια, άµεση πρόσλήψη. Τηλ: 
210 4911187.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ για πλήρη απασχόληση και Βοηθοί 
για πρακτική ζητούνται από κοµµωτήριο στους 
Αµπελόκηπους. Έναρξη εργασίας από 2ο /2016. 
Τηλ: 6974 066891.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά Κοµµωτή 
ή Κοµµώτρια ή πεπειραµένο Βοηθό µε άνεση στις 
δηµόσιες σχέσεις, ευχέρεια λόγου, προσεγµένη 
εµφάνιση, υπεύθυνο. Μισθός συν δυνατότητα 
ταξιδίων. Τηλ: 210 4979696.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο κέντρο ζητά νέο για Βοηθό Κοµ-
µωτηρίου µε ή χωρίς εµπειρία. Τηλ: 210 3623423.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµώτριας ζητείται για περίοδο των 
εορτών. Τηλ: 210 5122068, ώρες επικοινωνίας: 
09:00-16:00 Τρίτη - Σάββατο, κα Λεφτάκη.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµωτηρίου ζητείται από κοµµωτήριο, 
περιοχή Βριλήσσια. Τηλ: 210 6847411.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /ΤΡΙΑ από κοµµωτήριο στο Μαρκό-
πουλο µε εµπειρία σε όλες τις τεχνικές εργασίες, 
για πλήρη ή µερική απασχόληση ζητείται. Υψηλός 
µισθός και ασφάλιση. Τηλ: 6970 487646.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ κεντρικό στον Πειραιά ζητά έµπειρη 
Κοµµώτρια για σαλόνι, µε γνώσεις Μανικιουρίστ 
οι οποίες θα εκτιµηθούν. Πλήρης απασχόληση. 
Τηλ: 210 4297918.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ ζητά έµπειρη Τεχνίτρια στον τοµέα 
του βαφείου, µε απαραίτητη 5ετή προϋπηρεσία. 
Περιοχή Πετρούπολη. Τηλ: 210 5053854.

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΕΣ και νέες µε γνώσεις 
φυσιοθεραπευτικού µασάζ ζητούνται για µασάζ 
κατ΄ οίκον για µόνιµη εργασία. Ελεύθερο ωράριο, 
ικανοποιητικές απολαβές. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@massage4you.gr, τηλ: 6987 077716.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Head of Wellness για εργασία σε 5* 
ξενοδοχείο στην Τσεχία, να αναλάβει το τµήµα 
beauty spa µε αντίστοιχη εµπειρία. Παρέχονται: 
δωρεάν διαµονή-µισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
k.ornithopoulou@hotmail.com, τηλ: 6945 753413.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπειρες Κοµµώτριες για µόνιµη 
και πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
floracha93@gmail.com, τηλ: 6943 194700, 6976 
914531.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρος Κοµµωτής /τρια σε κοµµωτήριο 
στην περιοχή Αµπελοκήπων Θεσσαλονικής. Τηλ: 
2310 733625.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός µε εµπειρία στο gel, τεχνητά, 
manicure - pendicure, ηµιµόνιµο, αποτρίχωση, 
για 8ωρη εργασία σε ινστιντούτο αισθητικής στη 
Μπότσαρη Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2314 008518.

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στο Οίτυλο Λακωνίας ζητά να 
προσλάβει Spa Τherapist µε πτυχίο συναφούς 
αντικειµένου και εµπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hotel@petrakaifos.gr.

ΙΝΣΤΙΝΤΟΥΤΟ αισθητικής - spa στην Άνοιξη Αττικής 
ζητά νέα µε εµπειρία σε manicure - pedicure, φυσική 
ενίσχυση και µε βασικές γνώσεις αισθητικής. Τηλ: 
210 6216900, 6974 454687.

TO ΞΕΝΟ∆ΟΕΧΕΙΟ The Island ζητεί άτοµο για 
PR µε γνώσεις yoga, pilates για µόνιµη εποχική 
απασχόληση µε γνώση ξένων γλωσσών. Προσφέ-
ρονται: µισθός, διαµονή, διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: theisland@theislandhotel.eu.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός. Τηλ: 6988 13650.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Ίλιον ζητά Κοµµωτή /τρια µε 
προϋπηρεσία για υπεύθυνη θέση και Βοηθούς µε 
εµπειρία σε χτένισµα. Τηλ: 210 5770564, 6975 
876059.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Άνω Πατήσια ζητά Τεχνίτες, 
Βοηθούς Κοµµωτηρίου και Μανικιουρίστ µε γνώσεις 
κοµµωτικής, προϋπηρεσία. Tηλ: 210 2024239, 
6972 858346.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στα Άνω Ιλίσια ζητά νέα Κοµµώ-
τρια απόφοιτη ΙΕΚ για πρακτική άσκηση. Τηλ: 211 
2166941, 6987 413979.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ σε Πετρούπολη και Ίλιον ζητούν 
έµπειρο Κοµµωτή /τρια για ανδρικό και γυναικείο 
κούρεµα. Τηλ: 210 5062830.

ΒΟΗΘΟΣ Κοµµώτριας µε εµπειρία και γνώσεις 
σε πιστολάκι ζητείται. Περιοχή Μουσείο δίπλα το 
τρένο. Τηλ: 210 8838090, 6977 339259.

ΒΟΗΘΟΙ, Κοµµωτές και Μανικιουρίστ ζητούνται 
από κοµµωτήριο στο Μοσχάτο. Τηλ: 210 4296840.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ µε εµπειρία και προϋπηρεσία σε κέ-
ντρα αισθητικής ζητείται, για 8ωρη απασχόληση 
από κέντρο αισθητικής στη Νέα Ιωνία. Τηλ: 210 
2718980, ώρες επικοινωνίας: 10:00-20:00 εκτός 
Σαββατοκύριακου.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ ζητείται για manicure - pedicure. 
Περιοχή Άνω Πετράλωνα. Τηλ: 213 0231266.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ έµπειροι ζητούνται από κοµµωτήριο στην 
Άνω Γλυφάδα. Τηλ: 6983 100240, 210 9636050.

ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ /τρια απόφοιτος ΤΕΦΑΑ ζητείται 
από γυµναστήριο στους Αµπελόκηπους. Τηλ: 210 
6997121, ώρες επικοινωνίας: 08:00-14:00.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια µε προϋπηρεσία για πιστολάκι 
ζητείται από κοµµωτήριο στη ∆ροσιά. Τηλ: 210 
8152904.

ΚΟΜΜΩΤΗΣ /τρια µε προϋπηρεσία και γνώση 
manicure - pedicure ζητείται. ∆ιεύθυνση: Αφε-
ντούλη 17 Πειραιάς. Τηλ: 210 4537190.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure, τεχνη-
τά νύχια για studio στην Ηλιούπολη. Τηλ: 210 
9917010, 6981 522231.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για manicure - pedicure µε πείρα 
και προϋπηρεσία, να γνωρίζει καλά τζελ, nails 
art, από κοµµωτήριο. Περιοχή Νέα Ιωνία, δί-
πλα στον ΗΣΑΠ, µόνιµη, πλήρης απασχόληση 
και ασφάλιση. Τηλ: 6972 003336.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε προϋπηρεσία πεπειραµένη στο 
επαγγελµατικό πιστολάκι, ζητείται για κοµµωτήριο 
στη Νέα Σµύρνη. Τηλ: 210 9415105.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε εµπειρία ζητείται από κοµµω-
τήριο, περιοχή Ίλιον, για κούρεµα, βαφείο και 
χτένισµα. Τηλ: 210 2624260, 6931 721287.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά Κοµµωτή 
νεαρό να γνωρίζει καλό ανδρικό κούρεµα. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 210 4972667, 6937 204028.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ µε διευθυντική προϋπηρεσία ζη-
τείται από δεµατολογικό ιατρείο. Βιογραφικά 
στο e-mail: w.iatriko@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός για πλήρη απασχόληση 
στο κέντρο κοσµητικής αισθητικής ∆ερµογνωσία 
στον Πειραιά, υπεύθυνη. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@dermognosia.com, τηλ: 210 4172334, κα 
Σκληµποσίου Κωνσταντίνα.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ ζητούνται για µασάζ από spa στην 
Κρήτη (Ρέθυµνο) για τη σεζόν 2016. Απαραίτητη 
η καλή γνώση αγγλικών, γαλλικών και βασικές 
γνώσεις Η/Υ. Bιογραφικά µε φωτογραφία στο 
e-mail: bmoments@otenet.gr, τηλ: 6930 495000.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ - Μακιγιέζ - Μανικιουρίστ ζητούνται. 
Βιογραφικά στο e-mail: dimostenisflp@gmail.
com, τηλ: 211 4104034, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αισθητικός έµπειρη περιποίησης άκρων 
(manicure - pedicure, τεχνητά νύχια, ηµιµόνιµο, 
τζελ) για συνεργασία µε γυµναστήριο στη Θεσσα-
λονίκη. Έξτρα γνώσεις αισθητικής θα θεωρηθούν 
προσόν. E-mail: info@fitnesstogether.gr, τηλ: 
2310 467790.

ΜΑΝΙΚΙΟΥΡΙΣΤ µε τον απαραίτητο εξοπλισµό 
ζητείται για κοµµωτήριο στην Καλλιθέα. Τηλ: 
210 9585530.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα Βοηθός Manicure µε προοπτική 
και νέα µε άριστες γνώσεις manicure - pedicure. 
Μισθός και περιοχή Καλλιθέα. Τηλ: 6987 059650.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στον Κορυδαλλό ζητά πολύ πε-
πειραµένη Κοµµώτρια στο πιστολάκι. Μισθός 
ικανοποιητικός. Τηλ: 6937 204028.

Καθαριότητα-Φύλαξη- 
Εξωτερικές Εργασίες-∆ιανοµή
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ και άτοµο για γενικές εργασίες µε 
γνώσεις αγγλικών ζητείται από cafe - ταβέρνα 
για µόνιµη απασχόληση στα Χανιά Κρήτης. Τηλ: 
28250 91002.

