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

25.000 Αντίτυπα

189 θέσεις εργασίας για Μηχανικούς και Τεχνικούς σελ. 16-17, 28

Ενδιαφέροντα & Χρήσιµα
σελ. 3

Γραµµατείς,
Στελέχη Επιχειρήσεων, 
Μηχανογράφηση, 
Λογιστές, 
Οικονοµικά Στελέχη

σελ. 4

Προγραµµατιστές
σελ. 6

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση, 
Εµποροϋπάλληλοι

σελ. 8

Στελέχη Πωλήσεων 
σελ. 10

Ιατροί, Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Νοσηλευτές, Εκπαίδευση, 
Μηχανικοί Πωλήσεων,  
Οδηγοί, Αποθηκάριοι, 
∆ιανοµείς, Εστίαση

σελ. 12-13

Τουρισµός
σελ. 14

Αισθητικοί,  
Καθαριότητα

σελ. 18

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

2.137
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Σας ενδιαφέρουν!

ΧΡΗΣΙΜΑi

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015

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

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 20152

Διαρκή σημεία παραλαβής εφημερίδας:

Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ.163 45 - Ηλιούπολη

τηλ: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr - e-mail: fpress@skywalker.gr

Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη

Διευθυντής πωλήσεων: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Υπεύθυνη αγγελιών: Ελένη Κούτσικου

Υποδοχή αγγελιών: Μάγδα Ζουπαντή

Υποδοχή μικρών αγγελιών: Αθανάσιος Λογαράς

Υπεύθυνος διαφημίσεων: Γιάννης Σοϊλεμές

Υποδοχή διαφημίσεων: Ελισάβετ Καλαρούτη

Διευθύντρια marketing: Ελένη Ροκά

Διαδικτυακό marketing: Αθανασία Τσουκαλά

Διαδικτυακή έρευνα: Γεωργία Κωνσταντίνου

Κοινωνική διασύνδεση: Αρτίνα Γκέτση

Οριζόντια δικτύωση: Ιωάννα Παπαγγελή

Συντονισμός ύλης: Ελευθερία Βενιζέλου

Επιμέλεια δομής: Έλενα Κεντάρχου

Επιμέλεια κειμένων: Βάσω Καδά

Διόρθωση κειμένων: Ειρήνη Μήτση

Καταχώρηση κειμένων: Μαρία Γκούνη

Υπεύθυνη ροής αγγελιών: Γεωργία Παναγιώταρου

Οικονομικός διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος

Λογιστήριο: Παναγιώτης Τριάντης

Υπεύθυνη διεκπεραίωσης: Κορνέλια Καραγιαννίδου

Βοηθός διεκπεραίωσης: Γωγώ Δίγκα

Διευθυντής δημιουργικού: Στέλιος Σπανουδάκης

Υπεύθυνη δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα

Υπεύθυνη χορηγιών: Κέλλυ Μπαντή

Δημοσιογραφική τεκμηρίωση: Αποστόλης Ζαβιτσάνος

Τεχνική υποστήριξη: Κώστας Τσουράκης

Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.

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

Εκτύπωση: Iris Εκτυπώσεις Α.Ε.Β.Ε.

Υπεύθυνη διανομής: Μαριάννα Μάρκου

Σύβουλοι έκδοσης:  Ειρήνη Τσικνιά-Αριστέα Δημητρούση

 ΑΤΤΙΚΗ
•  Άγ. Ανάργυροι - Καματερό,  

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

Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου
•  Αγία Βαρβάρα, Δημαρχείο  

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

Παντοπωλείο - Γραφείο Διαμεσολάβησης
•  Αθήνα, Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο Ιεράς 

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

Μετσόβιο Πολυτεχνείο
•  Αθήνα, Γραφείο Διασύνδεσης Εθνικό & 

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

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

(Γραφείο υποστήριξης απασχόλησης)
•  Αθήνα, Πανεπιστημιούπολη Φιλοσοφικής 

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

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

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

 Αλληλεγγύης & Υγείας
• Αιγάλεω, Αλληλέγγυο Φροντιστήριο 
• Αιγάλεω, Δημαρχείο
•  Αιγάλεω, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ 

Πειραιά
• Αιγάλεω, Γραφείο Ισότητας των Φύλων
•  Αιγάλεω, Κέντρο Ψυχολογικής & 

Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια 

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

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

Προστασίας & Αλληλεγγύης
• Βύρωνας, Δημαρχείο
• Βύρωνας, Κοινωνικό Ιατρείο
• Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
• Γκύζη, Πολιτιστικό Κέντρο, Βαφειχωρίου
• Γλυφάδα, BCA
• Γλυφάδα, ΙΕΚ Ξυνή
• Δάφνη, Δημαρχείο
• Δάφνη, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Διόνυσος, Δημαρχείο
• Δραπετσώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ελληνικό, Μητροπολιτικό Κοινωνικό 

Ιατρείο
• Ελληνικό - Αργυρούπολη, Δημαρχείο
• Εξάρχεια, Ε.Κ.Πο.Σ.Π.Ο. Νόστος
• Εξάρχεια, Πολιτιστικό Κέντρο
•  Ζωγράφου, Γραφείο Δικτύου  

Κοινωνικής Μέριμνας
•  Ζωγράφου, Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο
• Ζωγράφου, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ηλιούπολη, Δημαρχείο  

(Γραφείο Υποστήριξης Ανέργων)
• Ηλιούπολη, Πολιτιστικό Κέντρο 
•  Ηλιούπολη, Ιατρείο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Ηλιούπολη, Κοινωνικό Φαρμακείο 

Αλληλεγγύης
• Ηλιούπολη, Τράπεζα Χρόνου
• Ηλιούπολη, Shirtaki.com
• Ηράκλειο Αττικής, Δημαρχείο
• Θησείο, Συνεργατικό Καφενείο 6
• Καισαριανή, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Καλλιθέα, Κοινωνικό Παντοπωλείο
•  Καλύβια Σαρωνικού, Δημοτική 

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα,  

Βιβλιοθήκη Αμφιάλης

•  Κερατσίνι - Δραπετσώνα, Βιβλιοθήκη 
Ευγενείας

• Κηφισιά, Δημαρχείο
• Κηφισιά, ΙΕΚ Διαμαντόπουλος
• Κηφισιά, Κοινωνική Μέριμνα
• Κορυδαλλός, Δημαρχείο
• Κορωπί, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Κουκάκι, Ομάδα Πείρα(γ)μα
• Κυψέλη, Πολιτιστικό Κέντρο
• Λεωφόρος Συγγρού, Πάντειο Πανεπιστήμιο
•  Λεωφόρος Συγγρού, το Σούπερ Μάρκετ  

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

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

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

Κόσμος»
• Ταύρος, Κοινωνικό Παντοπωλείο
• Φιλαδέλφεια - Χαλκηδόνα, Δημαρχείο
• Φιλοθέη - Ψυχικό, Δημαρχείο
•  Φιλοθέη - Ψυχικό, Πολιτιστικό Κέντρο 

Βενετσάνου
• Χαλάνδρι, Δημαρχείο
• Χαλάνδρι, Αετοπούλειο Πολιτιστικό Κέντρο

 ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ
• Αμπελόκηποι, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Αιάντειος Δημόσια Βιβλιοθήκη
• Αταλάντη, Δημαρχείο
• Αυλώνα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βέροια, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημαρχείο
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη Νέας Ιωνίας
•  Βόλος, Δημοτική Βιβλιοθήκη  

Νέας Αγχιάλου
• Γύθειο, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Γύθειο, Καψάλειος Βιβλιοθήκη
• Διδυμότειχο, Δημαρχείο
•  Δράμα, Γραφείο Απασχόλησης & Τουρισμού
•  Δομοκός, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ερέτρια Ευβοίας, Αγροτικός Σύλλογος
• Εύβοια, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Ψαχνών
• Εύβοια, ΚΕΠ Πισσώνα
• Εύβοια, ΚΕΠ Βασιλικό
• Εύβοια, ΚΕΠ Διρφύων - Μεσσαπίων
• Εύοσμος, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Θεσσαλονίκη, ΑΤΕΙ
•  Θεσσαλονίκη, ICBS Business College, 

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

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

Φυσικομαθηματικού
•  Θεσσαλονίκη, Καφωδείο Ελληνικό
•  Θεσσαλονίκη, Αστόρια Καφενείο
•  Θεσσαλονίκη, Πρώτο Πάτωμα
•  Θεσσαλονίκη, Συμβουλευτικό Κέντρο 

Γυναικών, Γενικής γραμματείας  
Ισότητας Φύλων

•  Θεσσαλονίκη, Ανοιχτό Κέντρο Ημερήσιας 
Υποδοχής Αστέγων

•  Θεσσαλονίκη, Κέντρο Υποστήριξης Νέων
•  Θεσσαλονίκη, Μ.Κ.Ο. Άρσις
•  Θεσσαλονίκη, Δημαρχείο
•  Θεσσαλονίκη, ΚΕΘΕΑ Προμηθέας
•  Θεσσαλονίκη, Κεντρική Βιβλιοθήκη
•  Θεσσαλονίκη, Δημοτική Βιβλιοθήκη 

Μηχανιώνας
• Θεσσαλιώτιδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη

• Θήβα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Ιτέα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Ιωάννινα, Γραφείο Διασύνδεσης,  

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

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

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

Βιβλιοθήκη
•  Κρήτη (Άγιος Νικόλαος), Κουνδούρειος  

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

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

Δημοτική Βιβλιοθήκη
• Πάτρα, Δημαρχείο
•  Πάτρα, Βιβλιοθήκη & Κέντρο 

πληροφόρησης ΕΑΠ
• Πρέβεζα, Δημοτική Βιβλιοθήκη
•  Πυλαία, Αμερικάνικο Κολέγιο 

Θεσσαλονίκης
• Ρόδος, Δημαρχείο
• Σάμος, Δημαρχείο
• Σάμος, ΚΕΠ
• Σαμοθράκη, Δημαρχείο
• Σέρρες, Δημαρχείο 
•  Σίνδος, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης
• Σκόπελος, Δημαρχείο 
• Τήνος, Δημαρχείο
•  Τούμπα, Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας
• Χαλκίδα, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
• Χαλκίδα, Δημοτική Βιβλιοθήκη, Kαθενών
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πάρκο Βούρκου
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Πλατανιώτη 1 & Δούνα
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Δροσιάς
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Αυλίδας
• Χαλκίδα, ΚΕΠ Νέα Αρτάκη
•  Χαριλάου, Δημοτική Βιβλιοθήκη

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

Κάθε Τρίτη - Σημεία διανομής εφημερίδας:

Αιγίου Αγρινίου

Καβάλας

Συνεργασίες - Ένθετα:

Άρτας Αιτωλοακαρνανίας

• Μετρό - Ελληνικό

• Μετρό - Δάφνη

• Μετρό - Συγγρού - Φιξ

• Μετρό - Ευαγγελισμός

• Μετρό - Μέγαρο Μουσικής  

• Μετρό - Αμπελόκηποι

• Μετρό - Κατεχάκη

• Μετρό - Εθνική Άμυνα

• Μετρό - Αττική

• Μετρό - Άγιος Αντώνιος

• Μετρό - Αιγάλεω

• Η.Σ.Α.Π. - Μαρούσι

• Η.Σ.Α.Π. - Ηράκλειο

• Η.Σ.Α.Π. - Καλλιθέα

• Η.Σ.Α.Π. - Πειραιάς

Η γενικευμένη κρίση απασχόλησης 
απειλεί τις προοπτικές της οικονομικής 
ανάπτυξης, σύμφωνα με την Παγκό-
σμια Τράπεζα. Βάσει δημοσιευμένης 
μελέτης της, 600 εκατομμύρια επιπλέον 
θέσεις εργασίας απαιτείται να δημι-
ουργηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο 
μέχρι το 2030. Ο ρυθμός δημιουργίας 
θέσεων εργασίας είναι υψηλότερος στις 
αναδυόμενες οικονομίες σε σχέση με 
τις περισσότερο ανεπτυγμένες. Ωστόσο, 
κάθε χώρα πρέπει να υιοθετήσει μια 
ολιστική προσέγγιση του τομέα της 
απασχόλησης με τη διαρκή και άμεση 
συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και 
του τομέα της εκπαίδευσης.

Η Ελλάδα, είναι μία χώρα με λα-
μπρό ανθρώπινο κεφάλαιο αλλά και 
σημαντικές προκλήσεις που καλού-
μαστε όλοι μας να ανιχνεύσουμε ή να 
δημιουργήσουμε, να αξιοποιήσουμε 
και αναδείξουμε σε εθνικό και διεθνές 
επίπεδο. Η αλλαγή κουλτούρας και 
νοοτροπίας, μέσω της γνώσης, απο-
τελούν πρωταρχικά συστατικά για να 
επιφέρουμε την ανατροπή κατάστασης 
της απασχόλησης.

Μέρος της διαδικασίας προσλήψεων 
και κατ’ επέκταση της απασχόλησης 
αποτελεί η αποτελεσματική προβολή 
και προώθηση του επαγγελματικού μας 
προφίλ μέσω διαφόρων σύγχρονων 
μεθόδων, τεχνικών, συστημάτων και 
εργαλείων επιλογής ανθρώπινου δυνα-
μικού. Βασικό και αναπόσπαστο μέρος, 
αλλά όχι απαραίτητα αποκλειστικό, είναι 
η Συνέντευξη, η οποία αποσκοπεί στην 
παροχή κατάλληλων, αξιόπιστων και 
έγκυρων πληροφοριών για τη λήψη 
ορθών αποφάσεων τόσο εκ μέρους του 
συνεντευξιαστή όσο και του υποψήφιου. 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως είναι 
αναρίθμητη η βιβλιογραφία, τα εκπαι-
δευτικά προγράμματα, τα προϊόντα 
και η ανάπτυξη του τομέα της προ-
σωπικής συμβουλευτικής καριέρας 
(career mentoring & coaching) που 
συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δι-
άχυση της γνώσης, στην καλύτερη 
δυνατή προετοιμασία των υποψηφίων 
και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων διε-
ξαγωγής Συνέντευξης. 