ΕΠΟΠΤΡΙΑ Καθαρισµού έµπειρη, µε πολυετή πείρα 
στο χώρο και δικό της ΙΧ ζητείται από εταιρία µε 
δραστηριότητα εντός λεκανοπεδίου. Ασφάλεια, 
µισθός, έξοδα µετακίνησης, άµεση πρόσληψη. Τηλ: 
6978 089537, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.

ΕΤΑΙΡΙΑ συντήρησης κτιρίων ζητά για άµεση 
πρόσληψη έµπειρες Καθαρίστριες. Τηλ: 210 
5233900.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για πλύσιµο αυτοκινήτων από 
πρατήριο υγρών καυσίµων µε εµπειρία και δικό 
του µεταφορικό µέσο. Γραφεία: Αγίας Σοφίας 
106. Τηλ: 2310 205570, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-17:00 Σάββατο: 10:30-14:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Υπάλληλος µε εκπληρωµένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις, δίπλωµα για µηχα-
νάκι (προαιρετικά επαγγελµατικό) από εταιρία 
καφέ. Προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 6976 863515, 
κος Γιάννης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερική Οικιακή Βοηθός για σιδέ-
ρωµα, µαγείρεµα. Τηλ: 6931 096973.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Καθαρίστρια για καθαρισµούς 
γραφείων. Τηλ: 6944 338774.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόµος Εσωτερική για φύλαξη 
ηλικιωµένης µε κινητικά προβλήµατα. Βιογραφικά 
στο e-mail: tsampazidespoina@gmail.com, τηλ: 
6936 118564.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη για 24ωρη φύλαξη ηλικι-
ωµένης (αυτοεξυπηρετούµενης). Βιογραφικά 
στο e-mail: nerinacrescent@yahoo.com, τηλ: 
6936 992080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λαντζιέρες για πλήρη απασχόληση 
από γνωστή αλυσίδα εστίασης. Βιογραφικά στο 
e-mail: ba415@gfstores.gr, τηλ: 210 9423340.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ζητείται για τη φροντίδα ηλικιωµένου 
και τις οικιακές εργασίες (1 ρεπό/εβδοµάδα), 
άριστο ήθος, υπεύθυνη, εµπειρία, πρόσχαρη. 
Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ: 6956 337686, 
ώρες επικοινωνίας: 16:00-22:00.

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ µε δικό του µεταφορικό µηχανάκι 
από Ίλιον, ζητείται για σουβλατζίδικο για 4ωρη 
βραδινή εργασία. Τηλ: 210 2629788.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτοµα από εταιρία καθαρισµού για 
καθαρισµό σε τράπεζα στη Νέα Ιωνία και για 
σινεµά στο Φάληρο και Ρέντη. Τηλ: 210 3423896.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για περιοχή Μαγούλα 
Αττικής. Τηλ: 6971 877601.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ /ΤΡΙΕΣ µε δίπλωµα οδήγησης 
ζητούνται για καθαρισµό πολυκατοικιών και 
υαλοπινάκων. Τηλ: 210 9803392, ώρες επι-
κοινωνίας: ∆ευτέρα - Παρασκευή 09:00-16:00.

ΦΥΛΑΚΑΣ ζητείται να εργαστεί στην περιοχή του 
Χαλανδρίου, πλήρες ωράριο µε πτυχίο αγγλικών 
Lower. Τηλ: 210 6018770.

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών φύλαξης (security) 
στα Βόρεια Προάστια ζητά Φύλακες για τις πε-
ριοχές: Κάντζα, Κορωπί, Παιανία, Γέρακα. Απα-
ραίτητα άδεια security. Τηλ: 210 6216201, 210 
6216220, ώρεςν επικοινωνίας: 09:00-15:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για στατικές φυλάξεις στην 
περιοχή Ασπρόπυργου. Απαραίτητα: δικαιολογη-
τικά άδειας security, άµεση πρόσληψη, µισθός, 
ασφάλιση. Τηλ: 210 3455403, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00.

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ έµπειροι ζητούνται για 8ωρη απα-
σχόληση, ασφάλιση για cafe στη Νίκαια. Τηλ: 
210 4945400.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για λάντζα και service σε σουβλα-
τζίδικο στο Νέο Ηράκλειο. Τηλ: 6944 297628.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΑ /ΗΣ ζητούνται από ιταλικό εστιατόριο 
στη Γλυφάδα. Τηλ: 210 8946730.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 νέες για διανοµή φυλλαδίων, 
περιοχή Αιγάλεω έξω από το µετρό για 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ: 6945 916998.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΕ ζητεί Τραπεζοκόµες στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης για ηµιαπασχόληση. Βιογρα-
φικά δεκτά µε φωτογραφία στο e-mail: eirini.
kofinadeli@ipirotiki.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτοµο για γηροκόµηση στη Λεπτοκα-
ρυά Πιερίας σε ζευγάρι ηλικιωµένων για 24ωρη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: ant_zerv@
hotmail.gr, τηλ: 6972 212060.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εσωτερική Οικιακή Βοηθός µε εµπειρία 
3 χρόνια, γνώση αγγλικών για εργασία σε οικο-
γένεια στην Αγγλία. Άµεση πρόσληψη, συστάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι /ες από Χαλάνδρι, Χολαργό, 
Αγία Παρασκευή για διανοµή εντύπων έξω από 
σχολεία 1,5 ώρα τη µέρα. Τηλ: 210 6897785.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ υπηρεσιών ασφαλείας Nova Security 
επιθυµεί να προσλάβει Προσωπικό για φυλάξεις 
στην περιοχή του νοµού Κορινθίας. Απαραίτη-
τα προσόντα: κατοχή άδειας security, δίπλωµα 
οδήγησης αυτοκινήτου ή µηχανής, εκπληρωµέ-
νες στρατιωτικές υποχρεώσεις. E-mail: info@
novasecurityhellas.gr.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡIA σταθερής και κινητής τηλεφωνί-
ας ζητούνται Οδηγοί µε δικό τους ΙΧ αυτοκίνητο 
για διανοµή εγγράφων. Βιογραφικά στο e-mail: 
ldaggelia@gmail.com, τηλ: 2310 491500.

ΕΤΑΙΡΙΑ που δραστηριοποιείται για 4 έτη στη 
φύλαξη εµπορικών πλοίων, ζητά έµπειρο Προ-
σωπικό Ασφαλείας. Εκπλήρωση στρατιωτικής 
θητείας, γνώση αγγλικών, καθαρό ποινικό µητρώο. 
Βιογραφικά στο e-mail: operations@nautilusmss.
com, τηλ: 210 9602202, ώρες επικοινωνίας: 
10:00-17:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθαρίστρια για εταιρίες, γραφεία, 
όχι σπίτια. Τηλ: 6942 899297.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έµπειρη Εσωτερική για φροντίδα ηλικι-
ωµένου ζευγαριού µε προβλήµατα κινητικότητας. 
Μισθός και ρεπό συζητήσιµα. Περιοχή Πετρούπολη. 
Τηλ: 6987 091586, κα Γιώτα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ οικογένεια αναζητά νέα για φύλαξη 
2 µικρών παιδιών (Εσωτερική) στο Εξωτερικό 
(Αµερική). Εµπειρία στη φύλαξη παιδιών επιθυµητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: asamioti@hotmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για εκθεσιακό χώρο ειδών 
σπιτιού στην Αγία Παρασκευή για µερική απα-
σχόληση. Άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ, χωρίς 
προϋπηρεσία. ∆ηµιουργική διάθεση. Τηλ: 210 
6007176, 6932 205640.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται από µεγάλη εταιρία 
καθαρισµού στις περιοχές: Παλλήνη, Γλυκά Νέρά, 
Γέρακας, Σπάτα. Τηλ: 210 9599994, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-17:00.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται από µεγάλη εταιρία 
καθαρισµού στις περιοχές: Παλλήνη, Γλυκά Νέρά, 
Γέρακας, Σπάτα. Τηλ: 210 9599994, ώρες επι-
κοινωνίας: 09:00-17:00.
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10 υποτροφίες 2015-2016 από το Ελεύθερο  
Πανεπιστήµιο του Βερολίνου
Το Ελεύθερο Πανεπιστήµιο του Βερολίνου δέχεται αιτήσεις υποτροφιών για το ακαδηµαϊκό 
έτος 2016-2017. Το πρόγραµµα ευρωπαϊκών δηµοσιογραφικών υποτροφιών του Ελεύθερου 
Πανεπιστηµίου του Βερολίνου περιλαµβάνει τρεις κύκλους, διάρκειας 10 µηνών και απευθύ-
νεται σε έµπειρους δηµοσιογράφους µε καλή γνώση της γερµανικής γλώσσας.
Ο 1ος κύκλος υποτροφιών αφορά 8 έως 9 υποτροφίες, σε διαφορετικά ακαδηµαϊκά ιδρύµατα 
που διαθέτουν προγράµµατα ερευνητικής δηµοσιογραφίας. Οι υποτροφίες αυτού του κύκλου, 
κυµαίνονται από 1.000 ή 1.500 ευρώ το µήνα, ανάλογα µε την επαγγελµατική εµπειρία του 
υποψηφίου. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν ένα πρόγραµµα εργασιών και να περι-
γράψουν σε 3-5 σελίδες την εφαρµογή του. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 28 Φεβρουαρίου 
2016. Σχετικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.polsoz.fu-berlin.de/
en/kommwiss/institut/journalistenkolleg/ejf/bewerbung/index.html#EJF
Ο 2ος κύκλος αφορά την υποτροφία Ε∆Υ/Ε∆Π, σύµπραξη των ευρωπαϊκών δηµοσιογραφι-
κών υποτροφιών και του ευρωπαϊκού δηµοσιογραφικού παρατηρητηρίου, η οποία χρηµα-
τοδοτείται µε 1.100ευρώ το µήνα. Ο σκοπός αυτής της υποτροφίας είναι να καταγραφούν οι 
τελευταίες εξελίξεις στη δηµοσιογραφική έρευνα στη Γερµανία, το µεταβαλλόµενο περιβάλλον 
της δηµοσιογραφίας και των ΜΜΕ στο Βερολίνο και η δηµοσιογραφική επεξεργασία των 
θεµάτων του ευρωπαϊκού δηµοσιογραφικού παρατηρητηρίου. Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές 
έως 28 Φεβρουαρίου 2016. Σχετικές πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.
polsoz.fu berlin.de/en/kommwiss/institut/journalistenkolleg/ejf/bewerbung/index.html#EJO
Ο 3ος κύκλος αφορά µια υποτροφία που χρηµατοδοτείται από το ίδρυµα σπουδών της 
Βουλής των αντιπροσώπων του Βερολίνου µε 770 έως 1.300 ευρώ το µήνα, ανάλογα µε 
το επιστηµονικό δίπλωµα του ενδιαφεροµένου, επίσης καλύπτεται το κόστος διαµονής στο 
διεθνές κέντρο σπουδών του Βερολίνου για δέκα µήνες. Ο στόχος αυτής της υποτροφίας 
είναι η περαιτέρω διεύρυνση της επιστηµονικής επάρκειας των ενδιαφεροµένων µε ένα δι-
δακτορικό δίπλωµα(PhD), στην περίπτωση που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος να 
εµπλουτίσουν τις επιστηµονικές τους γνώσεις.
Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές έως 15 ∆εκεµβρίου 2015. Σχετικές πληροφορίες στην ηλεκτρονι-
κή διεύθυνση http://www.polsoz.fuberlin.de/en/kommwiss/institut/journalistenkolleg/ejf/
bewerbung/index.html#Superior