Η επιτυχία της Συνέντευξης (win 
the Interview) προϋποθέτει Σχέδιο 
Δράσης σε όλες τις φάσεις διεξαγωγής, 
το οποίο περιλαμβάνει επιγραμμα-
τικά τα εξής:

ΦΑΣΗ I: Πριν τη διεξαγωγή συνέ-
ντευξης
1. Αυτοαξιολόγηση. Ενδοσκόπηση 
του υποψηφίου αναφορικά στις αξίες, 
τις προτεραιότητες, τα επιτεύγματα, τα 
ταλέντα, τη σύνδεση της εργασίας με 
το όραμα της ζωής του, τις προτιμήσεις, 
τις δυνατότητες και προοπτικές επαγ-
γελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης. 
2. Καθορισμός επαγγελματικών στό-
χων. Διεξαγωγή έρευνας εγχώριας και 
διεθνούς αγοράς εργασίας κλάδων, 
ειδικοτήτων, θέσεων εργασίας, επι-
χειρήσεων. 
3. Κατάρτιση προσωπικού σχεδίου 
marketing (7Ps)
• Product - Ποια η πιθανή συνεισφορά 
του υποψηφίου σε μία εταιρεία, ποια 
τα κύρια επιτεύγματα, τα δυνατά του 
σημεία, τα ενδιαφέροντα, ποιες οι 
κύριες ικανότητες / δεξιότητες του; 
• Price - Ποιες οι επιθυμητές αποδοχές, 
ποιο το μέσο επίπεδο αμοιβής του 
στην αγορά εργασίας, ποια η αποτί-
μηση των τυπικών και ουσιαστικών 
του προσόντων;
• Promotion - Πώς προβάλλει και 
προωθεί τον εαυτό του, έχει ένα άρτιο 
Βιογραφικό Σημείωμα και επαγγελ-
ματική Συνοδευτική Επιστολή;
• Place - Είναι μετακινήσιμος σε το-
πικό, περιφερειακό, διεθνές επίπεδο, 
διατίθεται να ταξιδεύει επαγγελματικά, 
τι γνωρίζει για το εργασιακό περιβάλ-
λον του μελλοντικού του εργοδότη;
• Positioning - Πώς διαφοροποιείται 
από τους άλλους υποψήφιους, ποιο εί-
ναι το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα;
• People - Ποια μέσα ή πηγές εύρεσης 
εργασίας θα επιλέξει για την άμεση 
δικτύωση και ένταξη του στην αγορά 
εργασίας, έχει καλές συστάσεις, έχει 
προσωπικό σύμβουλο καριέρας;

• Processes - Είναι καλά προετοιμασμέ-
νος για μία επιτυχημένη συνέντευξη, 
γνωρίζει και είναι πρακτικά εξοικειωμέ-
νος με κέντρα εκτίμησης ικανοτήτων, 
με ψυχομετρικά εργαλεία, έχει ανεπτυγ-
μένες ικανότητες διαπραγμάτευσης;
4. Οργάνωση
• Σχεδιασμός / αναθεώρηση Βιογρα-
φικού Σημειώματος & Συνοδευτικής 
Επιστολής βάσει της εκάστοτε θέσης 
εργασίας και των οριζόμενων της δι-
αδικασίας, εφόσον αναγράφονται.
• Μελέτη μελλοντικού εργοδότη (ετήσια 
οικονομικά αποτελέσματα και επενδύ-
σεις, φήμη και εργασιακό περιβάλλον, 
προϊόντα / υπηρεσίες, πελάτες, ανταγω-
νιστές, κουλτούρα, αξίες και στόχους 
της εταιρείας, κ.α.), απαιτήσεων θέσης 
εργασίας και πώς αυτές σχετίζονται με 
το επαγγελματικό του προφίλ. 
• Πρακτική με διεξαγωγή εικονικών 
συνεντεύξεων, καταγραφής πιθανών 
ερωτήσεων - κατάλληλων απαντήσεων, 
μελέτη σχετικών εγχειριδίων / οδηγών, 
λήψη συμβουλευτικών υπηρεσιών (για 
τις διαφορετικές μεθόδους και τεχνικές 
διεξαγωγής συνεντεύξεων, τη γλώσσα 
σώματος, τα κριτήρια επιλογής ενδυ-
ματολογικής εμφάνισης, κ.α).
• Οργάνωση - Ακρίβεια στην ώρα 
προσέλευσης για τη διεξαγωγή της συ-
νέντευξης, προσκόμιση Βιογραφικού 
Σημειώματος, άλλων συνοδευτικών 
εγγράφων (πτυχίων, πιστοποιητικών, 
αδειών κ.α.), σε περίπτωση που ζη-
τηθούν, τήρηση σημειώσεων.
ΦΑΣΗ II: Κατά τη διεξαγωγή συνέ-
ντευξης
1. Σπάσιμο του πάγου (ice breakers)
2. Πρακτική (star) απαντήσεων
• ST (Situation or Task) - Αναφορά σε 
συμπεριφορά ή δράση που ανέπτυξε ο 
υποψήφιος σε μία δεδομένη περίπτωση. 

• A (Action) - Απαντήσεις με σαφή-
νεια και συντομία για τα βήματα που 
ακολούθησε ο υποψήφιος, προκειμέ-
νου να διαχειριστεί μία πραγματική 
ή υποθετική κατάσταση.
• R (Results) - Επεξήγηση των αποτε-
λεσμάτων, ακόμη και αν δεν ήταν τόσο 
επιτυχή όσο ανέμενε. Είναι σημαντικό 
να γίνει κατανοητό στον συνεντευξι-
αστή ότι ο υποψήφιος κατανοεί τις 
συνέπειες του αποτελέσματος και τους 
λόγους για τους οποίους προήλθαν.
3. Συμπεριφορά
• Τήρηση ψυχραιμίας και θάρρους 
- κρίνεται σκόπιμη η υποβολή διευκρι-
νιστικών ερωτήσεων, όταν απαιτείται.
• Τήρηση επαγγελματισμού, αξιο-
πρέπειας και ήθους 
• Ανάπτυξη αυτο υποκίνησης και 
συναισθηματικού ελέγχου
• Παρουσίαση ενθουσιασμού και 
ενεργητικότητας
4. Κλείσιμο συνέντευξης
• Eυχαριστίες για το χρόνο που δι-
έθεσε ο συνεντευξιαστής 
• Υποβολή σύντομων ερωτήσεων 
προς το συνεντευξιαστή για την πο-
ρεία της διαδικασίας επιλογής, στην 
περίπτωση που ο συνεντευξιαστής δεν 
αναφέρει, για τη θέση εργασίας και 
την εταιρεία (π.χ. στόχοι, εκπαίδευ-
ση, κριτήρια απόδοσης, προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης, κ.α.), βάσει 
πάντοτε του ιεραρχικού επιπέδου της 
προς κάλυψη θέσης εργασίας.
ΦΑΣΗ III: Μετά το πέρας διεξαγωγής 
συνέντευξης
• Ανατροφοδότηση (Feedback)
• Εκτίμηση της κατάστασης και 
αναπροσαρμογή
• Αποφυγή επανάληψης λαθών 
και επισήμανση των σημείων που 
χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης
• Αναζήτηση συμβουλευτικής υπο-
στήριξης και καθοδήγησης

Όταν τα αποθέματα στερεύουν για 
την εύρεση μιας καλής θέσης εργα-
σίας, αποτελεί ευθύνη του καθενός 
μας, τώρα και στο μέλλον, να επι-
στρατεύσουμε την ισχυρή βούληση, 
το θάρρος, το σθένος και το όραμα 
για να διακριθούν τα ταλέντα μας 
σε τομείς που θα επιλέξουμε και να 
δημιουργήσουμε τη δουλειά και τη 
ζωή που θέλουμε και μας αξίζει.

Σοφία Ευαγγελίδου, Συντάκτης

Προετοιμασία συνέντευξης με το μελλοντικό μου εργοδότη
➤  Ηράκλειο: Δωρεάν συμβουλευτική  

σε εγκύους και μελλοντικούς γονείς. 
Κάθε Δευτέρα, η 7ης ΥΠΕ Κρήτης σε 
συνεργασία με το ΠΕΔΥ -Μονάδα 
υγείας Ηρακλείου, στις εγκαταστάσεις 
του ΠΕΔΥ-Μονάδα υγείας Ηρακλείου 
(περιοχή Εσταυρωμένου), θα παρέχει 
ενημέρωση και συμβουλευτική αγωγή 
εγκύων σε νέες γυναίκες στην περίοδο 
της εγκυμοσύνης και της λοχείας.  
Στο πλαίσιο της ως άνω ενέργειας,  
θα καταρτίζονται επίσης προγράμματα 
προετοιμασίας γονέων για το μελλοντικό 
τους ρόλο και εξασφάλιση πλήρους 
προετοιμασίας για τον φυσικό τοκετό, 
μαθήματα και ομάδες ενίσχυσης  
του μητρικού θηλασμού.  
Οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν 
να κλείνουν ραντεβού καθημερινά, 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
στα τηλέφωνα 2810 246650 και  
2810 719288.

➤  Διήμερο Πρακτικής Άσκησης: 
Γνωρίστε το Coaching από κοντά  
και συζητήστε τους στόχους σας.  
Το Athens Coaching Institute με γνώμονα 
τα υψηλού επιπέδου διεθνή πρότυπα 
εκπαίδευσης στο Coaching, οργανώνει 
για πρώτη φορά στην Ελλάδα  
ένα Διήμερο Πρακτικής Άσκησης  
και προσκαλεί εθελοντές για συμμετοχή 
σε role-play με τους εκπαιδευόμενους 
του Ινστιτούτου. Οι εθελοντές-
Coachees θα συμμετέχουν σε δύο 
συνεδρίες στις οποίες θα γνωρίσουν  
το Coaching και θα επεξεργαστούν 
προσωπικούς και επαγγελματικούς 
στόχους. Το διήμερο θα πραγματοποιηθεί 
το Σαββατοκύριακο 24 & 25 
Ιανουαρίου 2015, σε έναν πολύ ζεστό 
χώρο Τέχνης και Πολιτισμού,  
στο Θέατρο 104, Ευμολπιδών 41  
στο Γκάζι. Πρόκειται για μια Γιορτή  
του Coaching όπου θα δοθεί η ευκαιρία 
σε εθελοντές να γνωρίσουν από κοντά 
την coaching διεργασία  
και να συζητήσουν ζητήματα  
που τους απασχολούν. Οι coaching 
συνεδρίες υλοποιούνται κατόπιν 
ραντεβού από 11:00 έως 17:00. 
Πληροφορίες: Για τη συμμετοχή σας 
απαιτείται κράτηση, μπορείτε να 
επικοινωνείτε καθημερινά 10:00 - 18:00. 
Τηλέφωνο κρατήσεων: 6944 549376. 
Υπεύθυνη κρατήσεων: Κούρια Ιωάννα, 
Coaching Psychologist MISCP.

➤  Δωρεάν Σεμινάριο για την 
Επανεκκίνηση της Επιχειρηματικότητας 
στην Ελλάδα στο Κιλκίς.  
Το συγκεκριμένο δωρεάν διήμερο 
σεμινάριο έχει στόχο την πληροφόρηση 
και την αντιμετώπιση κρίσιμων, 
πρακτικών ζητημάτων του επιχειρείν 
και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης  
των επιχειρήσεων. Η επανεκκίνηση  
της οικονομίας μπορεί να είναι άμεση 
ανάγκη για την εθνική ή τοπική 
οικονομία, αλλά κυρίως αποτελεί  
τη βασική προτεραιότητα για όσους 
αισθάνονται ενεργοί και δραστήριοι. 
Για να επιτευχθεί αυτό, είναι απαραίτητες 
οι νέες ιδέες, η μεθοδικότητα  
και κυρίως η ενημέρωση για τα πρακτικά 
ζητήματα, τα κατάλληλα εργαλεία  
και τις διαθέσιμες λύσεις. Το Restart 
Greece είναι μία δράση του Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης  
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) που παρουσιάζεται  
σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. 
Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι 
ελεύθερη. Ωστόσο, είναι σημαντικό  
να εξασφαλίσετε έγκαιρα θέση, καθώς 
ισχύει αυστηρά σειρά προτεραιότητας. 
Θα χορηγηθεί βεβαίωση 
παρακολούθησης από το Ίδρυμα 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.
Ημερομηνία: 22 & 23 Ιανουαρίου 2015, 
Πνευματικό Κέντρο Ι.Μ. Κιλκίς. 
Facebook.com/restartgreececonference 
website: www.restart-greece.gr

Επαγγελματικός προσανατολισμός:  
Είμαστε όλοι τόσο μοναδικοί, όσο μια νιφάδα χιονιού 

Οι νιφάδες χιονιού είναι μοναδικές. Καμία δε 
μοιάζει ακριβώς με καμία άλλη. Δημιουργούνται 
κάτω από διαφορετικές και συγκεκριμένες συν-
θήκες και έτσι η μορφή τους προκύπτει πάντα 
αλλιώτικη, πολύπλοκη, μοναδική.

Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί. Κανένας δε 
μοιάζει ακριβώς με κάποιον άλλο. Ο χαρακτήρας 
και η προσωπικότητα τους διαμορφώνονται κάτω 
από συγκεκριμένες συνθήκες και έτσι τελικά ζουν, 
αποφασίζουν, διασκεδάζουν, επιβιώνουν πάντα 
με φιλοσοφία αλλιώτικη, πολύπλοκη, μοναδική. 

Οι νιφάδες χιονιού μπορεί να μοιάζουν με 
αυστηρά γραμμικά σχέδια ή ο σχηματισμός τους να 
μην έχει κανόνες και λογική. Μπορεί να υπάρχουν 
για να πέσουν πάνω σε ανθρώπους ώστε να τους 
γοητεύσουν, να σταθούν πάνω σε αντικείμενα 
για ώρα ατελείωτη ή να περιπλανιούνται πάντα 
ανάμεσα σε ιδέες. 

Οι άνθρωποι μπορεί να προγραμματίζουν τη 
ζωή και την καριέρα τους με τρόπο αυστηρό, κάθε 
κίνηση τους να είναι μέρος ενός μεγάλου στρατηγι-
κού πλάνου ή οι αποφάσεις και τα σχέδια τους να 
είναι αυθόρμητες παρορμήσεις τη στιγμής. Μπορεί 
να υπάρχουν για να προσφέρουν με σεβασμό και 
κατανόηση σε άλλους ανθρώπους, να παθιάζονται 
με την παραγωγή, σχεδίαση ή χρησιμοποίηση 
αντικειμένων ή να ζουν για την παραγωγή ιδεών, 
για να σκέφτονται και να στοχάζονται. 

Η Career In Progress, αναζητώντας πάντα λύ-
σεις ουσίας στους τομείς που δραστηριοποιείται, 
που έχουν πάντα ως επίκεντρο τον άνθρωπο και 
την μοναδικότητα του, δημιούργησε μια ξεχω-
ριστή ατομική εφαρμογή για τον Επαγγελματικό 
Προσανατολισμό. 

Σκεφτόμαστε, αποφασίζουμε, λειτουργού-
με όλοι με μοναδικό τρόπο. Είναι αδύνατον 
να μπούμε σε καλούπια, να έχουμε διαφορά 
χαρακτηριστικά σε στεγνές ποσοστώσεις και να 
πρέπει να επιλέξουμε επάγγελμα, ακαδημαϊκή 
καριέρα, τρόπο ζωής αποκλειστικά βάσει του τι 
υπαγορεύουν αυτές.

Τι συμβαίνει στις υπάρχουσες δομές προσα-
νατολισμού; 

Υπάρχουν εκπαιδευτικές & επαγγελματικές 
επιλογές. “Μετράμε” το άτομο έτσι ώστε να τον 
κατηγοριοποιήσουμε σε μια αυτές: Εδώ οι επι-
λογές σου. Εδώ είσαι εσύ σε ποσοστά. Επίλεξε. 
Γρήγορη απάντηση. Άμεση λύση ενός σπουδαίου 
προβλήματος: “τι θα γίνω όταν μεγαλώσω”.

Οι απαντήσεις καταλήγουν να μοιάζουν ανα-
γκαστικές ή αυτονόητες, και ο άνθρωπος αντί να 
αποδεχτεί την μοναδικότητα του, να την αναδείξει 
με ιδέες, να της δώσει δυναμική με καινοτομία, 
μπαίνει στο “καλούπι” που του υπέδειξαν. 

Τι είναι διαφορετικό εδώ;
Το άτομο καλείται να γνωρίσει τον εαυτό του 

ως “νιφάδα χιονιού” από τη στιγμή του σχη-
ματισμού του, δηλαδή από τις επιρροές από το 
οικογενειακό του περιβάλλον, τους σημαντικούς 
ανθρώπους στη ζωή του και τις εκπαιδευτικές 
του εμπειρίες. Έπειτα, καλείται να αναζητήσει 
τις ιδέες που το κάνουν να ζει με ευχαρίστη-
ση πράγματα που για αυτόν είναι σημαντικά. 
Μαθαίνει να ανακαλύπτει το προσωπικό του 
στυλ, τα ενδιαφέροντα του, τη φιλοσοφία του, 
τι σημαίνει για το ίδιο «επιτυχία». 

Τα αναζητά με τρόπο προσωπικό, με δομές 
διαφορετικές και σύγχρονες. Χρησιμοποιού-

με δομές, τακτικές και φιλοσοφία που μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνουν: Τα social media και το 
role playing. Τη δυναμική του να είσαι ο κύρι-
ος ρυθμιστής της ζωής σου. Την πρωτοβουλία. 
Την αυτενέργεια. Τη συνειδητοποίηση ότι όλοι 
είμαστε μοναδικοί.

Η μοναδικότητα του ατόμου αποτελεί το επί-
κεντρο της προσέγγισης του Συμβούλου καθ’όλη 
τη διάρκεια διεξαγωγής της εφαρμογής. Όλα τα 
υπόλοιπα, τα ανακαλύπτει το άτομο μόνο του, 
αυτενεργώντας. Μαθαίνει να συλλέγει και να 
αξιολογεί ως προς την ορθότητα πληροφορίες, 
να μην τοποθετείται απλά μπροστά στις εναλ-
λακτικές, αλλά να δημιουργεί νέες. 

Μα η νιφάδα χιονιού δεν είναι σύμβολο του 
χειμώνα;

Μα και οι στιγμές που καλούμαστε να πάρουμε 
δύσκολες αποφάσεις στη ζωή μας, μοιάζουν με 
δυνατούς χειμώνες. Είναι ακριβώς εκείνες οι στιγμές 
που πρέπει να ξεδιπλώνουμε τη μοναδικότητα 
μας, να γνωρίζουμε τόσο καλά τον εαυτό μας 
ώστε να προσπαθούμε με δυναμική ανεξάντλητη. 
Να πορευόμαστε με σιγουριά για τις αποφάσεις 
μας γιατί μας αντιπροσωπεύουν και τις πιστεύου-
με, ακόμα κι αν δε μοιάζουν με την πεπατημένη. 
Γιατί όταν ο δυνατός χειμώνας των αποφάσεων 
λήξει, θα έρθει το καλοκαίρι που θα μας βρει να 
ζούμε συμφιλιωμένους και χαρούμενους με τις 
αποφάσεις και τις επιλογές μας. Συμφιλιωμένους 
και χαρούμενους με τον ίδιο μας τον εαυτό.

Βάσια Γιαννακοπούλου 
Σύμβουλος Εκπαίδευσης,  

Επιστημονική Συνεργάτης της Career In Progress  
(www.careerinprogress.gr)
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γραμματείς
Εργοστάσιο ζαχαρωδών διακοσμητικών ζητά:

Γραμματειακή Υποστήριξη

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1980 και δραστηριοποιείται 
επιτυχώς μέχρι και σήμερα, στον τομέα της παραγω-
γής ζαχαρωδών προϊόντων & εμπορίας ειδών για τη 
διακόσμηση τουρτών γενεθλίων, γάμων και άλλων 
εκδηλώσεων.

Τα είδη της κυριαρχούν στην ελληνική αγορά, ενώ 
η προώθησή τους επεκτείνεται σταθερά σε Ευρώπη, 
Αμερική, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες.

Έδρα: Θέρμη Θεσσαλονίκης.

To έργο: Αποτελεσματική γραμματειακή υποστήριξη.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στη θέση γραμματείας - γραμματείας 
διεύθυνσης, (τουλάχιστον 3 έτη και πάνω). 
•Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση προγραμμάτων 
ERP, κατά προτίμηση Atlantis. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, με γνώση word/excel. 
•Απαραίτητες βασικές γνώσεις γενικής λογιστικής 
για συνεννόηση με το λογιστήριο. 
•Θα εκτιμηθεί πολύ η εξοικείωση/εμπειρία στη 
διαχείριση/παρακολούθηση συστημάτων ποιότητας 
(κατά προτίμηση στον τομέα τροφίμων - ISO/IFS). 
•Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας. 
•Άτομο υπεύθυνο και αποτελεσματικό με πολύ 
καλή αντίληψη. 
•Άτομο με ικανότητα στην επικοινωνία  
και την οργάνωση και στην διαχείριση των πελατών, 
επιθυμητή η εμπειρία στη υποστήριξη πωλήσεων. 
•Ηλικία άνω των 30 ετών 
•Πολύ καλό περιβάλλον εργασίας  
•Πλήρης απασχόληση

Αποστολή στο e-mail: info@sugart.com. Τηλ: 2310 
463356, 6948 822224.

Η ΠΑΤΡΩΝΑΣ από την ίδρυσή της το 1989, οδηγεί την 
ελληνική αγορά της ψύξης και του κλιματισμού στους 
δρόμους της σύγχρονης τεχνολογίας. Επιθυμούμε να 
εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Γραμματεία Υποδοχής

Περιγραφή θέσης: Χώρος υποδοχής (reception)-
τηλεφωνικό κέντρο-δημόσιες σχέσεις λογιστικό 
πρόγραμμα

Περιοχή εργασίας: Ν. Φιλαδέλφεια - E.O.  
στο ύψος της παλιάς Renault  
Απαιτούμενα προσόντα: 
Υποχρεωτικά: 
•Απόφοιτος ΙΕΚ γραμματειακής κατεύθυνσης, ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
•Ηλικία: 24-30 ετών 
•Εμφανίσιμη 
•Άριστη γνώση εφαρμογών ΜS Office 
•Ευχάριστη και επικοινωνιακά άνετη προσωπικότητα 
•Άριστη γνώση της αγγλικής 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας  
Προαιρετικά: 
•2 τουλάχιστον έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση 
•Ιταλικά ή/και άλλη γλώσσα 
•Βασικές γνώσεις marketing 
•Βασικές γνώσεις σε guests’ hosting 
•Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες  
Η εταιρία παρέχει: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Εκπαίδευση 
•Συνεργάσιμο και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
•Άνετο & σύγχρονο χώρο εργασίας υψηλού κύρους 
και αισθητικής

Αν θέλετε να συμμετέχετε στην καλύτερη ομάδα του 
χώρου στην Ελλάδα, στείλτε το βιογραφικό σας στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: dimos@patronas.co. Όλα τα 
βιογραφικά είναι εμπιστευτικά. Θα δοθεί προτεραιό-
τητα συνέντευξης σε βιογραφικά τα οποία περιέχουν 
φωτογραφία. Εταιρικό website: www.patronas.co

ςτελεχη επίχείρηςεων
Η ανώνυμη ελληνική εταιρία Γενικών Ασφαλειών 
«Η ΕΘΝΙΚΗ» η μεγαλύτερη εταιρία παροχής ασφα-
λιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη 
στις αλλαγές που επιτάσσει το σύγχρονο και διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναβαθμίζει τις εσωτερικές 
δομές της και αναζητά 2 ικανούς και δημιουργικούς 
συνεργάτες που θα υποστηρίξουν το έργο της διεύ-
θυνσης πληροφορικής, με την ειδικότητα του:

Υπεύθυνου Έργου

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού  
πληροφορικής 
•Άριστη γνώση λογισμικού MS Project & MS Office 
•Πιστοποίηση PMP (project management 

professional) επιθυμητή 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
2 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Οργανωτικές και διαπραγματευτικές ικανότητες 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: prosopiko@insurance.nbg.gr. Θα ληφθούν 
υπόψη μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της θέσης. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η εταιρία Ogdoo Music Group, η οποία δραστηριο-
ποιείται στο χώρο των μουσικών εκδόσεων και στο 
χώρο του διαδικτύου, ζητά να προσλάβει άμεσα:

Internet Marketing &  
Social Μedia Coordinator

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη διεκπεραίωση σε ταχύτητα  
και αποτελεσματικότητα σε περιβάλλον εργασίας 
multitasking και multiprocessing 
•Άριστο χειρισμό και εξοικείωση με το web  
περιβάλλον 
•Γνώση Google analytics 
•Άριστη γνώση και χρήση των social media  
& community building 
•Απόφοιτος ανωτάτης ή ανώτερης σχολής  
(ΑΕΙ, ΤΕΙ ή αντίστοιχου ιδρύματος εξωτερικού) 
•Πολύ καλό επίπεδο αγγλικών  
(γραπτό και προφορικό λόγο) 
•Πολύ καλό επίπεδο ελληνικών  
(γραπτό και προφορικό λόγο) 
•Διαθεσιμότητα και όρεξη για δουλειά 
•Απαραίτητη η ομαδικότητα, συνεργάσιμος,  
ευγενικός, οργανωτικός 
•Επαγγελματισμός & αξιοπιστία  
Επιθυμητά προσόντα τα οποία θα ληφθούν θετικά 
υπόψη: 
•Photoshop 
•Video Editing 
•Γνώση τεχνολογιών web (HTML5, JavaScript, CMS)

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, 
ευχάριστο εργασιακό κλίμα και δυνατότητες εκπαίδευσης 
& ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. 

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

Η εταιρεία ContiTech ΙΜΑΣ Α.Ε. με έδρα το Βόλο 
επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή Τμήματος 
Ανθρωπίνων Σχέσεων

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ (Ελληνικό ή ισότιμο) με κατεύθυνση 
νομική, οικονομική ή διοίκησης ανθρώπινου  
δυναμικού 
•Απαιτούμενη προϋπηρεσία 10 χρόνων  
σε αντίστοιχη θέση και εταιρεία 
•Άριστη γνώση Αγγλικών επιπέδου C2 
•Άριστη γνώση εργατικού δικαίου 
•Ικανότητες διαπραγμάτευσης

Αποστολή βιογραφικών έως 23/01/2015. Βιομη-
χανική περιοχή Βόλου ταχ. θυρίδα 1050, e-mail: 
christina.tsergoula@imas.contitech.de. Υπόψιν τμή-
ματος προσωπικού.

PCO CONVIN S.A. a leading company in organizing 
and coordinating congresses and events is seeking to 
recruit a dynamic person with energy and dedication, 
for the position of:

Event & Association  
Management Department

Candidate should be responsible for event  
and association management department.

The ideal candidate should have the following 
qualifications: 
•University degree 
•Fluent use of written and oral languages 
•Excellent knowledge of foreign languages  
(at least English) 
•Management, communication & selling abilities 
•Presentation abilities 
•Effective and immediate in providing services 
•Good knowledge of making and maintaining 
schedules 

•3 or more years proven professional experience 
in similar position 
•Very good knowledge of PC/MS Office/congress 
organization software and other software 
•Very good knowledge of travelling (having a good 
idea of lots of destinations and have travelled a lot) 
•Very good knowledge of congress venues, hotels, 
other services etc. within Greece 
•Ability to work under pressure and strict deadlines 
•Fulfilled military obligations

We offer career opportunities, a competitive 
remuneration package based on qualifications and 
experience and a continuous training within a stimulating 
and growing working environment.

All applications will be treated as confidential. 
CVs to be submitted to the following e-mail: 
dnikolopoulou@pco-convin.gr

μηχανΟγραΦηςη
Το ξενοδοχείο “ROYAL PARADISE BEACH RESORT 
& SPA”5* στη Θάσο επιθυμεί να προσλάβει για τη 
σεζόν 2015:

Υπεύθυνο ΙΤ και 
Μηχανογράφησης

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο πληροφορικής 
•Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση 5* ξενοδοχείου. 
•Γνώση της Αγγλικής και επιθυμητή μια 2η ξένη 
γλώσσα (Βουλγάρικα ή Ρουμάνικα ή Τουρκικά  
ή Ρώσικα ή Γερμανικά). 
•Γνώση ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
•Εργατικότητα, προθυμία, ομαδικότητα  
Παροχές: 
•Ανταγωνιστικός μισθός. 
•Διαμονή & διατροφή 
•Πλήρης εποχική απασχόληση. 
•Προοπτική εξέλιξης & μακροχρόνιας συνεργασίας. 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να αποστεί-
λουν βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@royalparadise.gr ή στο fax: 25930 
52707. 

λΟγίςτες
Λογιστής

•Με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε τήρηση και 
ενημέρωση διπλογραφικών βιβλίων.

Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις Φ.Ε., ΦΠΑ, παρα-
κρατούμενων φόρων, μισθοδοσίας, εργατικού και 
ασφαλιστικού δικαίου, σύνταξη οικονομικών κατα-
στάσεων. Αγγλικά σε πολύ καλό επίπεδο.

Αποστείλατε βιογραφικό στο e-mail: dimenou@alliott.gr

Tax Accountant (A’ Level)

The accountant will be a key member of the accounting 
team and the primary person responsible for maintaining 
and preparing the accounting operations on a monthly 
and quarterly and yearly basis. The role is to deliver 
high quality corporate tax services and solutions on 
a broad range of our clients.

Qualifications: 
•At least 5 years accounting experience 
•Be able to prepare financial statements  
in English language according to UK Gaap & IFRS 
•Professional accountancy qualification  
or working towards gaining one  
(ACCA, ACA, CPA,IESOEL) 
•Excellent academic background including a 
bachelor degree in accounting, finance, economics 
or other related field. MSc degree will be 
considered a plus. 
•Strong written/verbal communication (fluency  
in English and Greek) and presentation skills 
•Proficient IT skills and attention to details with 
 a commitment to high quality and accuracy 
•Ability to think “outside the box” and be creative 
and solution oriented. 
•Desire to exceed expectations and discipline  
to achieve results. 
•Be able to issue invoice for the services rendered
In order to apply for the position please send your 
CV to the following e-mail: dt@callamus.com

Η εταιρεία ιατροτεχνολογικών προϊόντων Edwards 
Life sciences Hellas ζητά άμεσα:

Υποψήφιο-α 
για Πρακτική Άσκηση στο Λογιστήριο

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Τελειόφοιτος ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης όπως 
λογιστικής, διοίκησης επιχειρήσεων κτλ. 

•Πολύ καλή γνώση MS Office (Excel, Word, 
Outlook κτλ) 
•Καλή γνώση Αγγλικών σε προφορικό και γραπτό 
λόγο 
•Οργανωτικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα 
•Ικανότητα προσαρμογής και εργασίας σε εταιρικό 
περιβάλλον  
Αρμοδιότητες: 
•Καταχώρηση & αρχειοθέτηση παραστατικών 
•Συμφωνίες λογαριασμών 
•Επικοινωνία με πελάτες & προμηθευτές 
•Συμμετοχή στην διαδικασία κλεισίματος μήνα/έτους  
Προσφέρονται: 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Αμοιβή όπως ορίζεται από τη νομοθεσία  
για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης

Αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στο e-mail: 
Mary_Dessipri@Edwards.com

ΟίΚΟνΟμίΚα ςτελεχη
Financial Analyst / Associate

Job description: A Financial Advisory Firm is seeking 
a highly motivated individual able to work within a 
team for an analyst/associate position.

Candidate requirements: A ΜΒΑ/MSc degree, from a 
recognized institution, in finance, economics, business 
or another relevant subject. Ideal candidates will have 
a minimum of between 1-3 years’ work experience, 
in the areas of quantitative finance, international 
standard management consulting, investment 
banking, accounting, risk management, etc. CFA or 
other recognized certification holders preferred. 
Knowledge of Matlab will also be considered a plus. 
Candidates should be fluent in spoken and written 
English, highly quantitative, with exceptional financial and 
statistical modeling capability that can work well under 
pressure while effectively meeting project deadlines.
Candidates should have excelled in their academic 
degrees, have an appetite for learning and a passion 
for working in global finance.

Send your CV to the following e-mail: info@silentseas.gr

Financial Controller

The financial controller has overall responsibility of 
the finance department: accounting, billing, financial 
reporting, cash and investment management, budget 
and forecast preparation.

Reporting to and partnering with the client CFO’s, the 
financial controller will collaborate and communicate 
with the company’s core leadership team, providing 
financial information to ensure the current and future 
financial health of the company.

Responsibilities:  
•Accounting: General overview of the accounting 
process. 
•Work in a cross-functional and collaborative role 
spanning accounting, finance, billing, operations 
and tax. 
•Ensures expenses are in line with approved 
budgets. 
•Professionally engage with clients on billing  
and payment. 
•Manage banking processes. 
•Preparation of financial reports and presentation 
of findings to top management 
•Responsible for all financial reporting, cash flow 
analysis, and financial forecasting. 
•Develops policies and procedures for all 
accounting functions: 
•Develops lean, effective and efficient controls 
over key processes 
•Engages with IT to constantly enhance ERP 
capabilities  
Minimum requirements:  
•3-5 years experience in finance roles 
•Solid finance skills 
•Strong leadership and clear communication 
(verbal and written) skills 
•Desire to act as part of the leadership team  
in strategically shaping the organization 
•Fluent in English 
•Bachelor degree in accounting or a related field 
•Professional finance/accounting qualificati 
on (ACCA, ACA, FCA, CPA, etc)

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

Από λογιστική εταιρία ζητείται άτομο για να εργαστεί 
στο τμήμα:

Έκδοσης Μισθοδοσίας της Εταιρίας  
είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη
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Ο/Η υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
•Βασικές γνώσεις υπολογισμού μισθοδοσίας 
•Βασικές γνώσεις εργατικής και ασφαλιστικής 
νομοθεσίας 
•Γνώση ηλεκτρονικής αποστολής εντύπων  
στο ηλεκτρονικό σύστημα Εργάνη 
•Γνώση χειρισμού πακέτου Office 
•Γνώση του προγράμματος μισθοδοσίας  
της Έψιλον θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
kassandraqwerty@gmail.com

Credit Controller

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

We are seeking a credit control expert, with a minimum 
of 5 years experience, dealing with our existing and 
future clients. This is a fantastic opportunity to develop 
your existing skills within an exceptional service 
organization. The successful candidate will play a 
key role in the accounting and finance department.