Πρόγραµµα υποτροφιών «Eugen Ionescu»  
για σπουδές στη Ρουµανία
Το πρόγραµµα υποτροφιών «Eugen Ionescu» αφορά σε διδακτορικούς και µεταδιδακτορικούς 
φοιτητές οι οποίοι µπορούν να επωφεληθούν από ανάλογες υποτροφίες και ερευνητικές 
πρακτικές ασκήσεις στην Ρουµανία. Σκοπός του προγράµµατος είναι η χορήγηση υποτροφιών 
σε ερευνητές και διδακτορικούς φοιτητές από κράτη-µέλη ή κράτη-παρατηρητές του διεθνούς 
οργανισµού γαλλοφωνίας (OIF) και της Αλγερίας, απόφοιτους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυ-
µάτων–µελών του πανεπιστηµιακού γραφείου γαλλοφωνίας (AUF) διάρκειας τριών (3) µηνών 
σε 26 ρουµανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα.
Η υποτροφία περιλαµβάνει:
–Μηνιαία τροφεία ύψους χιλίων ευρώ για µεταδιδακτορική έρευνα και οκτακοσίων ευρώ 
για διδακτορική έρευνα
–Το ποσό των 300,00€ για έξοδα πρώτης εγκατάστασης
–Έξοδα µετακίνησης
–Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη
–Έξοδα εργαστηρίου
Προϋπόθεσεις για την υποβολή υποψηφιότητας:
–Οι υποψήφιοι να είναι διδακτορικοί φοιτητές ηλικίας µικρότερης των 40 ετών µε γνώσεις 
γαλλικής γλώσσας
–Να είναι καθηγητές – ερευνητές ηλικίας µικρότερης των 47 ετών µε γνώσεις γαλλικής γλώσσας
Η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων περιλαµβάνει δύο στάδια:
1. Προ-εγγραφή για το πρόγραµµα
2. Υποβολή της αίτησης στην πλατφόρµα https://formulaires.auf.org/
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους µέχρι τις 17 Ιανουαρίου 2016. 
Τις προθεσµίες και τον κανονισµό θα βρείτε στο παρακάτω link: https://www.auf.org/appels-
offre/-bourses-eugen-ionescu-doc-postdoc-15-16/

Ε-Learning: Επιµέλεια και διόρθωση κειµένου
Το e-learning του κέντρου συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα 
παρακολούθησης του προγράµµατος συµπληρωµατικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στo 
εκπαιδευτικό αντικείµενο: «Επιµέλεια και διόρθωση κειµένου».
Σκοπός του προγράµµατος είναι να προσφέρει στους εκπαιδευοµένους τις απαιτούµενες 
θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις καθώς και τη δυνατότητα πρακτικής εφαρµογής τους σε 
κείµενα. Αυτό επιτυγχάνεται µέσα από ασκήσεις εµπέδωσης και αξιοποίησης της διδαχθείσας 
θεωρίας ειδικά σχεδιασµένες για ενηλίκους. Με τη χρήση των µεθόδων της εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης οι εκπαιδευόµενοι θα λάβουν την κατάρτιση η οποία θα τους εξασφαλίσει την 
ικανότητα άσκησης ενός αρκετά απαιτητικού αλλά συνάµα δηµιουργικού επαγγέλµατος, 
αυτό του επιµελητή εκδόσεων-διορθωτή κειµένων.
Η επιµέλεια-διόρθωση των κειµένων, ως αναπόσπαστο µέρος της παραγωγικής αλυσίδας, 
αποτελεί µια σύνθετη διαδικασία η οποία αρθρώνεται στο τρίπτυχο γλώσσα – περιεχόµενο 
– τεχνικά χαρακτηριστικά. Για τον λόγο αυτόν ο επιµελητής-διορθωτής οφείλει να διαθέτει 
την κατάλληλη θεωρητική σκευή σε επίπεδο γλωσσικής κατάρτισης και τεχνικής γνώσης του 
αντικειµένου σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες που προσφέρει η χρήση νέων τεχνολογιών στην 
εκδοτική. Η συνδυαστική αξιοποίηση των ανωτέρω είναι εκ των ων ουκ άνευ στην ανάληψη 
της εν λόγω εργασίας. Η µεθοδολογική προσέγγιση βασίζεται στην ανάλυση ζητηµάτων τα 
οποία αφορούν στο γλωσσικό σύστηµα και την ορθή χρήση της ελληνικής, στην παρουσί-
αση αντιπροσωπευτικών κειµενικών ειδών µε έµφαση στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που εγείρει 
η επιµέλειά τους και καθοδήγηση ως προς την προσπέλασή τους, και στον προσδιορισµό 
των τεχνικών κριτηρίων µε τα οποία επιτυγχάνεται η άρτια τυπογραφική παρουσίαση του 
κειµένου. Με τον τρόπο αυτόν οι εκπαιδευόµενοι θα διακρίνουν ζητήµατα που άπτονται των 
επιπέδων της γλώσσας, θα έρθουν σε επαφή µε τα ίδια τα κείµενα (επιστηµονικά ή µη) και, 
τέλος, θα εξοικειωθούν µε τις τεχνικές και τα στάδια επιµέλειας-διόρθωσης ώστε να είναι σε 
θέση να ασκήσουν το εν λόγω επάγγελµα µε συνέπεια και αποτελεσµατικότητα.
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε φιλολόγους και εν γένει πτυχιούχους Φιλοσοφικών σχολών, 
αλλά και σε οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο, πτυχιούχο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή µη, ο οποίος ενδιαφέρεται 
να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά στον στίβο των εκδόσεων ή να βελτιώσει την ικανότητα 
παραγωγής απαιτητικού γραπτού λόγου επιµελούµενος ο ίδιος τα κείµενά του. Ειδικότε-
ρα, το πρόγραµµα µπορούν να παρακολουθήσουν πτυχιούχοι θεωρητικών σχολών (ΕΑΠ, 
ΜΜΕ, κτλ.) καθώς και σπουδαστές όλων των ανωτέρω σχολών οι οποίοι παράλληλα µε τις 
σπουδές τους θα επιθυµούσαν να απορροφηθούν στον κλάδο των εκδόσεων ή των µέσων 
επικοινωνίας. Το πρόγραµµα αφορά επίσης επαγγελµατίες συναφών ή άλλων κλάδων, όπως 
συγγραφείς, µεταφραστές, δηµοσιογράφοι, κειµενογράφοι απασχολούµενοι στα ΜΜΕ και 
αλλού, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εµπλουτίσουν τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις τους µε 
σκοπό την αρτιότητα στην παρουσίαση των κειµένων τους. Τέλος, ευπρόσδεκτοι στον κύκλο 
µαθηµάτων είναι και απόφοιτοι λυκείου µε επαρκή γνώση των δοµών της γλώσσας καθώς 
και κάποια εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράµµατος που έχει διάρκεια 5 µήνες οδηγεί στη χορήγηση 
πιστοποιητικού επιµόρφωσης. Το πρόγραµµα απονέµει πιστωτικές µονάδες επαγγελµατικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης (ECVET) ενώ οι απόφοιτοι µαζί µε το πιστοποιητικό λαµβάνουν 
και το συµπλήρωµα πιστοποιητικού europass. Η χρήση του ECVET επιτρέπει την αναγνώριση, 
µεταφορά και συσσώρευση πιστωτικών µονάδων µεταξύ προγραµµάτων από διαφορετικά 
εκπαιδευτικά κέντρα. Ακαδηµαϊκος υπεύθυνος του προγράµµατος είναι ο καθηγητής του τµή-
µατος Φιλολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών κ. Παπαθωµάς 
Αµφιλόχιος, ο οποίος έχει την ευθύνη για το σχεδιασµό, την υλοποίηση και την παρακολού-
θηση της ακαδηµαϊκής διαδικασίας για το συγκεκριµένο πρόγραµµα.
To e-learning του πανεπιστηµίου Αθηνών στηρίζει όσους επιθυµούν να παρακολουθήσουν 
προγράµµατα αυτή την περίοδο προσφέροντας 10% έκπτωση στα δίδακτρα των προγραµ-
µάτων για αιτήσεις που θα υποβληθούν έως 16/12/2015. Επιπλέον, εφαρµόζονται ειδικές 
εκπτώσεις για άνεργους (30%), πολύτεκνους (20%), ΑΜΕΑ (20%), κατόχους ευρωπαϊκής 
κάρτας νέων (30%), κ.α.
Περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα: https://elearn.elke.uoa.gr/
show_programs.php?catID=all&prID=561. Προθεσµία υποβολής αιτήσεων: 17/1/2016 – έναρξη 
µαθηµάτων: 25/1/2016. Επίσης, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε τη γραµµατεία στα τηλέφωνα: 
210 3689354 και 210 3689381 ή να στείλετε στο e-mail: elearn-secretariat@elke.uoa.gr.

Υποτροφίες 2015-2016 σε φοιτητές από  
το πανελλήνιο ιερό ίδρυµα Ευαγγελιστρίας Τήνου
Υποτροφίες σε φοιτητές καταγόµενους από την Τήνο, πανελλήνιο ιερό ίδρυµα Ευαγγελιστρίας 
Τήνου 2015-2016. Η διοικούσα επιτροπή του πανελληνίου ιερού ιδρύµατος Ευαγγελιστρίας 
Τήνου, έχουσα υπόψη της: Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 3136/1955 (ΦΕΚ Α 35) και 
τις διατάξεις του υπ’ αριθµ. 59/75 κανονισµού (ΦΕΚ Α 4) που διατηρήθηκαν σε ισχύ µε τις 
διατάξεις του Ν. 349/76 (ΦΕΚ Α 149). 
– Απόφασή της από την υπ’ αριθµ. 9/2012 συνεδρίαση σχετικά µε τον προσδιορισµό του 
οικογενειακού εισοδήµατος του αιτούντα.
– Απόφασή της από την 34/4-11-2015 συνεδρίαση αποφασίζει τη χορήγηση µηνιαίων υπο-
τροφιών & σπουδαστικών βοηθηµάτων σε Τήνιους απόρους και χρηστοήθεις σπουδαστές 
ανώτατης & ανώτερης εκπαίδευσης και ισότιµων σχολών του εσωτερικού, µέσης επαγγελµα-
τικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και της ανωτάτης σχολής Καλών Τεχνών που 
προτάθηκαν από το προπαρασκευαστικό σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρµου Τήνου, καθώς και 
για µεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές του εσωτερικού και του εξωτερικού ακαδηµαϊκού, 
ακαδ. έτους 2015-2016 Οι υποτροφίες και τα σπουδαστικά βοηθήµατα θα χορηγηθούν σε 
Τήνιους σπουδαστές, εγγεγραµµένους στον δήµο Τήνου, των ανωτέρω σχολών ή µεταπτυχι-
ακών σπουδών, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδηµα δεν ξεπερνά τις 30.000 €υρώ, 
προσαυξανόµενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον σπουδαστή. Ως ετήσιο οικογενειακό 
εισόδηµα, νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούµενο πραγµατικό ή τεκµαρτό, καθώς και το 
απαλλασσόµενο ή φορολογούµενο µε ειδικό τρόπο εισόδηµα του φορολογούµενου και της 
οικογένειάς του από κάθε πηγή. Οι ενδιαφερόµενοι οφείλουν να καταθέτουν το αίτηµά τους 
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. το αργότερο µέχρι και την Τετάρτη 30- 12-2015, 
προσκοµίζοντας τα εξής δικαιολογητικά: 1. Ειδικό έντυπο αίτησης – δήλωσης που χορηγείται 
από την υπηρεσία του ιερού ιδρύµατος και περιλαµβάνει και δήλωση αποδοχής χρήσης προ-
σωπικών δεδοµένων. 2. Πιστοποιητικό του τµήµατος κοινωνικής πρόνοιας του δήµου Τήνου 
ή βεβαίωση δηµάρχου την οποία θα προσυπογράφει ο εφηµέριος της ενορίας, στο όνοµα 
των γονέων του σπουδαστή, περί αδυναµίας αντιµετώπισης της δαπάνης σπουδών µε δικά 
τους οικονοµικά µέσα. 3. Αντίγραφο περιουσιακής κατάστασης (Ε9) της οικογένειας και του 
αιτούντος σπουδαστή εφόσον υπάρχει, (από τη σχετική διαδικτυακή υπηρεσία του ΥΠ.ΟΙΚ.) 
στην οποία φαίνεται το σύνολο της ακίνητης περιουσία τους. 4. Αντίγραφα: 4.1. δήλωσης Ε1 
που υποβλήθηκε το έτος 2015 για τα εισοδήµατα του έτους 2014 4.2. τελευταίου εκκαθαριστι-
κού της εφορίας της οικογένειας και του αιτούντος σπουδαστή, εφόσον υπάρχει:–Σπουδαστές 
οι οποίοι είναι έγγαµοι, οφείλουν να προσκοµίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά 2 έως 4, 
στο όνοµα της δικής τους οικογένειας, µαζί µε πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. –
Σπουδαστές που µέχρι της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων 
έχουν συµπληρώσει το 27ο έτος της ηλικίας τους, οφείλουν να προσκοµίσουν τα ανωτέρω 
δικαιολογητικά από 2 έως 4 στο όνοµά τους (ή της οικογένειάς τους εφόσον είναι έγγαµοι). 
5. Πιστοποιητικό εγγραφής του σπουδαστή στο δηµοτολόγιο του δήµου Τήνου*. 6. Πιστο-
ποιητικό σπουδών από το οποίο να εµφαίνεται: 6.1. το αρχικό έτος εγγραφής. 6.2. ότι ο αιτών 
σπουδαστής είναι εγγεγραµµένος στο ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016. 7.
Πιστοποιητικό χρηστοήθειας που εκδίδεται από τον εφηµέριο της ενορίας στην οποία εί-
ναι εγγεγραµµένος ο σπουδαστής. 8. Φωτοαντίγραφο και των δύο όψεων της αστυνοµικής 
ταυτότητας του σπουδαστή *Το πιστοποιητικό εγγραφής του σπουδαστή στο δηµοτολόγιο 
του δήµου Τήνου, θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία του ιερού ιδρύµατος 
Υποτροφίες & σπουδαστικά βοηθήµατα θα χορηγηθούν στους σπουδαστές: – και για ένα 
επιπλέον έτος για τις κύριες σπουδές & για ένα επιπλέον εξάµηνο για τις µεταπτυχιακές πέραν 
των ετών φοίτησης, εφόσον αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί Για οποιαδήποτε πληροφορία, 
οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. τηλ. 22830-22256 & 29086 (αρ-
µόδιες υπάλληλοι κ. Κρυσταλία Βιδάλη & κ. Ελισσάβετ ∆αβίου). Καταληκτική Ηµεροµηνία: 
Πέµπτη, ∆εκέµβριος 31, 2015. 
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8 ∆εκεµβρίου
Με στόχο την ανάδειξη του µουσικού δυναµικού των ωδείων, 
αλλά και την προώθηση του έργου των Ελλήνων συνθετών 
σε ένα ευρύτερο φάσµα σπουδαστών µουσικής, που περι-
λαµβάνει και µικρότερες ηλικίες, η Ένωση Ελλήνων Μου-
σουργών ξεκινά από τη φετινή χρονιά ευρύτερη συνεργασία 
µε τα ωδεία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, πραγµατοποιείται 
η πρώτη συναυλία σε συνεργασία µε το «Αθηναϊκό Ωδείο» 
υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση της Εύης Μαρινάκη.
Τοποθεσία: Ελληνοαµερικανική Ένωση, κέντρο Αθήνας, 
Μασσαλίας 22. Ώρα: 20:30

9 ∆εκεµβρίου
Η αγάπη, η χαρά, η προσφορά είναι αξίες 
που µπορούν να καλλιεργηθούν και να ενι-
σχυθούν από µικρή ηλικία. Σ’αυτό το πλαίσιο 
ο δήµος Νίκαιας-Αγ Ι. Ρέντη προάγοντας τη 
σηµασία του αλτρουισµού, συλλέγει δώρα, 
παιχνίδια ή βιβλία για τα παιδιά των οικονοµικά 
αδύναµων οικογενειών της πόλης. Η συγκεκριµένη δράση 
θα πραγµατοποιηθεί από τις 7 έως τις 12 ∆εκεµβρίου στο 
Village Shopping & More (Θηβών & Π. Ράλλη). Πρόκειται 
για µια πρωτοβουλία της κοινωνικής υπηρεσίας του δήµου.
Τοποθεσία: Village Ρέντη, Αγ. Ι. Ρέντης – Καµίνια, Θηβών 
228 & Παρνασσού. Ώρα: 17:00-21:00

10 ∆εκεµβρίου
Το Beton7 σε συνεργασία µε τη πρεσβεία της Νορβηγίας της 
Αθήνας, το Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών και το Νορβηγικό 
Ινστιτούτο Κινηµατογράφου (Norwegian Film Institute), διορ-
γανώνουν τρεις βραδιές προβολών ταινιών µικρού µήκους. 
Θα προβληθούν ταινίες µικρού µήκους του 2012 και 2013, 
που σκιαγραφούν τη συνεχώς ανοδική πορεία της κινηµατο-
γραφικής βιοµηχανίας της Νορβηγίας σε επίπεδο τόσο καλ-
λιτεχνικό όσο και πολιτιστικό. Επίσης, θα προβληθούν δύο 
ντοκιµαντέρ για την αποστολή Maud (1922-1925) του Roald 
Amundsen, η οποία διήρκεσε οκτώ χρόνια.
Τοποθεσία: Βeton7, Πύδνας 7 Βοτανικός, (στάση “Κεραµεικός”)
Ώρα: 19:00