The ideal candidate should be able to 
demonstrate: 
•Familiarity with all accounting procedures 
and office receivable/payable accounts  
•Experience in dealing with clients at all levels, 
including corporate entities & high net worth 
individuals  
•Ability to manage and prioritise an extensive 
caseload  
•Ability to reconcile complex accounts and have 
excellent attention to detail 
•Competence in Microsoft Office products, XL  
and accounting software programs (such as SAGE) 
•Calm, confident manner 
•Manage analysis reporting as and when 
requested 
•Ensure monthly processing deadlines are met  
as required 
•Organise sending out monthly client statements 
•Govern the credit management within the 
practice  
Minimum qualifications: 
•Degree and post graduate degree in finance 
•Chartered accounting qualifications 
•Minimum of 5 years experience in a credit control 
or related department 
•Excellent communication skills in English  
•Integrity 
•Confidentiality 
•High standard of numeracy, accuracy  
with attention to detail 
•A team player with a flexible approach  
and a willingness to adapt 
•Outgoing and confident personality, able  
to operate at all levels 
•Self-starter, pro-active, able to set and achieve 
goals 
•Strong organisational & time management skills 
•Ability to predict potential risks to the company 
that could be escalated  
Working in HPD Laboratory makes you part of  
a great organization that puts employees first.

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

Join the leader in online forex trading. FXCM Hellas 
is now seeking a motivated and enthusiastic person 
for the position of:

Account Executive 

Key responsibilities 
•Assist in driving the sales for FXCM’s Retail 
products and services 
•Contact, mainly by phone, potential clients  
who have shown their interest in our products/
services (no cold calling) 
•Perform sales daily tasks such as logging calls, 
chats and correspondences 
•Discuss the benefits of our trading platform  
and the FX market with prospective clients 
•Other duties as assigned  
Qualifications 
•Must have a bachelor’s degree, preferably  
in finance or economics 
•1 - 2 years of sales experience is a plus 
•Must have strong writing skills and can speak 

persuasively and clearly in Greek and English 
•Be able to think quickly and problem-solve  
in real-time 
•Strong interest and passion for financial markets 
and international affairs 
•Team -player with excellent interpersonal skills  
Our offer 
•Dynamic and friendly environment where you will 
be able to showcase your skills and enthusiasm 
•Challenging responsibilities and career 
development opportunity 
•A full time job with attractive salary with 
compensations that rewards your performance

Who we are: FXCM is a leader in the rapidly expanding 
field of online currency trading services for retail and 
institutional traders. The firm operates out of offices 
in New York, Plano, San Francisco, London, Paris, 
Hong Kong, Milan, Berlin, Athens, Tokyo and Sydney. 
With substantial operations around the world, FXCM 
currently has over 174,000 live accounts trading via 
trading platforms offered by FXCM from over 180 
different countries. FXCM, a profitable and stable 
company, registered in NYSE, has a proven track 
record of reliability and success. Additional information 
can be found at www.fxcm.com / www.fxcm.gr. FXCM 
HELLAS is the Greek division of Forex Capital Markets 
LTD. We offer complete FOREX services to our clients, 
promoting one of the most successful FOREX and 
CFD trading platforms in the world.

Send your CV to the following e-mail: hr@fxcm.gr

πρΟγραμματίςτες
ATC are looking for:

Test Analysts

To work on cutting edge projects with one of the most 
exciting brands in the online betting industry.

Responsibilities: 
•Assist in the preparation and execution  
of test plans and test scripts 
•Ensure high quality and accuracy is maintained 
through to software release 
•Prepare and maintain test plans for use  
on automated testing tools 
•Prepare a test plan and test scripts to test  
each software component and demonstrate  
the business condition under test and the expected 
results 
•Provide feedback to the development team  
and ensure the work is carried out in accordance 
with the schedule and the quality requirements  
•Raise and monitor project and system related 
defects and ensure they are re-tested in a timely 
manner 
•Provide estimates and feedback to the software 
development manager for project scheduling 
purposes 
•Provide test reports on a regular agreed basis 
which detail testing progress, issues and risks 
•Help provide guidance and assistance in client 
requirements definition   
The candidate must have: 
•A high standing bachelor’s degree in computer 
science, engineering or information systems  
from a well regarded university 
•Experience of using test tools, enterprise  
and open source 
•Excellent written and verbal communication 
skills in English 
•Thorough knowledge of structured test methods 
and processes 
•Proven experience of testing complex  
user interfaces 
•Detailed knowledge of both manual  
and automated testing 
•Experience of testing using an automated test 
tool such as Selenium, Cucumber, QTP or FitNesse 
•Experience of BDD development practices  
and writing Gherkin. 
•A commitment to quality and a thorough 
approach to work   
The ideal candidate would also have: 
•Working knowledge of XML 
•Experience of scripting (eg Bash, Perl, Python) 
•Experience of UNIX environments 
•Experience with various development 
methodologies; Agile, TDD or Waterfall 
•Experience of testing online gaming applications 
•Experience of working with version control 
system 
•Qualified to ISEB/ISTQB Foundation level  
in Software testing  
We offer: 
•Competitive remuneration package 
•Excellent career progression opportunities  

in a multinational organization 
•A sociable fun-to-work environment 
•Chances to travel and work abroad for short 
periods of time 
•Continuous training and professional 
development opportunities  
If all this sounds exciting to you please send your 
CV to the following e-mail address: e.nika@atc.gr
About ATC: ATC is an international software company. 
For more than 25 years, we provide innovative 
solutions for the Central Government, Media, Banking, 
Distribution, Manufacturing and Services.

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

Η ανώνυμη ελληνική εταιρία Γενικών Ασφαλειών 
«Η ΕΘΝΙΚΗ» η μεγαλύτερη εταιρία παροχής ασφα-
λιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη 
στις αλλαγές που επιτάσσει το σύγχρονο και διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναβαθμίζει τις εσωτε-
ρικές δομές της και αναζητά ικανούς και δημιουργι-
κούς συνεργάτες που θα υποστηρίξουν το έργο της 
διεύθυνσης πληροφορικής, με την ειδικότητα του:

Database Administrator

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού  
πληροφορικής 
•Άριστη γνώση βάσεων δεδομένων Oracle, MS-SQL 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
3 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυν-
ση: prosopiko@insurance.nbg.gr. Θα ληφθούν υπόψη 
μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις 
της θέσης. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπι-
σθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό

Software Developers  
(Aθήνα - Θεσσαλονίκη)

H SIGMASOFT S.A., εταιρεία με αντικείμενο την πα-
ραγωγή ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής για 
τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αναζητά Software 
Developers σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι υποψήφιοι θα ασχοληθούν με το σχεδιασμό, ανά-
πτυξη, συντήρηση και ποιοτικό έλεγχο JAVA & C# 
.NET εφαρμογών.

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Πτυχίο TEI/ΑΕΙ στην πληροφορική ή σε συναφές 
αντικείμενο 
•Άριστη γνώση JAVA 
•Άριστη γνώση C# .NET 
•Άριστη γνώση JAVASCRIPT 
•Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών στην ανάπτυξη  
εφαρμογών 
•Άριστη γνώση Web Service (REST και SOAP/XML) 
•Καλή γνώση CSS, CSS3, HTML  
•Καλή γνώση Object Oriented Analysis & Design 
patterns  
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Εμπειρία Spring MVC & JSON. 
•Eμπειρία σε AngularJS  
•Eμπειρία σε Oracle 
•Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας  
και συνεργασίας  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές 
•Bonus επίτευξης στόχων 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Δυνατότητα συνεργασίας είτε με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας (πρόσληψη ΙΚΑ) είτε μέσω απόδειξης παροχής 
υπηρεσιών για ελεύθερους επαγγελματίες.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν  το βι -
ογραφικό τους σημείωμα στο e-mail:  hr@sigmasoft.gr 

με κωδικό: DevThess2015 για τη Θεσσαλονίκη  και 
DevAth2015 για την Αθήνα.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Web Developer 
(Κωδ.WEB 0414)

Ρόλος/αρμοδιότητες: Ο/η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που έχει στόχο 
την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τεχνολογίας 
μέσω του www.e-gate.gr. Συμμετέχει στον εμπορικό 
σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των ενεργειών marketing 
και επικοινωνίας (banners, landing pages, online 
campaigns, SEO, graphics for internal / external use).

Απαιτούμενα προσόντα: 
•Άριστες γνώσεις σε τεχνολογίες HTML (up to 5)/
CSS (up to 3), JavaScript/JQuery 
•Πολύ καλές γνώσεις σε XML και JSON 
•Πολύ καλές γνώσεις CS-Cart 
•Πολύ καλές γνώσεις SQL/MySQL, Apache  
και PHP 
•Γνώσεις C# (κυρίως Windows Applications) 
•Απαραίτητη προϋπόθεση εμπειρία σε λογικές 
Object Oriented Programming (OOP) 
•Βασικές γνώσεις σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
MS-SQL, Postgresql, My-SQL 
•Πολύ καλές γνώσεις σε e-commerce platforms 
και Open Source CMS (Πολύ καλές γνώσεις 
Magento, Joomla, Xcart, PrestaShop, OpenCart 
κλπ.) 
•Προϋπηρεσία σε σχετικό αντικείμενο 
•Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
•Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών  
προθεσμιών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε πακέτα σχεδίασης ιστοσελίδων 
(Dreamweaver, Photoshop, Flash κλπ.) 
•Εμπειρία σε PHP Frameworks 
•Facebook Applications 
•Εμπειρία σε αναλυτικό debugging, performance 
testing και optimizations στα παραπάνω αντικείμενα. 
•Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους 
ρυθμούς 
•Ικανότητα στην οργάνωση και το σχεδιασμό 
•Να είναι σε θέση να επικοινωνεί αποτελεσματικά 
με τους συναδέλφους

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ανταγωνιστικό σύ-
νολο αμοιβών και ανταμοιβών, ιδιαίτερα σύγχρονο 
και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, συνθήκες που 
ενισχύουν τη γνώση και την επαφή με την «αφρόκρεμα» 
της επιχειρηματικής κοινότητας, σημαντικές ευκαιρίες 
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής. 

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας 
στο e-mail: hr@e-gate.gr

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

Software Engineers 
 (κωδ. θέσης SWEA 1501)

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

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

Seeking talented senior software developers Marousi 
Athens.

Senior Software Engineer

Company profile:The company is a leading parcel 
and carrier management company responsible for 
more than 10 million parcels last year.

Applicants: 
•The company is looking for a senior software 
with strong demonstrable UI design  
and implementation skills. 
•Experience working with logistics and/or 
interfacing into carrier systems will be seen  
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as a major advantage.  
Essential duties and responsibilities: 
•Design the user experience of our products  
by creating new graphical interfaces  
and supporting infrastructure 
•Participate in the research and recommendation 
of appropriate models, methods, tools,  
and technologies to achieve solutions 
•Ensure quality and performance of deliverables 
•Mentor other team members  
Position requirements: 
•Fluency in English is essential 
•Demonstrable UI design experience  
(previous work examples) 
•At least 2 years previous experience 
•Experience with JavaScript, HTML5, CSS  
and related technologies 
•Experience developing rich HTML applications 
•Experience with object-oriented languages 
•Experience with Agile/Lean development 
practices  
Desired skills (considered a plus): 
•Experience with web GUI frameworks such  
as YUI, jQuery, and Flex 
•Experience with JavaScript MVC and MVVM 
frameworks such as Backbone.js and Angularjs. 
•Telerik Kendo

Contact: Please email your CV in English to the following 
e-mail: robert.fletcher@justshoutgfs.com with an 
indication of your salary expectations and availability.

Java/JEE Developer (Weblogic, Spring)  
(ref: JEE/01/15), Brussels, Belgium

 With expertise in JAVA/JEE development using 
JPA, JMS, Spring, Oracle Weblogic and JSF. 

EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading 
European software, information and communication 
technologies company, operating internationally 
(Athens, Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, 
Rome, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, Valetta, 
etc). The company employs over 600 engineers and IT 
experts. We design and develop software applications 
using integrated, state-of-the-art technology. Our 
current IT and telecoms projects have a value exceeding 
250 million EURO. EUROPEAN DYNAMICS is a renowned 
supplier of IT services to European Union Institutions, 
international organizations, European Agencies and 
national government Administrations all over Europe.

We currently have a vacancy for a Java/JEE Developer, 
fluent in English and French, to offer his/her services 
as an expert who will be based in Brussels, Belgium. 
The work will be carried out either in the company’s 
premises or on site at the customer premises. In 
the context of the first assignment, the successful 
candidate will be integrated into the Development 
team of the company that will closely cooperate with 
a major client’s IT team on site.

Your tasks: 
•Development of Java / JEE user interface  
and business components; 
•Persistence management using Hibernate 
framework; 
•Design and development of PL/SQL procedures; 
•Establishment of formal models, technical 
documentation and user manuals; 
•Corrective maintenance and test changes; 
•Provision of support for the development  
and to project managers to perform security plans.  
Your skills: 
•Minimum 10 years of relevant university studies 
& professional experience in IT; 
•Minimum 8 years of experience in JEE 
development using JPA, JMS, JSF and Spring 
Framework; 
•Extended working experience in HTML4/5, 
JavaScript, AJAX, jQuery, REST, JSON and Spring 
MVC; 
•Hands on experience in the analysis, design  
and architecture of web applications using Oracle 
Weblogic; 
•Good knowledge of web application security 
practises using XSS, SQL Injection and Cross Site 
Request Forgery; 
•Excellent knowledge of web services, Oracle, 
SQL, PL/SQL, Hibernate, web services like SOAP/
REST and Scrum or XP; 
•Experience in traditional design and enterprise 
integration patterns; 
•Knowledge of UML and Unix will be an asset; 
•Excellent command of English and French, both 
written and oral.

Our offer: If you are seeking a career in an exciting and 
dynamic company, where you will offer your services as 
part of a team of a major European Institution, operating 

in an international, multilingual and multicultural 
environment where you can expect real chances to 
make a difference, please send us your detailed CV 
in English, quoting reference: (JEE/01/15), to the 
following e-mail address: careers@eurodyn.com

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

 Softone E.R.P. Consultant Developer

At EY we support you in achieving your unique potential 
both personally and professionally. We give you 
stretching and rewarding experiences that keep you 
motivated, working in an atmosphere of integrity and 
teaming with some of the world’s most successful 
companies. And while we encourage you to take 
personal responsibility for your career, we support 
you in your professional development in every way we 
can. You enjoy the flexibility to devote time to what 
matters to you, in your business and personal lives. 
At EY you can be who you are and express your point 
of view, energy and enthusiasm, wherever you are in 
the world. It’s how you make a difference.

Role: To support the SEE Project “Panorama 
enhancements” currently underway and provide 
support to all Panorama- configured countries in 
the South Cluster.

Job description: As a Softone E.R.P. consultant / 
developer the appropriate candidate will be responsible 
for the development and support of solutions based 
on Softone Platforms.

Minimum requirements: 
•Minimum 2 years of experience in Soft One E.R.P.  
•Basic knowledge in Softone Scripting language  
•Basic knowledge in JavaScript  
•Good knowledge of SQL Server Database  
•Academic background will be considered a plus 
•Softone certifications will be considered a plus 
•Previous related working experience will be 
considered a plus. 
•Ability to use initiative and work effectively under 
pressure. 
•Very good written and oral skills both in Greek 
and English. 
•Excellent teamwork 
•Advanced Excel user

Send your CV to the following link:  
http://tinyurl.com/nvj28wj

τηλεΦωνίΚη  
εΞΥπηρετηςη
Προώθηση Κάρτας Υγείας 

Περιστέρι

Από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της τηλεφω-
νικής εξυπηρέτησης στο Περιστέρι, ζητά να εντάξει 
άμεσα στην ομάδα της άτομα για να εργαστούν στο 
τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων κάρτας υγείας σε 
part time απασχόληση. 