11 ∆εκεµβρίου
Στο πνεύµα των Χριστουγέννων, η IANOS αίθουσα τέχνης 
διοργανώνει την πρώτη µεγάλη οµαδική έκθεση της νέας περι-
όδου λειτουργίας της 2015-2016 αφιερωµένη στον αγαπηµένο 
παραµυθά των παιδικών µας χρόνων, τον ∆ανό Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν µε αφορµή την επέτειο των 210 ετών από τη γέννησή 
του. Με αφετηρία τα παραµύθια του Άντερσεν, καταξιωµένοι 
και ανερχόµενοι Έλληνες εικαστικοί εικονογραφούν σκηνές από 
τις αγαπηµένες τους ιστορίες, αποδίδοντας µε την προσωπική 
τους εικαστική γραφή τα τοπίο και τους ήρωες του Άντερσεν 
ή αντλούν έµπνευση από το γοητευτικό περιεχόµενο και την 
περιρρέουσα ατµόσφαιρα των παραµυθιών του.
Τοποθεσία: Ιανός, Σταδίου 24. Ώρα: 09:00-21:00

12 ∆εκεµβρίου
Η παράσταση σύγχρονου χορού «Ρίζες», παρουσιάζεται από 
τους χορογράφους-χορευτές, Παναγιώτη Ανδρονικίδη, Τέτη Νι-
κολοπούλου και Νίκη Στεργίου. Την παράσταση συνοδεύουν επί 
σκηνής µε παραδοσιακά και σύγχρονα ακούσµατα οι, Βαγγέλης 
Αλεξόπουλος και Ευριπίδης Ζαφείρας. “Πόση ρίζα έχουν τα 
κλαδιά και πόσα κλαδιά οι ρίζες”, πόσο σύγχρονη φόρµα είναι 
ο ζωναράδικος και πόσο καρσιλαµά έχει ο χορός µας στον αυτο-
σχεδιασµό και το contact improvisation”; Μια παράσταση που 

“αιωρείται” ανάµεσα στις παραδοσιακές και σύγχρονες µουσικές 
και κινητικές φόρµες. Η είσοδος πραγµατοποιείται µε ελεύθερη 
συνεισφορά. Απαραίτητη η κράτηση θέσεων. Τηλέφωνο: Τέτη 
Νικολοπούλου Παναγιώτης Ανδρονικίδης: 693 2376259, 694 
0004843 ή στα mail: tetinikol@yahoo.gr, neropan@gmail.com 
Τοποθεσία: Χώρος Τέχνης Art 63, Γ΄ Σεπτεβρίου 63, Αθήνα. 
Ώρα: 21:00

13 ∆εκεµβρίου
Ένα διήµερο φεστιβάλ για την οικιακή οικονοµία της αυτάρκειας. 
Η Νέα Γουινέα διοργανώνει ένα διήµερο φεστιβάλ για την οικιακή 
οικονοµία της αυτάρκειας µε τίτλο “Ζωή Γιορτή” µε στόχο: να 
αναδείξει τις ιδέες και τις πρακτικές ενός βιώσιµου τρόπου ζωής 
βασισµένου σε σχέσεις αλληλεγγύης και συνεργασίας. Να στηρίξει 
τη δηµιουργία δοµών αλληλέγγυας οικονοµίας, µέσα από τις οποίες 
θα επαναπροσδιορίζεται η σχέση παραγωγού-καταναλωτή σε µια 
βάση εµπιστοσύνης και διαφάνειας. Να ενηµερώσει και να ανοίξει 
περισσότερο το διάλογο πάνω σε τρέχοντα κοινωνικά-οικολογικά 
ζητήµατα. Να προωθήσει την ανταλλαγή γνώσεων και πρακτικών 
δεξιοτήτων που αφορούν στην κάλυψη των βασικών αναγκών, 
για ένα µεγαλύτερο βαθµό αυτάρκειας στην καθηµερινή µας ζωή.
Τοποθεσία: Quilombo Centro cultural, Σερβίων 8 & Λ. Αθηνών 
44. Ώρα: 19:00

14 ∆εκεµβρίου
Τα πρόσωπα του τρίπτυχου έργου της Σιµόν ντε Μπωβουάρ 
"Προδοµένη γυναίκα" (1967) είναι γυναίκες µέσης ηλικίας που 
ωριµάζουν και νιώθουν την προδοσία γύρω τους. Η Μυριέλ 
βρίσκεται µόνη την παραµονή της Πρωτοχρονιάς σ' ένα διαµέρι-
σµα στο κέντρο του Παρισιού, σε κακή ψυχολογική κατάσταση, 
εγκαταλελειµµένη απ' όλους κι αποµονωµένη. Αυτή τη βραδιά 
που όλοι βρίσκονται µε δικούς τους ανθρώπους, αυτή ανακαλεί 
βίαια τις σχέσεις και τα άσχηµα βιώµατα της ζωής της. Η µοναξιά 
είναι αφόρητη, θανατερή. Η Μυριέλ αποδίδει ευθύνες σε όλους 
τους άλλους και προσπαθεί να κρατηθεί από φαντασιώσεις και 
γεγονότα. Βλέπει να γερνά και να προδίδεται από τους άντρες της 
ζωής της και τους οικείους της. Στον παραληρηµατικό της µονόλογο 
θέτει υπαρξιακά θέµατα µε αφοπλιστική ωµότητα. Τα λάθη της 
ζωής της πολλά, δικά της; Των άλλων; Η Σιµόν ντε Μπωβουάρ 
αφήνει το θεατή ν' αποφασίσει για την αιτία της ανθρώπινης 
µοναξιάς και την απόρροια των σχέσεων της αστικής οικογένειας.
Τοποθεσία: Art Bar Ποιήµατα και Εγκλήµατα, Θησείο, Αγίας 
Ειρήνης 17. Ώρα: 21:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

8 ∆εκεµβρίου
Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το 
Κέντρο Πολιτισµού Π.Κ.Μ. βρίσκονται στην 
ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουν το 
Comedy Festival. Η είσοδος για το κοινό θα 
είναι ελεύθερη. Αντί εισιτηρίου προαιρετικά οι 
θεατές καλούνται να φέρουν τρόφιµα µακράς 
διαρκείας, απορρυπαντικά, χαρτικά και είδη 
προσωπικής υγιεινής για τους σκοπούς της 
«Αρωγής» Θεσσαλονίκης
Τοποθεσία: Κινηµατοθέατρο «Αλέξανδρος», 
Εθνικής Αµύνης 1. Ώρα: 20:30

9 ∆εκεµβρίου
Στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων εκδηλώ-
σεων του Cosmos, το ΙΕΚ ΑΚΜΗ διοργανώνει 
µια σειρά δράσεων που υπόσχεται στιγµές δια-
σκέδασης και εµπειριών. Οι νέοι επαγγελµατίες 
προσχολικής αγωγής και οµορφιάς του ΙΕΚ 
ΑΚΜΗ, θα είναι εκεί για να υποδεχθούν τους 
µικρούς µας φίλους και να γεµίσουν χρώµα 
τις ξέγνοιαστες ηµέρες τους, εφαρµόζοντας µια 
σειρά δραστηριοτήτων που θα διεγείρουν θετικά 
τις αισθήσεις και θα ενισχύσουν τις δεξιότητές 
τους, παρουσιάζοντας ό,τι έχουν αποκοµίσει 
από την εκπαίδευσή τους στο µεγαλύτερο ΙΕΚ 
της χώρας! Παραµύθια..... χειροτεχνίες.... µου-
σικές… χρώµατα και ήρωες, θα είναι όλοι 
εκεί για να µας ταξιδέψουν σε χώρες µαγικές 
όπου όλα τα όνειρα µε ένα παιδικό χαµόγελο, 
µπορούν να γίνουν πραγµατικότητα!

Τοποθεσία: Mediterranean Cosmos, 11ο χιλ 
εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών. 
Ώρα: 18:00

10 ∆εκεµβρίου
Η φωτογραφική έκθεση του Άρη Γεωργίου 
µε τον τίτλο/λογοπαίγνιο «Ωτο-µπιο-γκραφί» 
(Auto-bio-graphie) εγκαινιάζεται την Τετάρτη 
9 ∆εκεµβρίου. Τις λήψεις αυτής της αυτοβι-
ογραφικής 45ετίας συνοδεύουν «Τα παιχνί-
δια της Ωτο-µπιο-γκραφί», περίπου πενήντα 
µινιατούρες αυτοκινήτων: παιδικά παιχνίδια 
από τη συλλογή Α. & Λ. Χαΐτογλου, ελάχιστη 
πρόγευση της οποίας παρουσιάζεται εδώ για 
πρώτη φορά.
Τοποθεσία: Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τράπε-
ζας, Βασιλίσσης Όλγας 108. Ώρα: 10:00-18:00

11 ∆εκεµβρίου
Μετά την επιτυχία της οµαδικής εικαστικής 
έκθεσης για τον εορτασµό των 90 χρόνων 
από την γέννηση του 
Μίκη Θεοδωράκη, στην 
Αθήνα και τη Λάρισα, 
η ΙANOS αίθουσα τέ-
χνης στη Θεσσαλονίκη 
φιλοξενεί την επετεια-
κή αυτή έκθεση που είναι αφιερωµένη στον 
κορυφαίο έλληνα συνθέτη. Η έκθεση θα 
εγκαινιαστεί την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου 
έως 9/1/2016 στη Θεσσαλονίκη, ενώ ειδικά 
σε αυτή συµµετέχουν και σηµαντικοί Θεσσα-
λονικείς καλλιτέχνες.Την έκθεση επιµελείται 
η Ίρις Κρητικού.

Τοποθεσία: Ιανός, Αριστοτέλους 7. Ώρα: 
09:00-21:00

12 ∆εκεµβρίου
Τη θεσµοθετηµένη πολιτιστική δράση «∆ι-
ανυκτέρευση στο µουσείο-Sleepover» διορ-
γανώνει, για πέµπτη συνεχή χρονιά, ο δήµος 
Θεσσαλονίκης. Τα παιδιά 
κατά την προσέλευσή τους 
θα πρέπει να φορούν άνε-
τα ρούχα -κατά προτίµηση 
αθλητική φόρµα- και να 
έχουν µαζί τους ένα ατοµι-
κό σακίδιο που θα περιέχει 
τα προσωπικά τους είδη 
(υπνόσακο, µικρό µαξιλά-
ρι, πυτζάµες, µια δεύτερη 
αλλαξιά ρούχων, παντόφλες, οδοντόκρεµα, 
οδοντόβουρτσα, ένα µικρό µπουκάλι νερό 
και ένα ελαφρύ βραδινό γεύµα).
Οι γονείς κατά την προσέλευση στα µουσεία 
θα πρέπει να έχουν µαζί τους την αστυνοµική 
τους ταυτότητα και θα υπογράφουν υπεύθυ-
νη δήλωση για τη συµµετοχή των παιδιών 
τους στη δράση. Η διανυκτέρευση θα ξεκινάει 
στις 20.00 και θα ολοκληρώνεται το πρωί της 
επόµενης ηµέρας. 
Τοποθεσία: µουσείο Βυζαντινού Πολιτισµού, 
Λεωφόρος Στρατού 2. Ώρα: 20:00

13 ∆εκεµβρίου
Την Κυριακή θα πραγµατοποιηθεί η 4η ολοήµε-
ρη εκδήλωση της οµάδας εθελοντών πολιτών 
«Αρωγή Θεσσαλονίκης» µε την ονοµασία «Στη-

ρίζουµε… παίζοντας» που έχει ως αντικείµενο 
το παιδί και την οικογένεια. Ο σκοπός της 
εκδήλωσης είναι η συλλογή τροφίµων για τις 
οικογένειες που στηρίζει η Αρωγή Θεσσαλο-
νίκης και πραγµατοποιείται στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της οµάδας της, µε στόχο 
τόσο την ευαισθητοποίηση του κοινού όσο 
και την έµπρακτη συµµετοχή του σε θέµατα 
εθελοντισµού και αλληλεγγύης. Για τον λόγο 
αυτόν, αντί εισιτηρίου, συλλέγουµε τρόφιµα 
µακράς διάρκειας, χαρτικά, απορρυπαντικά 
και είδη προσωπικής υγιεινής.
Τοποθεσία: πολυχώρο WE, 3ης Σεπτεµβρίου 
– Γρ. Λαµπράκη. Ώρα: 11:00-21:00

14 ∆εκεµβρίου
Όλες οι εκδηλώσεις της βιβλιοθήκης για τον 
µήνα ∆εκέµβριο, είναι αφιερωµένες στον 
εορτασµό για τα 30 
χρόνια λειτουργίας 
των βιβλιοθηκών, 
από την ίδρυση της 
πρώτης βιβλιοθήκης 
(κεντρικής) του δήµου 
Καλαµαριάς, το 1985. 
Ελάτε να φτιάξουµε 
κουκουβάγιες στολί-
δι, για το χριστουγεννιάτικό µας δέντρο! Με την 
Μαργαρίτα Πατσίκα. Για παιδιά 4-10 ετών µε 
τους γονείς τους. Με προεγγραφή. Υλικά που 
θα χρειαστούν: 1 συσκευασία λευκού πηλού 
που στεγνώνει µε τον αέρα, 1 γυάλινο ποτήρι 
κρασιού (όχι κολωνάτο) ή νερού.
Τοποθεσία: ∆αήδειος παιδική βιβλιοθήκη, 
Καλαµαριά, Ελλήσποντου 15. Ώρα: 18:00
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∆ΙΑΤΡΟΦΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΑΓΑΘΑ

∆ωρεάν γεύµατα & δέµατα αγάπης σε Αθήνα, Πειραιά & Θεσσαλονίκη
Αθήνα
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Αικατερίνη,  
οδ. Κειριαδών - Αιγηιδών,118 53 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3458133. 
➤ ∆έµατα αγάπης στους Αγ. Ανάργυρους,  
Πλ. Αγ. Αναργύρων, 135 61 Αγ. Ανάργυροι,  
τηλ. 210-2611689.
➤ ∆έµατα αγάπης (αρχές του µήνα) στους  
Αγ. Ανάργυρους, οδ. Κεφαλληνίας και ∆αµασκηνού, 
163 42 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9930 817.  
➤ Καθηµερινά γεύµατα στους Αγ. Ακίνδυνους,  
Ν. Πλαστήρα & Αγ. Ακινδύνων, 13561,  
τηλ. 210-2610011. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα και δέµατα αγάπης 
(συνήθως στις 20 του κάθε µήνα) στους Αγ. 
Αποστόλους Τζιτζιφιών, οδ. Αγ. Αποστόλων 4, 176 75 
Καλλιθέα, τηλ. 210- 9422021.  
➤ Καθηµερινά γεύµατα και δέµατα αγάπης 
(τελευταίο Σάββατο του µήνα) στον Αγ. Αρτέµιο,  
οδ. Φιλολάου 165, 116 32 Παγκράτι,  
τηλ. 210-7514125.  
➤ Καθηµερινά γεύµατα στους Αγ. Ασωµάτους, οδ. 
Θερµοπυλών 5, 104 35 Θησείο, τηλ. 210-5240675.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Βαρβάρα, οδ.  
Αγ. Βαρβάρας 85, 172 35 ∆άφνη, τηλ. 210-9711661.
➤ ∆έµατα αγάπης (αρχές του µήνα)  
στον Αγ. Βασίλειο, οδ. Αγ. Βασιλείου 52,  
173 43, Αγ. ∆ηµήτριος, τηλ. 210-9717890. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Γεράσιµο, οδ. Αγ. 
Γερασίµου 30, 157 71 Άνω Ιλίσια, τηλ. 210-7793331.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Γεώργιο, οδ.  
Αγ. Γεωργίου, 113 61 Κυψέλη, τηλ. 210-8212667.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Γεώργιο,  
οδ. Μπαρµπάνου 61, 117 44 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9018408.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. 
Ευαγγελιστρίας 22, 17671, Καλλιθέα, 210-9560943
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. ∆ηµήτριο, οδ. 
Πανόρµου 16 11523 Αµπελόκηποι, 210-6464351
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. ∆ηµήτριο, Οδ. Στρ. 
Κάλλαρη 57, 10445, Κάτω Πατήσια, 210-8315506
➤ Γεύµατα ∆ευτέρα έως Σαββάτο και δέµατα 
αγάπης (15-25 κάθε µήνα) στον Αγ. ∆ηµήτριο,  
οδ. Βασ. Κωνσταντίνου, 173 43 Αγ. ∆ηµήτριος,  
τηλ. 210-9712456. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Ελευθέριο,  
οδ. Αχαρνών 382, 111 43 Αχαρνών,  
τηλ. 210-2281754.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Ελευθέριο οδ.  
Ι. Βαρβάκη 28, 114 74 Γκύζη, τηλ. 210-6427053.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Ζώνη, οδ. Αγ. 
Ζώνης 27, 112 56 Κυψέλη, τηλ. 210-8674250.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Θεράπων,  
οδ. Γαλήνης 26, 157 73 Ζωγράφου,  
τηλ. 210-7706807.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Θωµά,  
οδ. Παπαδιαµαντο-πούλου 115, 115 27 
Αµπελόκηποι, τηλ. 210-7771533.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Ιωάννη,  
οδ. Λεωφ. Βουλιαγµένης 117, 117 44. Βουλιαγµένη, 
τηλ. 210-9016 617.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Ιωάννη 
Γαργαρέττας, οδ. Λ. Βεϊκου 17, 117 42 Αθήνα,  
τηλ. 210-9232940.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 10, Ηλιούπολη, 163 46  
τηλ. 210-9712 254.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Λ. Λένορµαν 140, 104 44 Κολωνός,  
τηλ. 210-5112 669.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου 8, 183 44 Μοσχάτο,  
τηλ. 210-4813570.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Αγ. Κωνσταντίνου και Κουµουνδούρου,  
104 37 Οµόνοια, τηλ. 210-5225139.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Λουκά, οδ. 
Πατησίων 287, 11 144, Πατήσια, τηλ. 210-2281778.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Μαρίνα,  
οδ. Αλεξάνδρου Παναγούλη 2, 16 345, Ηλιούπολη, 
τηλ. 210-9711 531.

➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Μαρίνα, οδ.  
Αγ. Μαρίνης, 11 851 Θησείο, τηλ. 210-3463783.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Μαρκέλλα,  
οδ. Σπ. Πάτση 87, 118 55 Βοτανικός,  
τηλ. 210-3463061.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Μάρκο Ευγενικό, 
οδ. Αλεξ. Παπαναστασίου 48, 104 45, Πατήσια,  
τηλ. 210-8310 629.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Μαύρα και 
Τιµοθέους, οδ. Μαραθωνοµάχων 1, 163 42 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9928744.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Μελέτιο, Πλ.  
Αγ. Μελετίου, Σεπόλια, 104 43, τηλ. 210-5128059.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Αγ. Νικολάου Αχαρνών, Κάτω Πατήσια 104 46, 
τηλ. 210-8319385.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Νικόλαο, οδ.  
Κ. Κοτζιά, 163 46 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9914540.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 173, 176 73 Καλλιθέα,  
τηλ. 210- 9568969.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Νικόλαο, οδ. 
Ασκληπιού 38, 106 80 Πευκάκια, τηλ. 210- 3612449.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Νικόλαο,  
οδ. ∆υοβουνιώτου 56, 117 41 Φιλοπάππου,  
τηλ. 210-9228323.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στους Αγ. Πάντες,  
οδ. Ελευθ. Βενιζέλου 90, 176 76 Καλλιθέα,  
τηλ. 210-956205.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Παρασκευή,  
Πλ. Αγ. Παρασκευής, 153 42 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6526818.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Παρασκευή, 
οδ. Κυπρίων Ηρώων και Μαραµβέλια, 163 41 
Ηλιούπολη, τηλ. 210-9922 666.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Παύλο, Χίου καί 
Κρήτης 104 38 Σταθµός Λαρίσης, τηλ. 210-5234711.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Σπυρίδωνα, οδ. 
Ερατοσθένους 13, 116 35 Σταδίου, τηλ. 210-7515122.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Στυλιανό, οδ. 
Παπαστράτου 12, 114 76 Γκύζη, τηλ. 210-6420015.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Τριάδα, οδ. Λ. 
Κηφισίας 80, 115 26 Αµπελόκηποι,τηλ. 210-6927527.
➤ ∆έµατα αγάπης (µια φορά το µήνα) στην Αγ. 
Τριάδα, οδ. Πειραιώς 67 Β', 105 53 Κεραµεικός,  
τηλ. 210-3252227. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Χαράλαµπο,  
οδ. ∆ραγούµη 7, 115 28 Ιλίσια, τηλ. 210-7223860.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Εσταυρωµένο, Πλ. 
Εσταυρωµένου, 177 78 Ταύρος, τηλ. 210-3462301.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Κοίµηση Θεοτόκου,  