Απαραίτητα προσόντα 
•Άνεση στην επικοινωνία & τη διαπραγμάτευση 
•Διάθεση για εργασία & προσήλωση στην επίτευξη 
στόχου 
•Ανάλογη εμπειρία σε τηλεφωνικές πωλήσεις  
θα εκτιμηθεί  
Η εταιρία προσφέρει 
•Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή 
•Ασφαλιστική κάλυψη & όλα τα νόμιμα δώρα - 
επιδόματα 
•Υψηλά bonus επίτευξης στόχων 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα & ικανά στελέχη 
•Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Άμεση πρόσβαση σε σταθμό μετρό

Μισθοδοσία κάθε Παρασκευή προκαταβολικά.

Άγιος Αντώνιος σταθμός,  υπεύθυνη κα Ανδριο-
πουλου, τηλ: 211 1828784 - 6939 185625, e-mail: 
telecon23@gmail.com

H εταιρία RELATE A.E. από τις δυναμικά αναπτυσσό-
μενες εταιρίες στην παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για τη 
στελέχωση κέντρων εισερχόμενης και εξερχόμενης 
επικοινωνίας:

Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής  
Εξυπηρέτησης (ΕΤΕ-14)  
για Μερική Απασχόληση

Επιθυμητά προσόντα: 
•Απόφοιτοι λυκείου/ΤΕΙ/ΑΕΙ - μέχρι 30 ετών 
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - 
θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL 
•Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας γραπτή  
και προφορική 
•Γνώση αγγλικών 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες και ευέλικτα 
ωράρια 
•Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
Προσφέρονται: 
•Σύμβαση απασχόλησης μισθωτού με ασφαλιστική 
κάλυψη ΙΚΑ 
•Δυνατότητα αυξημένων αποδοχών βάσει  
πρόσθετων ωρών/βραδινής απασχόλησης/ 
Κυριακών -αργιών 
•Συνεχής εκπαίδευση σε διαφορετικά προϊόντα 
των πελατών μας και σε μεθόδους εξυπηρέτησης 
καταναλωτών 
•Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εξέλιξης  
Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου) 
και λεωφορεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους στη διεύθυνση: hr@relate.gr ή με 
fax: 210 2805001, αναγράφοντας τον κωδικό ΕΤΕ-14.

My work is a game, a very SERIOUS game!” Σε 
αυτή την αγγελία υπάρχουν πολλά λάθη. Σνφμύωα 
με μαι έυρενα στο Πμανιπσητετο του Κμτρπιαιζ, δεν 
πζαίει ρλόο με τι σρειά είναι τοθοπεμέτενα τα γτάμαμρα 
μσέα σε μία λξλέη, αεκρί το πώτρο κια το ταελείτυο 
γάμρμα να ενίαι στη στωσή θσέη. Ατυό γνίταει γαιτί ο 
απρώνθονις εκέγλφοας δεν δαεβζιάι γάμρμα γάμρμα 
κθάε λξηέ αλλά τη λξηέ σαν σνύλοο.

Αν θςε να αήκνεις κι εσύ στο σνύολο μαις οδαάμς που 
δεν πείαζι ρλόο αν εαίσι μιρόκς ή μεγοάλς, αν έεχις 
εμρίπιεα ή δεν έχιες, αν θες να δουλιεύς πολέλς ή λεγίς 
ώερς, τότε στίελε μας το βιγραοκιφό σου. Το μόνο που 
χρζάειεσαι είναι θηέλση, εποινικωνικαές δετηόξιτες 
και όξρεη για δλουειά...κι εμείς θα σου δουξείμε τον 
τόρπο να τα καφτέαρεις. 

“My work is a game, a very serious game!” 
M. C. Escher

Αποστολή βιογραφικού για τη θέση: Εκπρόσωπος 
τηλεφωνικών πωλήσεων [με την ένδειξη κωδ: 02], 
e-mail: hr@mediatel.gr, fax: 214 214 80 90. Διεύ-
θυνση εργασίας: Λ. Κηφισίας 125 - 127, ΤΚ 115 24 
Αμπελόκηποι Αθήνα (3’ από στάση μετρό Πανόρμου). Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέσέ μας στο 214 214 
8000 (Επιλογή 1), διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού.

Randstad Hellas, is seeking to employ an:

Arabic Speaking Call Center 
Supervisor (Telesales-B2B Sales)

On behalf of its client, a multinational organization.

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Responsible to meet department productivity  
and quality goals and KPIs 
•Meet with CCM on a daily basis to plan, 
strategize, and review department’s sales 
performance 
•Coordinate department activities and special 
projects to ensure quality and meet timetables 
•Support in sales tactics and action plan  
to anticipate partner needs to proactively provide 
business recommendations 
•Participate on weekly basis to calls/sessions  
•Build a true succession plan to allow individual 
growth within Sales teams 
•Direct staff in the development, analysis,  
and preparation of reports 
•Supervise staff in accordance with company 
policies and procedures 
•Assist staff to resolve complex or out of policy 
operation problems 
•Responsible for staff scheduling to include: work 
assignments, employee vacations, employee 
breaks, overtime assignment, back up for absent 
employees 
•Cooperate with human resources for appropriate 
staffing levels 
•Assist in the interview and hiring process  
for potential candidates 
•Schedule and conduct staff meetings 
Communication and being a focal point  
of dissemination of information from management 
to team and vice versa 
•Suggest and inform the management on any 
matters relating to improving revenue generation 
& customer satisfaction with regards insofar  
as it affects call handling and call centre processes 
•Other duties as assigned 

Προσόντα/requirements 
•Graduates of high school, college or university 
•Proficient knowledge of English 
•Good knowledge of second language desirable 
•1 year of lead experience or equivalent 
•Sales experience required 
•Advanced knowledge of PC 
•Strong technical skills 
•Leadership skills 
•Excellent written and verbal communication skills  
•Ability to work under pressure 
•Customer service skills

Randstad is one of the leading HR services company 
in the world with a presence in the Greek market for 
over fourteen years. Our international experience 
combined with our successful presence in the local 
market guarantees the quality of our HR services. 
Follow us on: Linkedin, Facebook, Twitter.Send your 
CV to the following link: http://tinyurl.com/nlg5mpm, 
website: www.randstad.gr

Δικηγορική εταιρία στο πλαίσιο της συνεργασίας 
της με μεγάλο χρηματοπιστωτικό οργανισμό, ζητά 
να προσλάβει:

2 Στελέχη Διαχείρισης  
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών 

(Collection Agents)

Αντικείμενο εργασίας: 
•Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων  
σε επιλεγμένους πελάτες για ενημέρωση σχετικά 
με τις οφειλές τους 
•Προτάσεις διακανονισμού οφειλών βάσει  
προκαθορισμένων προγραμμάτων 
•Διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων  
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Απολυτήριο λυκείου 
•Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων 
•Τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Πολύ καλή επικοινωνιακή και διαπραγματευτική 
ικανότητα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Μισθό ανάλογο με τα προσόντα του υποψήφιου 
•Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
επαγγελματικής εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου στο e-mail: info@pslex.gr. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
Forthnet / Nova 

Call Center –Συγγρού -Φιξ

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

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

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

εμπΟρΟΫπαλληλΟί
H ACTION LINE για λογαριασμό πελάτη της, εταιρίας 
στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, αναζητά υποψηφίους:

Πωλητές στον Πύργο  
για την Προώθηση Τηλεπικοινωνιακών  

& Ευρυζωνικών Υπηρεσιών 
(Κωδ. Θέσης: ACT_DDPYR_0115)

Αρμοδιότητες:  Ο υποψήφιος για τη θέση θα ενταχθεί 
στο τμήμα εξωτερικών πωλητών και οι αρμοδιότητές 
του θα περιλαμβάνουν την προώθηση εταιρικών πα-
κέτων σταθερής τηλεφωνίας και internet.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
ενός έτους 
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•Προσανατολισμός στους στόχους, πελατοκεντρική 
αντίληψη, οργανωτική ικανότητα 
•Ευχάριστη,δυναμική προσωπικότητα, επικοινωνιακή 
ευχέρεια 
•Άνεση στο χειρισμό ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Πτυχίο λυκείου, ΙΕΚ ή ισότιμης σχολής 
•Δυνατότητα ταξιδίων 
•Κάτοχος διπλώματος και ΙΧ αυτοκινήτου   
Παρέχονται:  
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
(μισθός-ασφάλιση-bonus) 
•Κάλυψη εξόδων μετακίνησης 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προωθήσουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό 
ACT_DDPYR_0115. ACTION LINE ΜΟΝ ΕΠΕ. Για 
αποστολή βιογραφικού,  e-mail: jobs@actionline.gr 
fax: 210 3637544.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρείες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλήτρια Καταστήματος  
(Κωδ. ΠΚΠ 0414)

Ρόλος/αρμοδιότητες: Η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος 
μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται στο 
κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρείας στο Χαλάνδρι 
(Λεωφ. Κηφισίας 298) και έχει ως στόχο την υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρείας.

Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν: 
•Εξυπηρέτηση των πελατών τόσο εντός  
του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά και μέσω 
internet. 
•Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων 
και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε 
πελάτη ξεχωριστά. 
•Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων  
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1-2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση. 
•Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής. 
•Ηλικία έως 25 ετών. 
•Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα 
και ομαδικό πνεύμα. 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην άψογη 
εξυπηρέτηση των πελατών.

Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο 
αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), σύγχρονο, 
νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημα-
ντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά 
αναπτυσσόμενης εταιρείας στο χώρο της πληροφορικής.

Παρακαλούμε να αποστείλετε το βιογραφικό 
σας, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης εργασίας 
στο e-mail: hr@e-gate.gr

Υπεύθυνοι Καταστημάτων  
για τα Καταστήματα της Αλυσίδας 

στην Αττική 

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία στο χώρο της λιανικής πώλησης 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι. Οικονομικής κατεύθυνσης 
•Γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη  
προσωπικότητα 
•Υπευθυνότητα και συνέπεια 
•Ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης ομάδας 
•Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού: εκπαίδευση, 
πρόγραμμα εργασίας 
•Ικανότητα στην επίβλεψη παραγγελιών, έλεγχος 
παραλαβών, διαχείριση αποθεμάτων 
•Ικανότητα λήψης αποφάσεων 
•Ηγετικές ικανότητες 
•Ικανότητα εργασίας σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο 
•Φιλοδοξία και δυναμισμός 
•Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης 
•Επιθυμητή ηλικία έως 40 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
customercare@petcity.gr

Πωλήτριες Λιανικής 
(Θεσσαλονίκη)  (κωδ: SS/OS)

Γνωστή εταιρεία στο χώρο της επώνυμης γυναικείας 
ένδυσης ζητά πεπειραμένες πωλήτριες για πρόσληψη.

Απαραίτητα προσόντα 
•Απαραίτητη 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Άνεση στην επικοινωνία και στην εξυπηρέτηση 
πελατών 
•Άριστη γνώση του χώρου της μόδας 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών 
•Εξαιρετική εμφάνιση

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: hr@
rakas.gr. Υπ όψιν υπεύθυνου ανθρώπινου δυναμικού.

ςτελεχη πωληςεων
INTERSYS A.E., one of the largest companies in 
information and commutation systems is seeking a 
qualified professional to cover the following position:

Presales & Consulting Manager  
(PCM 105)

Job description: The presales & consulting manager 
role is to drive and coordinate B2B presales & consulting 
activities of the company. This includes sizing, 
preparation and submission of offer for major projects 
as well as planning, coordinating, and supervising all 
activities related to the demonstration, implementation 
and support of Canon software applications. The role 
manages the presales and consulting / solutions teams. 

The ideal candidate will present a balanced combination 
of solid IT (mainly software) background with strong 
communication skills, a problem-solving approach, 
and knowledge of best practices to guide his/her 
teams toward a high level of customer satisfaction. 

Position requirements  
•Bachelor’s degree, specializing in information 
technology 
•5 years of related experience preferably  
in the field of IT software presales and/or support 
•Proficient in handling complex technical concepts 
and applying solutions according to client 
requirements. 
•Fluent with coding, testing and deployment. 
•Knowledge of different software systems, client/
server architectures and up to date tools  
and technologies. 
•Good knowledge of Microsoft Server Software, 
Unix, SQL, Network Systems Support, Disaster 
Recovery, Mac OSX and Windows environment. 
•Deep understanding of software development, 
languages, methodologies and frameworks. 
•Experience in leading small IT teams

We offer a competitive remuneration package and 
a prosperous career.

Send your CV to the following e-mail: hrd@intersys.gr

Sales Representative

H VARIO CLEAN A.E. δραστηριοποιείται στο χώρο 
των συστημάτων καθαρισμού και υγιεινής, προσφέ-
ροντας στην Ελληνική και Κυπριακή αγορά καινοτό-
μα και ποιοτικά επαγγελματικά προϊόντα, κατέχοντας 
κορυφαία θέση στο χώρο. Διαθέτει ένα εκτεταμένο 
δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα και αναπτύσσεται 
δυναμικά με στρατηγικές συνεργασίες προσεγγίζοντας 
νέες αγορές.

Σκοπός θέσης: Ο/Η υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η 
για την ανάπτυξη των πωλήσεων και επίτευξη των 
στόχων της εταιρείας σε προκαθορισμένη περιοχή. Ο/Η 
υποψήφιος/α είναι υπεύθυνος/η για την προώθηση 
των προϊόντων της εταιρείας στο υφιστάμενο αλλά 
και νέο πελατολόγιο που θα αναπτύξει, λειτουργώντας 
συμβουλευτικά και προτείνοντας τις κατάλληλες λύσεις 
με βάση τις ανάγκες τους.

•Εντοπισμός, προσέγγιση και ανάπτυξη νέου  
πελατολογίου 
•Διατήρηση και ανάπτυξη του υπάρχοντος  
πελατολογίου 
•Ανάλυση της δυναμικής της αγοράς και αξιολόγηση 
της συνολικής αξίας για τους υφιστάμενους  
και δυνητικούς πελάτες 
•Επισκέψεις σε πελάτες για ανάλυση αναγκών, 
παρουσίαση προϊόντων, σύνταξη πρότασης  
συνεργασίας και κλείσιμο συμφωνίας. 
•Ανάλυση στατιστικών στοιχείων πωλήσεων  
και οικονομικών στοιχείων των πελατών,  
σχεδιασμός και εφαρμογή πλάνου δράσεων. 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό και ευθύνη υλοποίησης 
και παρακολούθησης του ετήσιου προϋπολογισμού 
στόχου πωλήσεων για την περιοχή της ευθύνης του. 
•Ανάλυση στοιχείων πωλήσεων και υποβολή  
προτάσεων για στοχευμένες προωθητικές ενέργειες. 
•Προετοιμασία εβδομαδιαίων και μηνιαίων  
αναφορών αναφορικά με τα αποτελέσματα,  
τα προβλήματα, τις προοπτικές, τις ανάγκες  
των πελατών 
•Παρακολούθηση, μελέτη και ανάλυση  
του ανταγωνισμού και των τάσεων της αγοράς. 
•Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα  
(marketing, customer service, λογιστήριο, τεχνικό 
τμήμα) με στόχο την καλύτερη δυνατή και άμεση 
εξυπηρέτηση των πελατών του.  
Προφίλ/προσόντα υποψηφίου: 
•Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ 
•Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία σε πωλήσεις 
B2B 
•Δυναμική και φιλόδοξη προσωπικότητα 
•Επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
•Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση  

των πελατών και στην επίτευξη των στόχων 
•Καλή γνώση εφαρμογών MS office  
(excel, word, powerpoint) 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στην επαρχία  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως  
προσόντων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο, laptop και κινητό τηλέφωνο 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Επιπρόσθετες παροχές (ομαδική ασφάλιση κ.ά.) 
•Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αναγνωρίζουμε ότι ένας σημαντικός παράγοντας της 
επιτυχίας μας είναι οι άνθρωποί μας. Γι’ αυτό προσφέ-
ρουμε άριστο περιβάλλον, με ομαδικό πνεύμα, ενώ 
παράλληλα επενδύουμε στους εργαζόμενους μας με 
τη συνεχή εκπαίδευση και τη δυνατότητα για επαγ-
γελματική ανάπτυξη. Εάν διαθέτετε τα απαραίτητα 
προσόντα, παρακαλούμε στείλτε μας το βιογραφικό 
σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  hr@varioclean.
gr, website: www.varioclean.gr

Εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ: Η Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, η μεγα-
λύτερη εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλι-
κού με 42 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρο-
λογικών πινάκων.

Συνεχίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου των καταστη-
μάτων της σε Αθήνα και περιφέρεια, σύντομα πρόκειται 
να ανοίξει νέο κατάστημα στη Σαντορίνη και αναζητά 
να το στελεχώσει με:

Σύμβουλους Πώλησης

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως θέσης  
θα πρέπει να διαθέτουν: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες 
•Γνώσεις τεχνικών πωλήσεων 
•Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών και πληροφοριακών 
συστημάτων 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  
στον κλάδο  
Σύμβουλοι πώλησης ηλεκτρολογικού υλικού: 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ Τεχνικής κατεύθυνσης  
(ηλεκτρολογίας) 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία  
στο χώρο των πωλήσεων  
Σύμβουλοι πώλησης φωτισμού: 
•Απόφοιτοι ΤΕΙ - ΑΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης  
•Επιθυμητές γνώσεις διακόσμησης  
και αρχιτεκτονικής εσωτερικών χωρών  
•Επιθυμητή γνώση Autocad 2D 3D και φωτομετρίας

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει 
να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας και την εται-
ρική μας φιλοσοφία ενώ θα λάβετε εξειδικευμένη 
εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 
εργασιακού σας ρόλου.

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

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Μαίρη 
Αλεξανδροπούλου.

H εταιρεία γραφικών τεχνών, Μυτιληναίος Α.Ε. με 
έδρα τον Πειραιά επιθυμεί να προσλάβει:

Στέλεχος Πωλήσεων

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει δυναμική προσω-
πικότητα, με οργανωτικές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες, με ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, 
πρωτοβουλία, άνεση στην επικοινωνία, με ομαδικό 
πνεύμα και όρεξη για δουλειά.

Απαιτούμενα προσόντα για τη θέση είναι: 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
για τους άντρες υποψήφιους 
•Άριστη χρήση υπολογιστή και προγραμμάτων  
MS Office 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Ανώτερη σχολή (θα εκτιμηθεί) 
•Προϋπηρεσία σε πωλήσεις τουλάχιστον 2 ετών 
(σε εταιρία γραφικών τεχνών - θα εκτιμηθεί). 
•Επαγγελματικότητα, ευελιξία, συνέπεια, αξιοπιστία

Η εταιρεία προσφέρει κινητό τηλέφωνο, έξτρα πριμ 
απόδοσης, προοπτικές εξέλιξης, παροχή συνεχούς εκπαί-
δευσης, πελατολόγιο και κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου.

Η αποστολή βιογραφικών μαζί με μία πρόσφατη 
φωτογραφία γίνεται στο e-mail: jobs@mytilinaios.com

Πωλητές

Για την περιοχή Ν. Προαστίων Αττικής με στόχο την 
ανάπτυξη και εξυπηρέτηση πελατολογίου.

Απαραίτητα προσόντα 
•Ηλικίας έως 35 ετών 
•Οργανωτικές ικανότητες - ομαδικό πνεύμα 
•Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επίτευξη στόχων 
•Αγγλική γλώσσα 
•Προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον ένα έτος 
•Τόπος κατοικίας νότια προάστια - Αττικής  
Προσφέρονται 
•Μισθός - ασφάλιση 
•Bonus αποδοτικότητας 
•Κινητό τηλέφωνο 
•Αρχική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 εβδομάδων 
•Συνεχής εκπαίδευση μετά την ανάληψη καθηκόντων 
•Ευχάριστο περιβάλλον 
•Εξέλιξη καριέρας

Για αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων, 
e-mail:  chmpampos@megasystems.gr  
ή fax 211 1099599.

Η Digital SΙΜΑ Α.Ε. με 20ετή παρουσία στο χώρο 
της πληροφορικής, και ειδίκευση στους τομείς δι-
κτύωσης, ασφάλειας δεδομένων και αποθήκευσης, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Inside Sales 
Ασφάλεια Δικτύων

Βασικά καθήκοντα: 
•Διαχείριση υπάρχοντος και νέου πελατολογίου, 
από το χώρο του γραφείου. 
•Ενεργή συμμετοχή στην επίτευξη των στόχων  
του τμήματος. 
•Επικοινωνία με συνεργαζόμενους οίκους  
του εξωτερικού.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης. 
•Τεχνικές γνώσεις πληροφορικής και ειδικά  
σε αντικείμενα συναφή με τις δραστηριότητες  
της εταιρείας θα ληφθούν υπόψη 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο ετών στο χώρο 
της πληροφορικής σε ανάλογη θέση. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 
αποτελεσματικότητα, ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικός μισθός, bonus. 
•Εκπαίδευση στις τεχνολογίες των δικτύων,  
επικοινωνιών και της ασφάλειας δεδομένων. 
•Δυνατότητες εξέλιξης.

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους, αναφέροντας τον κωδικό SALES_
ΙΝ, στο e-mail:  vkal@digitalsima.gr ή στο fax: 210 
9010405.

Η εταιρία KEBE επιθυμεί να καλύψει τη θέση:

Πωλητής 
με έδρα τη Λάρισα

Περιγραφή θέσης: Προώθηση και τεχνική υποστήριξη 
των προϊόντων της ΚΕΒΕ σε συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή. Διατήρηση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη του 
υπάρχοντος πελατολογίου.

Προσόντα: 
•Εμπειρία τουλάχιστον 3-5 έτη σε παρόμοια θέση 
θα εκτιμηθεί 
•Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 
•Οργανωτικές ικανότητες και συνέπεια 
•Γνώση αγγλικών (προαιρετικά)  
Παροχές εταιρίας: 
•Πλήρης απασχόληση 
•Ανταγωνιστικός μισθός 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Φιλικό και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@kebe-sa.gr

ELT Sales Representative 
Greece

Hamilton House is a specialist publisher of high 
quality ELT materials. We are looking for sales 
representatives to cover Greece. This role is based 
in our Athens office but will require regular traveling 
throughout Greece.

In this position we require self-motivated, energetic, 
ambitious and sales-orientated individuals. The key 
responsibilities will involve extensive school and 
institutional visiting, product presentation, assisting 
with regional marketing campaigns, attending 
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Η AHI Carrier Ν.Α. Ευρώπης ζητά να προσλάβει με 
σύμβαση 1 έτους (αντικατάσταση εγκυμοσύνης) για 
το τμήμα Totaline:

Totaline Sales Support 
(Κωδ. TSS-15)

Καθήκοντα: 
•Υποστήριξη τμήματος 
•Τηλεφωνικό κέντρο καταστήματος, αρχειοθέτηση 
παραστατικών, εξοδολόγια τμήματος, γραφική ύλη. 
•Εκτέλεση παραγγελιών πωλητών, αποστολή  
και τιμολόγηση. 
•Άνοιγμα πελατών και πιστωτικών ορίων στο σύστημα 
σε συνεργασία με τμήμα πιστωτικού ελέγχου. 
•Παραλαβές επιστροφών υλικών πελατών  
και πιστωτικά. 
•Αλλαγές τιμών στο σύστημα και στα ηλεκτρονικά 
αρχεία. Ενημέρωση τιμοκαταλόγων. 
•Ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες αναφορές 
πωλήσεων, ανοιχτών παραγγελιών, προβλέψεων κλπ. 
•Αγορές υλικών 
•Δημιουργία νέων κωδικών προϊόντων  
και προμηθευτών στο SAP, δημιουργία εντολής 
αγοράς, εκτέλεση παραγγελίας και παρακολούθηση 
παράδοσης, τιμολόγηση, ενημέρωση πωλητή.  
Σε περίπτωση απευθείας αποστολής, διαχείριση 
καταλόγου συσκευασίας ή CMR. 
•Έρευνα αγοράς για ταχέως κινούμενα υλικά, τιμές 
και χρόνος παράδοσης από τοπικούς και διεθνείς 
προμηθευτές. Διαπραγμάτευση τιμών και πιστωτικών 
ορίων.  
Προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπόθεση σπουδές τεχνικής  
κατεύθυνσης 
•Απαραίτητη προϋπόθεση 2 χρόνια εμπειρίας  
σε υποστήριξη πωλήσεων ταχέως κινούμενων 
τεχνικών προϊόντων. 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ, ιδιαιτέρως του MS Office 
(World και Excel). Γνώση SAP θεωρείται προσόν. 
•Καλή γνώση Αγγλικών. 
•Πολύ καλή οργάνωση, ευελιξία και απόδοση κάτω 
από συνθήκες πίεσης. 
•Άνεση χειρισμού πολλών εργασιών ταυτόχρονα 
και ικανότητα να θέτει προτεραιότητες. 
•Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  
με ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρεται: 
•Βασικός μισθός 
•Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
•Δυνατότητες εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
εξέλιξης

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προδιαγραφές πα-
ρακαλούνται να υποβάλλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα με την ένδειξη TSS-15 στο e-mail: cseehr@
ahi-carrier.com

Η ΖΕΒ ZERO ENERGY BUILDING στα πλαίσια της 
ανάπτυξής της ζητεί:

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων  
 Εξοικονόμησης Ενέργειας  

Energy Sales Engineer (κωδ. SE1)

Αρμοδιότητες: 
•Συλλογή στοιχείων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων 
•Συγγραφή προτάσεων και προσφορών, 
•Διεκπεραίωση - διαχείριση έργων 
•Διαπραγμάτευση με πελάτες  
Υποχρεωτικά προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση κατεύθυνσης μηχανικού 
•Εμπειρία σε διαδικασίες χρηματοδότησης  
ενεργειακών έργων  
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (MS Office) 
•Εργασιακή εμπειρία 5 ετών  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών  
•Γνώση Γερμανικών 
•Γνώση ΚΕΝΑΚ  
Προσφέρουμε: 
•Μισθό 
•Bonus βάσει στόχων 
•Εκπαίδευση  
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ευχάριστο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό με τον κωδικό ένδειξης στο e-mail: HR@ZEB.GR

ΟΔηγΟί
Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη ψάχνει για:

Οδηγό
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία μέχρι 40 ετών. 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχείο 4-5 αστέρων 
•Άριστη γνώση ελληνικών, αγγλικών  

και προαιρετικά μιας τρίτης ξένης γλώσσας 
•Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 
•Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία στη Σαντορίνη  
σε αντίστοιχη θέση  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: info@astartesuites.gr

Η Blu Global είναι μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που 
συνεργάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. 
Αναζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας,  υποψήφιους 
για άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Επαγγελματίες Οδηγούς  
(HGV Class 1) για Απασχόληση  

στο Ηνωμένο Βασίλειο

Περιοχές εργασίας: London, Birmingham, Shropshire 
και σε άλλες περιοχές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Ιανουάριος 2015  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Κατοχή καθαρής άδειας οδήγησης κατηγορίας  
Γ + Ε τουλάχιστον 2 ετών 
•Digital Tacho Card σε ισχύ (Digicard) 
•Διεθνής εμπειρία σε βαρέου τύπου οχήματα 
•Καλή γνώση αγγλικών (γραπτά, προφορικά) 
•Πολύ καλή γνώση των Βρετανικών κανόνων 
οδήγησης 
•Εργασιακή ευελιξία 
•Πελατοκεντρική στάση 
•Προθυμία για μάθηση  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές: Κατά μέσο όρο 700GBP/εβδομάδα 
•Δυνατότητα για υπερωρίες 
•Εκπαίδευση (από 1 έως 5 ημέρες) 
•Ώρες εργασίας: Κατά μέσο όρο 45 ώρες/εβδομάδα
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό  σας σημείωμα στα Αγγλικά στη διεύ-
θυνση:  Cvgreece@blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. Η Blu Global 
δε χρεώνει κανενός είδους προμήθεια στους υπο-
ψήφιους! «Completely Bespoke, Truly Global»

Driver - Amanzoe 
(Code: DR04012015)

Job descriptions: Our property on the Peloponnese in 
Greece, captivates its guests from the first moment. 
From architecture to food, from spa to lush olive 
tree gardens, from wellness to concierge and most 
importantly service, Amanzoe is more than just a 
resort, it is a place beyond luxury.
Take advantage of a chance to be part of this opportunity. 
Join our family at Amanzoe as a Driver. Under the 
direction of the head driver, the incumbent will assist 
in providing customer focused service to our guests, 
ensuring their stay will become an ultimate experience.
You will promote the desired work culture around the 
core values of Integrity, respect, loyalty, communication, 
empowerment & ‘the philosophy’ of Amanresorts 
and the brand ethos. 
You will need to be a reliable and safe driver, who 
stays calm under pressure. We seek a well presented, 
young minded individual who is customer driven with 
an outgoing and friendly attitude.
This role is based at our Amanzoe in the greater Porto 
Heli Area - Greece. While we are open to applications 
from international candidates, we ask that you already 
possess the right to live and work in Greece without 
the need for a company-supported work permit.
Desired skills and experience: You will likely already 
possess previous experience at a chauffeur position 
or at least 2 years within the Hospitality Industry. 
You will need to have a professional driving license 
(Category C or higher level). Excellent verbal Greek and 
English communication skills are required. Knowledge 
of a third language and Hospitality Degree will be 
considered as an asset. Strong interpersonal abilities 
are essential.
Amanresorts always looks to work with the most 
talented individuals in their field. We look for people 
who have a deep understanding of the needs and desires 
of the luxury consumer, and who know how to craft 

and deliver services that will appeal to this group. 
However the highest performing individuals in our 
group all display the following common characteristics:
•They are values-driven and choose to belong  
to a values-based group. Therefore they respect 
and adhere to our ethical standards, and they 
adapt themselves to the cultural sensitivities  
of the unique locations where we live and work. 
•They are excellent communicators and so can 
cross-functional boundaries.  
•They are highly intelligent, highly competitive, 
highly detail-oriented, but low-ego. 
•They have a strong instinct to collaborate with 
others, to look after the interests of our company, 
our guests, and our colleagues 
•If this sounds like you, then you may find  
your natural home lies with Amanresorts.  
Talk to us about aligning your passions  
with our opportunities.  
To be considered for this position, please send 
your CV by Monday, January 26.
Company description: Aman manages and markets 
small top-end luxury resorts worldwide. Each resort 
offers a guest experience that is intimate and discreet 
while providing the highest level of service. Each 
resort and setting is unique, but certain elements 
characterise all of them - a beautiful natural location, 
outstanding facilities, exceptional service and a small 
number of rooms to ensure exclusivity and privacy.
Since 1988, when flagship Amanpuri opened in Phuket, 
Thailand, Amanresorts has established a further 25 
resorts in Bhutan, Cambodia, China, France, Greece, 
India, Indonesia, Italy, Laos, Montenegro, Morocco, the 
Philippines, Sri Lanka, Turkey, the Turks and Caicos 
Islands, the United States of America and Vietnam. 
Amanresorts was proud to win travel & leisure’s 
award as “Top Hotel Brand 2014”. Embarking on a 
new and exciting phase of growth in 2014, Aman 
continues to relish the exploration of new destinations 
and markets, and seeks talented and experienced 
people to join the team.
Send your CV to the following e-mail: amanzoe.
recruitment@amanresorts.com, website: www.
amanresorts.com

απΟΘηΚαρίΟί
Η βιομηχανική εταιρεία PRIME SOLUTIONS S.A. 
με έδρα τον Ελεώνα Θηβών, δραστηριοποιείται στον 
χώρο των καλλυντικών και παραφαρμακευτικών 
προϊόντων. Η αναγνώρισή της και η εδραίωση της 
στην παγκόσμια αγορά, είναι αποτέλεσμα της υψηλών 
προδιαγραφών παραγωγικής δραστηριότητάς της η 
οποία εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα και ευελιξία. Στα 
πλαίσια της συνεχούς προσπάθειάς της για ανάπτυξη, 
ζητά να προσλάβει:

Διανομέα / Υπεύθυνο Αποθήκης 
 (Ref.: Warehouse)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις παρακάτω  
αρμοδιότητες: 
•Προετοιμασία, οργάνωση & αποστολή παραγγελιών 
•Παρακολούθηση φυσικής αποθήκης 
•Διανομή προϊόντων σε πρακτορεία 
•Χειρισμό ανυψωτικού μηχανήματος  
Απαιτούμενα προσόντα/ιδιότητες: 
•Άνδρας, 25 - 35 ετών 
•Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής 
•Επαγγελματικό δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας 
•Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Πρωτοβουλία και υπευθυνότητα 
•Προγραμματισμός και οργάνωση 
•Επιθυμία για την επίτευξη θετικού αποτελέσματος 
•Προαιρετικά δίπλωμα χειριστή ανυψωτικού  
μηχανήματος 
•Προϋπηρεσία σε οργανωμένη αποθήκη  
τουλάχιστον 2 ετών  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον 
•Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@primesolutions.gr

Εταιρεία Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ: Η Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ, η μεγα-
λύτερη εταιρεία στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλι-
κού με 42 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, διαθέτει 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρο-
λογικών πινάκων.
Συνεχίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου των καταστη-
μάτων της σε Αθήνα και περιφέρεια, σύντομα πρόκειται 
να ανοίξει νέο κατάστημα στη Σαντορίνη και αναζητά 
να το στελεχώσει με:

Αποθηκάριο

Όλοι οι υποψήφιοι ανεξαρτήτως θέσης θα πρέπει 
να διαθέτουν: 
•Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες 
•Γνώσεις τεχνικών πωλήσεων 
•Ευχέρεια χρήσης υπολογιστών και πληροφοριακών 
συστημάτων 
•Θα συνεκτιμηθεί προηγούμενη εμπειρία στον κλάδο

Εάν επιλεγείτε για τη θέση: Θα παρακολουθήσετε 
ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα σας βοηθήσει 
να κατανοήσετε τον τρόπο λειτουργίας και την εται-
ρική μας φιλοσοφία ενώ θα λάβετε εξειδικευμένη 
εκπαίδευση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του 
εργασιακού σας ρόλου.