οδ. Μπουαίων 24, 115 24 Ελ. Βενιζέλου,  
τηλ. 210-6918033.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Κοίµηση Θεοτόκου,  
οδ. Ειρήνης 29, 163 45 Ηλιούπολη, τηλ. 210-9915842.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Κοίµηση Θεοτόκου,  
οδ. Ανδροπούλου 2, 111 41 Κυπριάδου,  
τηλ. 210-2918987.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Κοίµηση Θεοτόκου,  
οδ. Σωκράτους 19, 117 43 Κυνοσάργους,  
τηλ. 210-9236428.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στη Μεταµόρφωση 
Σωτήρος, οδ. Μεταµορφώσεως 3, 173 41 Αγ. 
∆ηµήτριος, τηλ. 210-9335 918.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στη Μεταµόρφωση 
Σωτήρος, oδ. Μεταµορφώσεως και Υψηλάντου,  
176 73 Καλλιθέα, τηλ. 210-9562051.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Παναγία 
Μαρµαριώτισσα, οδ. Σοφοκλή Βενιζέλου, 152 32 
Χαλάνδρι, τηλ. 210-6814 960.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Παντάνασσα, οδ. 
Πραξιτέλους 35, 176 74 Καλλιθέα, τηλ. 210-9419 002.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Προφήτου Ηλία 17, 153 41 Αγ. Παρασκευή,  
τηλ. 210-6399692.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. Αρύββου 1, 116 33 Παγκράτι Αθήνα,  
τηλ. 210-7013034.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Προφήτη Ηλία,  
οδ. ∆ιοπόλεως 2, 111 42 Ριζούπολη Αθήνα,  
τηλ. 210-2516483.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στους Τρεις Ιεράρχες  
οδ. Τριών Ιεραρχών 91, 118 51 Πετράλωνα,  
τηλ. 210-3465878.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Ύψωση Τιµίου 
Σταυρού, οδ. Καυκάσου -Λαζαράδων 2, 113 63 
Κυψέλη, τηλ. 210-8218110.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Ύψωση Τιµίου 
Σταυρού, οδ. Αναστάσεως και Κλειούς, 156 69 
Παπάγου, τηλ. 210-6515952.
➤ Γεύµατα (εκτός Παρασκευής και Κυριακής)  
στον Αγ. Κωνσταντίνο, 190 05 Ν. Μάκρη,  
τηλ. 22940-94001. 
➤ ∆έµατα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές ηµέρες) 
στον Αγ. Ελευθέριο, 151 25 Μαρούσι,  
τηλ. 210-6196388.  
➤ ∆έµατα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές µέρες) 
στον Αγ. Νικόλαο, Καισαριανή, τηλ. 210-7236204.  
➤ ∆έµατα αγάπης (δεν υπάρχουν σταθερές µέρες) 
στην Αγ. Τριάδα, Βύρωνας, τηλ. 210-7653461. 
➤ ∆έµατα αγάπης (µια φορά το µήνα) στον  
Αγ. ∆ηµήτριο, Βύρωνας, τηλ. 210-7660943.

➤ Καθηµερινά γεύµατα (όχι τα Σαββατοκύριακα)
στους Αγ. Αποστόλους, Υµηττός, τηλ. 210-76.23.525. 
➤ ∆έµατα αγάπης (κάθε 15 του µήνα) από την 
Ύψωση Τιµίου Σταυρού, Σταυρός, τηλ. 210-6613800.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγία Τριάδα 
Κεραµεικού, οδ. Πειραιώς Αθήνα, 210-3252227.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Τρύφωνα,  
οδ. Αρχιπελάγους και Υµηττού, Γλυφάδα. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Κοίµηση Θεοτόκου 
Κυνοσάργους, Σωκράτους 19 Αθήνα, 210-9236428.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Σοφία.  
Πλατεία Αγ. Σοφίας 15451, τηλ. 210-6776868.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στους Αγ. Ανάργυρους 
Αττικής, Πλ. Αγίων Αναργύρων, 13561,  
τηλ. 210-2611689.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Νικόλαο, Αγ. 
Νικολάου, 13562, Αγ. Ανάργυροι, τηλ. 210-8319385.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Παντελεήµονα, 
Αχαρνών 113-117, Αθήνα, τηλ. 210-8211996.

Πειραιάς
➤ Καθηµερινά γεύµατα (εκτός Κυριακής)  
στο Συσσίτιο Απόρων «∆ος ηµίν σήµερον»,  
Αγία Τριάς, τηλ. 210-4177271 
➤ ∆έµατα αγάπης στον Αγ. Παντελεήµονα,  
οδ. Αγ. Παντελεήµωνος, ∆ραπετσώνα,  
τηλ. 210-4615704
➤ ∆έµατα αγάπης (κάθε 20 του µήνα)  
στον Αγ. Ελευθέριο, πλατεία Αγ. Ελευθερίου,  
τηλ. 210-4178778
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Κωνσταντίνο,  
οδ. Καραΐσκου 109, τηλ. 210-4178178.

Θεσσαλονίκη
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία 
Πυλαίας, οδ. Προφήτη Ηλία 109-111,  
τηλ. 2310-300934. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Γεώργιο, οδ. Π. 
Τσαλδάρη 12, 567 28 Νεάπολις, τηλ. 2310-613060. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. ∆ηµήτριο, οδ. Αγ. 
∆ηµητρίου 28, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-611811. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Αγ. Χαράλαµπο, οδ. 
Επταπυργίου 93, 566 25 Συκιές, τηλ. 2310-213866. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Αγ. Παρασκευή 
Ξηροκρήνης, οδ. Λαγκαδά 99, 561 01 Νεάπολη,  
τηλ. 2310-747303 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στην Ι. Ν. Παναγία ∆εξιάς, 
οδ. Καµάρα, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-209753. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Αγίων Κυρίλλου και 
Μεθοδίου, οδ. Καλλιδοπούλου 2, τηλ. 2310-827444. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω 
Τούµπας, οδ. Πολυκλείτου 28, τηλ. 2310-913530. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Αγ. Βαρβάρας Άνω 
Τούµπας, οδ. Γρ. Λαµπράκη 106, τηλ. 2310-911212. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Παναγίας 
Λαοδηγήτριας, οδ. Πλ. Λαοδηγήτριας 8 και 
Ιουλιανού, τηλ. 2310-210159.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Αναλήψεως,  
οδ. Αναλήψεως 6, τηλ. 2310-830306.
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Αγίων Πάντων,  
οδ. Μοναστηρίου 28, τηλ. 2310-513977, 2310-510029. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Αγ. Παντελεήµονα 
Αµπελοκήπων, οδ. Φιλιππουπόλεως 20,  
τηλ. 2310-738400. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντα, 
οδ. Αρτάκης 1, τηλ. 2310-912151, 6977-245730. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Χαρίσειο γηροκοµείο 
Άνω Τούµπας, οδ. ∆. Χαρίση, τηλ. 2310-913310. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Προφήτη Ηλία,  
οδ. Ιέρωνος και Ολυµπιάδος, τηλ. 2310-235398. 
➤ Καθηµερινά γεύµατα στον Ι.Ν. Αγ. Κοσµά Αιτωλού 
Ευόσµου, οδ. ∆αβάκη 69, τηλ. 2310-764380. 

Σηµειώσεις: Τα τρόφιµα δίνονται στους ενορίτες και 
θα πρέπει να προµηθευτείτε τα κατάλληλα έγγραφα 
προκειµένου να δια-πιστώσουν πως έχετε ανάγκη 
για στήριξη. Η διανοµή τροφίµων ξεκινά στις 11.00 
και διαρκεί ώσπου να τελειώσουν τα τρόφιµα. Θα 
σας συνιστούσαµε να επικοινωνήσετε πρώτα µαζί 
τους, για να ενηµερωθείτε σχετικά.