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

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλεκτρο-
νική διεύθυνση hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. Μαίρη 
Αλεξανδροπούλου.

ΔίανΟμείς
Το εστιατόριο Pizza Hut στο Π. Φαληρο ζητά:

Διανομείς

•Με ενθουσιασμό & πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 
18 -30 ετών.

Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
sanastasiou@pizzahut.gr

Η εταιρεία Skycom ΕΠΕ μέλος του ομίλου εταιρειών 
ONEX SA ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Διανομείς Εγγράφων  
& Αντικειμένων (Courier)

Απασχόληση: Πλήρης  
Περιοχή απασχόλησης: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Πρωτεύουσες Νομών σε όλη την επικράτεια  
Προσόντα υποψηφίου: 
Απαραίτητα: 
•Δίπλωμα μηχανής απεριόριστων κυβικών 
•Ηλικία έως 25 ετών 
•Μέγιστο επίπεδο εκπαίδευσης λύκειο-ΙΕΚ 
•Λευκό ποινικό μητρώο  
Επιθυμητά: 
•Εμπειρία ενός έτους ως διανομέας

Περιγραφή θέσης: Υπεύθυνη, γρήγορη και ασφαλή 
μεταφορά (παραλαβή-επίδοση) εγγράφων και αντικει-
μένων. Απαιτείται εργατικότητα και συνέπεια ώστε να 
επιτυγχάνονται οι στόχοι παραγωγικότητας με άρτιο 
και ποιοτικό τρόπο.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστέλλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  hr@onexcompany.
com ή στο fax: 210 4310875. (Υπόψη διεύθυνσης 
ανθρωπίνου δυναμικού).

εςτίαςη
Μάγειρας Α’  

(Κρύα Κουζίνα)

Η Atlantica Hotels & Resorts, μια από τις πιο γρήγορα 
ανελισσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα και την Κύπρο, 
αναζητεί για άμεση πρόσληψη Α’ Μάγειρα για την 
κρύα κουζίνα για το ξενοδοχείο Atlantica Aegean 
Blue, στην Ρόδο.

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 5 
χρόνια. 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας

Για όλες τις αιτήσεις και τα στοιχεία που θα υποβληθούν 
θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα. Αποστολή βιο-
γραφικών στην παρακάτω διεύθυνση:  mkoutrouli@
atlanticahotels.com. *Βιογραφικά χωρίς πρόσφατη 
φωτογραφία δε θα ληφθούν υπ’ όψιν. *Η επικοι-
νωνία θα γίνει μόνο με τους υποψήφιους όπου 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

Costa Navarino is the new prime destination in the 
Mediterranean, with a strong commitment to sustainable 
practices and environmental responsibility. Located in 
the Greek region of Messinia in southwest Peloponnese, 
Costa Navarino is set against a backdrop of unspoiled, 
breathtaking seaside scenery and 4,500 years of 
history. Costa Navarino currently comprises two luxury 
Starwood managed properties, The Westin Resort 
Costa Navarino and The Romanos, a Luxury Collection 

exhibitions and supplying market feedback to the 
head office publishing teams.
Key duties: 
•Increase sales of products with existing 
customers in language institutions 
•Develop new customers and accounts, primarily 
in language institutions 
•Work closely with colleagues in sales, marketing, 
and publishing teams 
•Attend events to meet new customers and staff 
the stand at exhibitions  
Experience / skills required: 
•A background in English language teaching  
is useful but not essential 
•Experience in sales is useful but not essential  
•A desire to learn about ELT and meet people 
•You must be a self motivated, well organized, 
consultative sales person, who can work 
independently as well as within a team 
•You must have a valid and clean driving license.
The successful candidate will be fluent in English 
and will have proven sales / promotion experience. 
Due to the nature of the market, experience in the 
education sector or an ELT qualification would be 
an advantage, but is not essential.

For further information, please apply online or email 
a CV and salary expectations to the following e-mail: 
kosta.tsachakis@hamiltonhousepublishers.com

Η εταιρία GLASS CLEANING ΑΒΕΕ ζητά:

Εξωτερικό Πωλητή  
για τις Κεντρικές Εγκαταστάσεις 

της στο Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκης

Προσόντα που απαιτούνται: 
•Εμπειρία σε εξωτερικές πωλήσεις 3-5 χρόνια 
απαραίτητη 
•Δίπλωμα οδήγησης  
•Πολύ καλή χρήση Η/Υ, office 
•Ενασχόληση με είδη καθαρισμού, επιθυμητή  
όχι απαραίτητη  
Παροχές: 
•Αρχική άλλα και συνεχής εκπαίδευση  
•Πλήρης απασχόληση 
•Μισθός και bonus επί των πωλήσεων 
•Εταιρικό αυτοκίνητο 
•Εταιρικό τηλέφωνο

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

Mεγάλη εταιρεία στο χώρο του επαγγελματικού 
επίπλου αναζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων

•Επαφή και εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών 
(Eλλάδα & εξωτερικό) 
•Διεύρυνση πελατολογίου  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση  
πωλήσεων χονδρεμπορίου 
•Ιδανικά γνώσεις της αγοράς HO.RE.CA 
•Πτυχίο ΑΕΙ -ΤΕΙ 
•Γνώσεις Αγγλικών - (επιπλέον γλώσσα επιθυμητή) 
•Δυνατότητα ταξιδιών 
•Ηλικία 27-40  
Δεξιότητες υποψηφίου: 
•Επικοινωνιακές δεξιότητες 
•Ευγένεια και επαγγελματισμός 
•Πελατοκεντρική προσέγγιση 
•Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καταστάσεων  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας και πνεύμα  
συνεργασίας 
•Προοπτικές εξέλιξης 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail:  secretary@almeco.gr, τηλ: 6987-119239.

Εξωτερικοί Πωλητές  
για Προώθηση Προϊόντων 

Εναλλακτικού  Παρόχου Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(Κωδικός Θέσης: EX - ENERG)

Περιοχή απασχόλησης: 
•Αθήνα  
Αντικείμενο απασχόλησης: 
•Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα εργασθούν  
σε προώθηση προϊόντων εναλλακτικού παρόχου 
ηλεκτρικής ενέργειας  
Απαραίτητα προσόντα:   
•Άνεση στην επικοινωνία 
•Ευχέρεια στο λόγο 
•Δυναμικό χαρακτήρα 
•Πνεύμα ομαδικότητας 

•Εμπειρία στις πωλήσεις 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
Παρέχονται: 
•Μισθός και ασφάλιση 
•Πρόσθετο bonus παραγωγικότητας 
•Διαρκής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  cv.atoa@hotmail.
com ή στο fax 2108829413. Τηλ: 215 5516288 & 
215 5158845.

Η PharmWorks, εισαγωγική εταιρεία ιατρικού εξο-
πλισμού και παραφαρμακευτικών ειδών, αποκλει-
στικός εισαγωγέας των πρωτοποριακών γυναικείων 
προϊόντων προσωπικής φροντίδας Lybera, αναζητά:

Στελέχη Πωλήσεων για Κρήτη

Με αντικείμενο εργασίας την επικοινωνία την ανάπτυξη 
και προώθηση των πωλήσεων του Lybera στα φαρμακεία 
και γυναικολογικά ιατρεία, σε καθεστώς εξωτερικής 
συνεργασίας. Περισσότερα στο www.lybera.gr

Η ανταμοιβή είναι ικανοποιητική και άμεση, στην λογική 
των ποσοστών και των bonus, με δυνατότητα της πλήρους 
απασχόλησης και πρόσληψης με την επίτευξη των στόχων.

Αναζητούμε λοιπόν νέες - νέους 25-38 ετών που να 
διαθέτουν, όρεξη για δουλειά, ευχάριστη προσωπικό-
τητα, επικοινωνιακές ικανότητες, και υπευθυνότητα.

•Επιθυμητή η εμπειρία στις πωλήσεις καθώς  
και της γνώσης του χώρου των φαρμακείων.

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: 
lybera@pharmworks.gr

Εισαγωγική εταιρία με γραφεία σε Αθήνα και Θεσ-
σαλονίκη έχοντας αντικείμενο την εμπορία προϊόντων 
κοσμετολογίας, αναζητά άτομα υπεύθυνα, δραστήρια, 
θετικά,  για τη στελέχωση του τμήματος πωλήσεων σε 
Αθήνα - Θεσσαλονίκη - επαρχία. 

•Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο.  
•Προϋπηρεσία στον ίδιο κλάδο θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και εξέλιξης 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

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

ίατρΟί
Γενικοί Ιατροί 

Ζητούνται από τους SOS IATPOYΣ της Θεσσαλονίκης.

•Απαιτούνται πτυχίο ΑΕΙ, γνώση αγγλικών  
& προϋπηρεσία.

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  salonica@sosiatroi.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 867680 και στην 
ιστοσελίδα μας: www.sosiatroi.gr

Η GLOBALMEDIREC έχει 2 άμεσες θέσεις εργασίας 
σε κρατικά νοσοκομεία NHS της μεγάλης Βρετανίας.

Νότιο Δυτική Αγγλία - South West England 
•Μια θέση εργασίας για Consultant in Respiratory 
•Μια θέση εργασίας για Consultant in General 
Internal Medicine (The vacancy includes Stoke/
Acute Medicine)

Ετήσια συμβόλαια, με προοπτική ανανέωση αν και 
εφόσον το επιθυμεί ο ιατρός και το νοσοκομείο μετά 
την λήξη του αρχικού συμβολαίου.

Details about the consultant vacancies: Ο βασικός 
ετήσιος μικτός μισθός του consultant είναι μεταξύ 
£75,249 έως £101,451 (αναλόγως προηγούμενης 
εμπειρίας). Οι ώρες εργασίας είναι 37½ την εβδο-
μάδα συν on-calls (εφημερίες).

Απαραίτητη η άμεση διαθεσιμότητα ιατρών και σε 
όλες τις θέσεις (τουλάχιστον εντός 2 μηνών μετά 
τις συνεντεύξεις).

Οι υπηρεσίες της GlobalMediRec είναι εντελώς 
δωρεάν για τους ιατρούς.

Στις υπηρεσίες της GlobalMediRec συμπεριλαμβά-
νονται: Προετοιμασία του βιογραφικού - προετοιμασία 
του Ιατρού για την τηλεφωνική συνέντευξη - βοήθεια 
με την εγγραφή του Ιατρού στον GMC - άνοιγμα λογα-
ριασμού τραπέζης στην Αγγλία κτλ.

Τα απαιτούμενα προσόντα είναι: 
•Τίτλος ειδικότητας για τις consultant θέσεις. 
•Πρόσφατη νοσοκομειακή εμπειρία  
για τις consultant θέσεις. 
•Δικαίωμα εγγραφής στο general medical council 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έρθουν σε επικοινω-
νία μαζί μου για περαιτέρω πληροφορίες και τυχών 
διευκρινίσεις.Κατερίνα Κοντάλιπου GlobalMediRec . 
Τηλ: 6934 803930. E-mail: katerina.kontalipou@
globalmedirec.com. Website: www.globalmedirec.
com/jobs/greek-doctors.htm

Ο πελάτης μας είναι επώνυμη εταιρία στον κλάδο 
της αισθητικής. Στα πλαίσια της ενίσχυσης του 
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, αναζητού-
νται κατάλληλες υποψήφιες για την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης, με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Δερματολόγος 
(κωδ DE-14)

Το έργο: Αποτελεσματική ανάπτυξη και υλοποίηση 
(in-house) των υπηρεσιών αισθητικής δερματολο-
γικής φύσης.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Αναγνωρισμένοι τίτλοι σπουδών ιατρικής  
και ειδικότητας δερματολογίας 
•Επιθυμητή θεωρητική κατάρτιση ή άσκηση  
σε θέματα αισθητικής 
•Ικανότητα πολύ καλής επικοινωνίας  
και παρουσιάσεων 
•Καλή χρήση Η/Υ με γνώση MS Office και ERP. 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Δυνατότητα απασχόλησης σε ωράρια καταστημάτων 
λιανικής 
•Άτομο ευπαρουσίαστο, ευγενικό, κοινωνικό,  
εργατικό, υπεύθυνο, με υπομονή, επιμονή  
και πρωτοβουλίες 
•Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι υποψήφιες που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείω-
μα (με φωτογραφία), αναγράφοντας των κωδικό της 
θέσης στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.gr. 
Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και 
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Από τoν όμιλο Figura ζητούνται:

Ιατροί Δερματολόγοι 
ή Πλαστικοί Χειρουργοί 

Για τα καταστήματα Αθήνας για πλήρη ή μερική απασχόληση 
με άριστες συνθήκες εργασίας και προοπτικές εξέλιξης.

Απαραίτητα προσόντα: 
•αντίστοιχος τίτλος ειδικότητας 
•άνεση στην επικοινωνία 
•γνώσεις και ενδιαφέρον για την ιατρική αισθητική 
•εμπειρία σε ανάλογη θέση θα εκτιμηθεί.  
Βιογραφικά στο e-mail: figuragr@gmail.com. 
Τηλ. κεντρικής διοίκησης: 2310 242429. 

ίατρίΚΟί επίςΚεπτες
Ιατρικός Επισκέπτης - Σέρρες 

 Κωδικός Θέσης: ΙΕ ΣΕΡ

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το 
1977 στα φαρμακευτικά / ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία 
της εταιρίας οφείλεται στο δυναμικό στρατηγικό σχεδι-
ασμό και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να έχει: 
•Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
•Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες 
•Φιλοδοξία και εργατικότητα 
•Επιθυμητή γνώση Αγγλικών και Η/Υ 
•Επιθυμητή εμπειρία σε πωλήσεις 
•Δίπλωμα οδήγησης 
•Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 
απόδοσης 
•Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση 
•Αυτοκίνητο, laptop, κινητό 
•Δυνατότητα εξέλιξης μέσα στην εταιρία 
•Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά 
•Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο
Αποστολή βιογραφικών στο fax: 210 6201332 στο 
e-mail: nio@gcp.gr, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση  
Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, website:  www.gcp.gr

νΟςηλεΥτες
Βοηθοί Νοσηλευτές Δ.Ε Μεγάλη Βρετανία 

Ζητούνται Άμεσα για Αγγλία

Η εταιρεία jobsallover.eu σε συνεργασία με τις σοβαρό-
τερες βρετανικές εταιρείες στελέχωσης προσωπικού στο 
νοσηλευτικό κλάδο ζητά άμεσα νοσηλευτές/τριες Δ.Ε.

Προσφέρεται άμεσα εργασία σε nursing-care homes.