*Για να λαµβάνετε γεύµατα ή δέµατα αγάπης χρειάζεται να επικοινωνήσετε µε τον υπεύθυνο του Ναού. Εκείνος θα σας υποδείξει αν και ποιες διαδικασίες απαιτούνται.
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➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου  
Νέας Ιωνίας 
Τηλ.: 210 2793916 - 210 2777198 - 210 2793785 
∆ιεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 3 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Παλλήνης 
Tηλ.: 210 6604659/683 
Site: http://www.pallini.gr/2011072840/ 
koinoniko-pantopoleio.html
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μαρκόπουλου 
Τηλ.: 22990 20173/20174 
∆ιεύθυνση: Χρ. Μεθενίτη 7, δίπλα στο δηµαρχείο 
Site: http://www.markopoulo.gr/frontoffice/
portal.asp?cpage=RESOURCE&cresrc=2123&c
node=1.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Ηλιούπολης 
Τηλ.: 210 2380208, 6936 784725 
∆ιεύθυνση: Ποσειδώνος 49 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Πετρούπολης  
Τηλ.: 210 5064080 
∆ιεύθυνση: Λεωφόρος Πετρουπόλεως 168
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου  
Ηρακλείου Αττικής 
Τηλ.: 210 2718952 
∆ιεύθυνση: Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο ∆ηµαρχείου -1) 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Αλίµου  

Τηλ.: 210 9886947, 210 9886950, 210 9853580 
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 25 & Αυξεντίου γωνία.
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου  
Αµαρουσίου  
Τηλ.: 213 2038345 
∆ιεύθυνση: Παλαιολόγου 9 Μαρούσι, 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγ. Αναργύρων  
Τηλ.: 6936 784725 
Υπεύθ. κα. Ανδριαννοπούλου Παναγιώτα
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Πειραιά 
Τηλ.: 213 2022025 
∆ιεύθυνση: Κουντουριώτου 100 
 
➤ Τράπεζα Τροφίµων στην Αθήνα 
Τηλ.: 210 6220025-210 6220059 
∆ιεύθυνση: 3ο χλµ. Ε.Ο. Αθηνών - Λαµίας, 
κόµβος Αγ. Στεφάνου και Λεωφ.  
Κρυονερίου 124
 
➤ Εστία Παροχής Τροφίµων, Ρούχων και 
Οικιακού Εξοπλισµού στο ∆ήµο Πεντέλης 
Τηλ.: 210 8040580, 213 2140555,  
6944 659857, 6932 222072 
∆ιεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου & Σκρα 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Αθήνας 
∆ιεύθυνση: Σοφοκλέους 66 
Ωράριο: Κάθε Τρίτη και Πέµπτη 

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Carrefour 
Μαρινόπουλος Πειραιά  
∆ιεύθυνση: Φίλωνος 31 
Ωράριο: Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο 1ο Ειδικό  
∆ηµοτικό Σχολείο Κερατσινίου 
Τηλ.: 210 4311939 (για προσφορές) 
∆ιεύθυνση: Ανδρέα Μιαούλη 147 
 
➤ Κολωνάκι - Το σούπερ µάρκετ  

της αλληλεγγύης - «Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
∆ιεύθυνση: ∆ράκου 26-28 11741, Φιλοπάππου, 
2ο γραφείο: ∆ιδότου 26, Κολωνάκι 
 
➤ Φιλοπάππου - Το σούπερ µάρκετ της 
αλληλεγγύης - «Παιδί και Οικογένεια». 
Τηλ.: 210 9245545, 210 9245518 
∆ιεύθυνση: ∆ράκου 26-28, τ.κ. 11741,  
Φιλοπάππου, 2ο γραφείο: ∆ιδότου 26, Κολωνάκι

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Μεσολογγίου 
∆ιεύθυνση: Λουδοβίκου Βαυαρίας  
(πίσω από το ξενοδοχείο Λίµπερτυ)
Τηλ.: 26313 63432, 26313 63400, 26313 63427
 
➤ ''Πύλη της Αγάπης'' - Ναύπλιο 
∆ιεύθυνση: Αγ. Παράσχου 4.  
Τηλέφωνο: 27520 27474
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιωαννίνων
∆ιεύθυνση: ΚΕΠΑΒΙ (κατάστηµα 126).  
Τηλ.: 26510 77077, 26510 01045
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καρπενησίου
Τηλέφωνο: 22370 80239 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καλαµάτας
∆ιεύθυνση: Βιοτεχνικό Πάρκο, Νέα Είσοδος.  
Τηλ.: 27210 97173 - 27213 60700 
υπεύθ. κα Οικονοµάκου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Χανίων
∆ιεύθυνση: Κυδωνίας 29, Ισόγειο.  
Τηλ.: 2813 41628-630, υπεύθ. κα Κουνελάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νοµαρχίας 
Ηρακλείου 
∆ιεύθυνση: Καζαντζάκη 6-8  
(πάροδος Γιαµαλάκη)
Τηλ.: 28134 00383 - 28134 00374
Υπευθ. Βεργής Μανώλης

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιεράπετρας
∆ιεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 20
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ηρακλείου
∆ιεύθυνση: Αττικής Στέλιου Καραγιώργη 2  
(Μέγαρο ∆ηµαρχείου -1)
Τηλ.: 21320 00221 - 6974 875786
υπευθ. κα Τζικάκη - κος Ζηγούλης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου
∆ιεύθυνση: ∆ον. Βελεζίου & Ρήγα Φεραίου
Τηλ.: 24210 55156 - 24210 29908
Υπεύθ. κα Παρησάκη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αγρινίου
∆ιεύθυνση: Άγιος Χριστόφορος
Τηλ.: 26413 360300
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νοµαρχίας 
∆ωδεκανήσου
∆ιεύθυνση: Καποδιστρίου 98,  
έναντι εργοστασίου ΚΑΙΡ.
Τηλ.: 22413 64414 - 6945399660
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Καβάλας
∆ιεύθυνση: Παλαιολόγου 9 (π. ΠΙΚΠΑ)  
Συλλ. ΠΝΟΗ. Τηλ.: 25104 51367 - 6976105341
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κοµοτηνής
∆ιεύθυνση: Λαϊκή Αγορά, Κέντρο,
Τηλ.: 25310 81802 - 6937129709

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Λάρισας
∆ιεύθυνση: Μανωλάκη 13-17
Τηλ.: 24106 61196 - 6974910509
Υπεύθ. κος Λέτσιος Κλεάνθης
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Σταυρούπολης Ξάνθης
∆ιεύθυνση: Κτίριο ∆ηµοτικής Επιχείρησης
Τηλ.: 25420 22693 - 6937 336819
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Τυρνάβου
∆ιεύθυνση: Ηλ. Τριανταφύλλου 17
Τηλ: 24923 50181
Υπεύθ. κα Μάγγου-Στατίρη
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νοµαρχίας Χίου
∆ιεύθυνση: Κουντουριώτη 15
Τηλ.: 22710 44258/26731
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κατερίνης 
∆ιεύθυνση: Υψηλάντου 2
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
Άργους - Μυκηνών  
∆ιεύθυνση: Γούναρη (κοντά στον Άη Γιάννη) 
Ωράριο: ∆ευτέρα-Τρίτη απογευµατινές ώρες
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Αλεξανδρούπολης 
Τηλ.: 25510 26298
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σερρών 

∆ιεύθυνση: Ραιδεστού 36 
Τηλ.: 23210 85470
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Νιγρίτας 
∆ιεύθυνση: Ι. Μητροπολιτικός Ναός Νιγρίτας 
Αγίου Γεωργίου
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο  
«Παναγιά η Ελεούσα» - Γιαννιτσά 
∆ιεύθυνση: Α’ Πάροδος Χατζηδηµητρίου 
Τηλ.: 23820 22714
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Παραµυθιάς (Σούλι) 
∆ιεύθυνση: ΚΕΓΕ Παραµυθιάς 
Τηλ.: 26663 60100
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Κέρκυρας 
∆ιεύθυνση: Αγίων Αποστόλων 3-5 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Σάµου 
Τηλ.: 22730 87640
 
➤ Πολίτες της Βέροιας 
∆ιεύθυνση: Πλατάνων και Ακαταµάχητου,  
πίσω από τη δηµοτική αγορά 
Τηλ.: 6971912733
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Άµφισσας  
Τηλ.: 22650 22905 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Ιτέας  
Τηλ.: 2265 351121

Κοινωνικά παντοπωλεία Αττικής

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκη (Μ.Α.Ζ.Ι)
∆ιεύθυνση: Αριστοτέλους 4 - Θεσσαλονίκη.  
Τηλέφωνο: 698 4114725
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Πολίχνης Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: Αγίου Παντελεήµονος 10 και Αγνώστου Στρατιώτη 
(Πάρκο ∆ηµαρχείου), στο χώρο κάτω από τον παιδικό σταθµό, 
τηλ. 2313 302300-301 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Νεάπολης Θεσσαλονίκης 
∆ιεύθυνση: Σεφέρη & Ίµβρου 25, υπεύθ. κα Χαλκιά, δέχεται και 
ρούχα, τηλ. 2310 63026441 - 2310 671100

➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Μενεµένης Θεσσαλονίκης 
∆ιεύθυνση: Βότση 15 & ∆ελφών. Ρούχα & ένδυση.  
Υπευθ. Κα Τσολάκη, τηλ. 2310 729260
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Θέρµης Θεσσαλονίκης
∆ιεύθυνση: Καπετάν Χάψα 37, υπεύθ. κος Γρηγόρης Ντότσης,  
τηλ. 2310 466555/466610
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο Θεσσαλονίκης
Το 3ο «Κοινωνικό Παντοπωλείο» στη Θεσσαλονίκη δηµιούργησε 
ο όµιλος Carrefour Μαρινόπουλος, σε συνεργασία µε το δήµο 
Θεσσαλονίκης,  

το οποίο έχει ως στόχο την ανακούφιση των ευπαθών 
κοινωνικών οµάδων. ∆ιεύθυνση: Μοναστηρίου 124,  
τηλ. 2310 534543/552775
 
➤"Μπουτίκ" των φτωχών
∆ιεύθυνση: Ολύµπου 64, γωνία µε Βενιζέλου.  
Το κατάστηµα λειτουργεί 9:00-13:00 κάθε πρωί - και Σάββατο - 
και Τρίτη, Πέµπτη και Παρασκευή απόγευµα 17:00-19:00. 
 
➤ Κοινωνικό Παντοπωλείο ∆ήµου Ωραιοκάστρου 
Θεσσαλονίκης 
Τηλέφωνο: 2313 304000-1, 2313 304035

Κοινωνικά παντοπωλεία Θεσσαλονίκης

Κοινωνικά παντοπωλεία υπόλοιπης Ελλάδας