Απαιτείται 
•Γνώσεις αγγλικών επιπέδου Lower(B1) 

•Αίσθημα ευθύνης και προσφοράς προς τους ασθενείς
Παρέχεται 
•Μισθός 7,05-11,99 /ώρα 
•Αρχική εκπαίδευση και κάθε διευκόλυνση  
στην μετεγκατάσταση στην Αγγλία 
•Μεγάλες δυνατότητες εξέλιξης και μετεκπαίδευσης
Η εταιρεία jobsallover.eu μπορεί να σας βοηθήσει σε όλη 
την διαδικασία ευρέσεως εργασίας, σύνταξης βιογραφικού, 
προετοιμασία συνέντευξης. Όσοι ενδιαφέρεστε για άμεση 
απασχόληση αποστείλετε βιογραφικό στο e-mail:contact@
jobsallover.eu να σας ενημερώσουμε για κάθε λεπτομέ-
ρεια και ξεκινήστε την καριέρα σας στην Αγγλία μαζί μας. 
Τηλέφωνο: 2313 032690 . Υπόψιν Κου Ζώζη Βασίλη. 
Οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ευρέσεως εργασίας πα-
ρέχεται δωρεάν προς τους υποψηφίους εργαζομένους.

εΚπαίΔεΥςη
Εκπαιδευτικοί 

για Ιδιωτικό Εκπαιδευτήριο

Η Αμπέτειος Σχολή Καΐρου - Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Σινά (έτος ίδρυσης 1862) ζητάει ένα Μαθηματικό και 
ένα Χημικό-Φυσικό για να στελεχώσουν το Ελλη-
νόφωνο εκπαιδευτήριο τους (αναγνωρισμένο από το 
υπουργείο παιδείας Ελλάδας και Αιγύπτου) γυμνάσιο-
λύκειο, για την τρέχουσα σχολική χρονιά 2014-2015.

Παρέχονται: μισθός ικανοποιητικός, στέγαση δω-
ρεάν και (1) αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής 
(Αθήνα-Κάιρο-Αθήνα). 

Στοιχεία επικοινωνίας στο e-mail:  vadisnikolas@
gmail.com. Τηλ. επικοινωνίας: 210 7750000, Γεώρ-
γιος Καλλίδης Ηλεκτρ., Νικόλαος Βαδής Ηλεκτρ.

Το κέντρο σπουδών Αρνός με αντικείμενο την on 
line εκπαίδευση ζητά συνεργάτες - καθηγητές  για 
δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, δι-
δασκαλία σε βίντεο και υποστήριξη εργασιών Ε.Α.Π.:

Καθηγητές Οικονομίας και 
Διοίκησης (κωδ. θέσης 3101)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση του αντικειμένου 
•Εξειδίκευση στην ενότητα ΔΕΟ 44  
(επιχειρηματικότητα και καινοτομία) 
•Άριστη χρήση Η/Υ 
•Συνέπεια 
•Αξιοπιστία 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Μεράκι και διάθεση για έρευνα  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία στην εκπαίδευση 
•Διδακτική και ερευνητική εμπειρία 
•Μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών σε συναφές 
αντικείμενο.  
Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει: 
•Ελεύθερη και αυτόνομη ανάπτυξη on-line ζωντανών 
μαθημάτων 
•Συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη στο χώρο  
της on-line εκπαίδευσης (e-learning) 
•Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε νέες αγορές 
•Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:  hr@arnos.co.gr. 
Προσοχή, στο θέμα του e-mail να αναφέρεται ο κω-
δικός θέσης.

μηχανίΚΟί πωληςεων
Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Μηχανικό Πωλήσεων 
(MECH.S)

Ο υποψήφιος θα ανήκει στην εμπορική διεύθυνση της 
εταιρείας και θα είναι υπεύθυνος για την προώθηση 
των προϊόντων μας σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα.
Προφίλ υποψηφίου 
•10ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία στην προώθηση 
προϊόντων σε μεγάλα κατασκευαστικά έργα. 
•Πτυχίο ανωτάτης σχολής (αρχιτέκτονα ή πολιτικού 
μηχανικού) 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και πώλησης, 
πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικότητα, μεθοδικότητα. 
•Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας & MS Office
Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονο εργασιακό περιβάλ-
λον, συνεχή εκπαίδευση, πρόσθετη ιατροφαρμακευτική 
ασφάλιση και προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος, αναγράφοντας 
τον κωδικό της θέσης μέσω e-mail στη διεύθυνση: 
kampouris@profil.gr

Η AHI Carrier Νότιας Ανατολικής Ευρώπης Α.Ε. 
δραστηριοποιείται - στην Ελλάδα, την Κύπρο και τα 
Βαλκάνια - στη διανομή των προϊόντων κλιματισμού 
Carrier και Toshiba, και στις μετά τη πώληση υπηρεσίες 
(συντήρηση προϊόντων και πώληση ανταλλακτικών). 
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Resort, offering a total of 766 guestrooms, suites & 
villas, a state-of-the-art 5000m2 House of Events 
conference center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy, 
two signature golf courses, exquisite gourmet dining 
venues, shops and boutiques, first class children’s 
facilities and multiple sports and activities.

The award-winning The Romanos, a Luxury Collection 
Resort and The Westin Resort Costa Navarino are 
seeking for Waiters dedicated in ensuring the perfectness 
in every detail and customer service, creating memorable 
experiences, in an excellent working environment.

Being part of our Food & Beverage team you 
will need to: 
•Project a pleasant and positive professional 
image to all contacts at all times 
•Manage cultural needs and expectations of guests 
•Upsell and identify of additional revenue 
opportunities 
•Maintain and adhere to billing policies  
and procedures 
•Be punctual of attendance to each shift 
•Maintain positive teamwork at all times 
•Master product knowledge and be able  
to communicate it with an enthusiastic way  
to hotel guests 
•Perform tasks allocated to you by the supervisors 
and ensure all duties carried out thoroughly  
and on time 
•Prepare mise en place for all the operating 
equipment of the outlet  
To be successful in this role you will: 
•Be a person with enviable customer service  
skills 
•Have 2 years’ experience in the food & beverage 
industry - service experience at a 5* hotel 
preferred 
•Be a great communicator who allures guests 
from all over the world 
•Have unflappable temperament and professional 
integrity 
•Be an inspiring team player 
•Set the example with your proper communication 
etiquette (both written and spoken) towards 
internal and external guests 
•Speak, write and converse freely in both Greek 
and English. Knowledge of German and/or Russian 
language is an advantage 
•Have good computer skills  
Costa Navarino offers: 
•Chance to be developed within the most 
innovative operator of lifestyle hospitality brands 
in the world 
•Οn going training opportunities 
•Accommodation in the vicinity of Costa Navarino 
(for non - Messinian residents) 
•Meals within the premise 
•Working uniforms and their cleaning/ironing 
within the premise 
•private medical plan 
•Use of Navarino Dunes facilities, according 
to the relevant policies

If you are interested in this exciting opportunity to 
grow within the most innovative hospitality operator, 
please send an english resume and a photograph to 
the following e-mail: Career@costanavarino.com

Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέ-
λος της αλυσίδας «Small Luxury Hotels of the 
World», ζητά:

Executive Chef
Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Γνώση μεσογειακής και διεθνής κουζίνας 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ypetasos@otenet.
gr, website: www.petasos.gr

Α’ Μάγειρας 
Chef De Partie

Επιθυμητά προσόντα: 
•Άριστη γνώση της ελληνικής και ευρωπαϊκής 
κουζίνας a la carte. 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε luxury boutique 
hotel ή ξενοδοχείο 5 *. 
•Ικανότητα δημιουργίας menu και παρουσίασης 
πιάτων. 
•Επαγγελματική νοοτροπία με ευχάριστη  
προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
•Δίπλωμα σχολής τουριστικών επαγγελμάτων  
ή εστίασης.  
Παρέχεται χώρος διαμονής, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, απασχόληση 6 μηνών.

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

Waitress 
Room Service

The resort Porto Zante Villas & Spa in Greece, a 
member of the Small Luxury Hotels of the World 
is seeking a Waitress for the summer season (April 
15 until October 15).

•Age up to 25 years old 
•Excellent use of English language 
•Use of Greek language will be a bonus  
•Professional appearance & attitude  
Hotel offers: accommodation, meals, competitive 
remuneration & full insurance

To apply send a recent CV & photo to the following 
e-mail: reception@portozante.com

Το ξενοδοχείο Avra Imperial Beach Resort & Spa που 
βρίσκεται στο Κολυμβάρι Χανίων ζητά:

Sushi Cook

•Με απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχα  
ξενοδοχεία.

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

Το ξενοδοχείο SENSIMAR ROYAL BLUE RESORT & 
SPA που βρίσκετε στο Πάνορμο Ρεθύμνου, αναζητά 
τις παραπάνω ειδικότητες:

Sous Chef και Α’ Μάγειρας 
σε A La Carte

Απαραίτητα προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχεία 5 
αστέρων τουλάχιστον 1 χρόνο 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Επαγγελματική συμπεριφορά, και ομαδικό πνεύμα 
συνεργασίας 
•Για τον sous chef καλή γνώση Αγγλικών  
ή Γερμανικών  
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 
•Οι άνδρες θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει  
τη στρατιωτική τους θητεία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
hr@royalblueresort.com

Tο ξενοδοχείο SOVEREIGN στην Kαρδαμαίνα - Κω, 
τεσσάρων  αστέρων, club με πελάτες Ιταλούς - Άγ-
γλους αναζητά:

F&B Manager

Βιογραφικά στο e-mail:sovereignbeach@yahoo.
co.uk,  fax -2242 091943, τηλ: 2242 092334-5 , 
(κoς Φράγκο - κος Μόναχα).

Ζητείται νέα κοπέλα για:

Ταμείο / Σέρβις

•Σε εστιατόριο στο Γαλάτσι.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@lefkes.gr

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

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

Υπεύθυνο/η Μπαρ

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής και πτυχίο αντιστοίχων 
ειδικοτήτων 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα τουλάχιστον 2 έτη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

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

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

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort  στο Χόρτο - Πη-
λίου, αναζητά  υποψήφιους για τη θέση:

Μπουφετζής

Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015)  
•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 * ή 4* αστέρων 
για τουλάχιστον 5-7έτη 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης 

γλώσσας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη  
και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: ΜΠΟΥΦΕ

Ο όμιλος ξενοδοχείων AQUA VISTA HOTELS αναζητά 
για το εστιατόριο «The Bone»  στη Σαντορίνη, για 
άμεση πρόσληψη έμπειρο συνεργάτη για τη θέση:

Captain 
(Κωδ. θέσης: THE_B_S_C)

Προσόντα: 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε εστιατόριο, 
τουλάχιστον 3 έτη. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού  
ηλεκτρονικού υπολογιστή 
•Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα. 
•Προσεγμένη εμφάνιση. 
•Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη. 
•Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα  
υπό συνθήκες εργασιακής πίεσης. 
•Ικανότητες διοργάνωσης & διοίκησης προσωπικού. 
•Ομαδικό πνεύμα.  
Προσφέρονται: 
•Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
•Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές, 
αναλόγως προσόντων 
•Ασφάλιση 
•Δωδεκάμηνη απασχόληση 
•Διατροφή 
•Πρόσληψη άμεση

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας 
σημείωμα μαζί με φωτογραφία μέσω e-mail: at@
aquavistahotels.com. Όλα τα e-mail θα χειριστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια & σεβασμό της ιδιωτικής 
ζωής του κάθε ατόμου.

Η τουριστική επιχείρηση Armenistis Camping  που 
εδρεύει στη Χαλκιδική αναζητεί για τη θερινή σεζόν 
2015:

Α’ & Β’ Σερβιτόρο 
για το a la Carte Εστιατόριο Ammos

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον  
5 χρόνια 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία 
•Καλή γνώση Αγγλικών και Βουλγάρικων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
jobs@armenistis.com.gr

Το ξενοδοχείο Yria Resort στη Πάρο, μέλος των Small 
Luxury Hotels of the World (SLH) ζητά:

Chef / Sous Chef  
A’ Μάγειρα / B’ Mάγειρα

Με τα ακόλουθα προσόντα: 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο αντίστοιχης 
κατηγορίας

Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με φωτογραφία 
στο e-mail: yriahotel1@gmail.com

Mάγειρας Β’ 

Ζητείται από το ξενοδοχείο Domes of Elounda 
στην Ελούντα της Κρήτης για a la cart εστιατόριο.  
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη υπεύθυνη θέση  
σε ξενοδοχεία 5 αστέρων. 
•Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας καθώς επίσης 
επιθυμητές επί πλέον άλλες γνώσεις.

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

Greco Philia Luxury Suites & Villas in Mykonos- 
Greco Philia’s management is seeking for associates 
who are willing to learn and develop a successful 
career in hospitality industry.

Cook / Baker

Position requirements: 
•Tourism or hospitality degree 
•Minimum experience of 3 years in 5 star hotels  
in similar position 
•Bakery pastry, sweets, desserts 
•Knowledge of English will be considered as an asset 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behavior 
•Up to 40 years old  
Greco Philia Hotel offers: 
•Excellent opportunities for career progression 

•Professional working environment 
•Competitive salary

Recommendations and recent photo required. Send 
your CV to the following e-mail: info@grecophilia.com

τΟΥρίςμΟς
Το ξενοδοχείο San Marco (www.sanmarcomykonos.
com) στα Χουλάκια της Μυκόνου προετοιμάζεται για 
μια ακόμη επιτυχημένη σεζόν βασισμένη σε μια άρτια 
ομάδα προσωπικού.

Επιδιώκουμε την άριστη εξυπηρέτηση πελατών μέσα 
από την οργάνωση μιας νεαρής και δυνατής οικογένειας 
προσωπικού και μιας ζεστής ατμόσφαιρας εργασίας. 
Ζητούμε να προσλάβουμε για τη σεζόν 2015 (Απρ. - Οκτ.):

Υπάλληλο Κρατήσεων

(με γνώσεις Εrmis Windows. Αγγλικά & Ελληνικά απα-
ραίτητα, επιθυμητή 3 ξένη γλώσσα, Γερμανικά, Γαλλικά, 
Ιταλικά, Ισπανικά)

Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Πιστοποιητικό παρακολούθησης σχετικών  
«σεμιναρίων» 
•Γνώση συστήματος HACCP για την κουζίνα 
•Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις  
σε ξενοδοχεία 5*  
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν  
τα παρακάτω προσόντα και ικανότητες: 
Ατομικά χαρακτηριστικά και ικανότητες: 
•Ευγένεια, εμπιστοσύνη, συστηματικότητα,  
υπευθυνότητα και προθυμία 
•Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
•Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
και στη επίτευξη των στόχων 
•Καλή γνώση Αγγλικών & Ελληνικών 
•Γνώση του ξενοδοχειακού προγράμματος  
«Ερμή WIN» 
•Η καθημερινή επαφή με τους πελάτες απαιτεί  
ευπρεπές παρουσιαστικό.  
Προσφέρουμε: 
•Ανταγωνιστικό μισθό 
•Διαμονή 
•Γεύματα στο ξενοδοχείο 
•Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης
Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογρα-
φία στο e-mail:  sanmarco@sanmarco.gr  ή στο fax: 
210 3218487.

Το ξενοδοχείο Petasos Beach Resort & Spa μέ-
λος της αλυσίδας «Small Luxury Hotels of the 
World», ζητά:

Night Auditor, Receptionist

Προσόντα: 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Απαραίτητη γνώση ξένων γλωσσών 
•Εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:   
ypetasos@otenet.gr, website: www.petasos.gr

Το ξενοδοχείο Αστάρτη Σουίτες στη Σαντορίνη ψάχνει για:

Receptionist

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

συνέχεια στη σελ. 18
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έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πρόσθετες πληροφορίες στο www.
sychem.gr.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 
•Συστήματα αφαλάτωσης νερού 
•Κτιριακές & βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις  
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας 
•Μηχανοστάσια HVAC & DHW με χρήση  
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας 
και θερμικών ηλιακών 
•Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA και κολυμβητικών 
δεξαμενών 
•Συστήματα διαχείρισης (BMS) 
•Ενεργειακές μελέτες 
•Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 
νερού, αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών 
•Αντλιοστάσια.  
Επικοινωνία: 
•Βιογραφικά στο e-mail: jobs@sychem.gr  
ή στο φαξ: 210 6084942 με κωδικό θέσης  
SY-ROS-2.

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

Υπεύθυνο 
Τμήματος Συντήρησης

Απαραίτητα προσόντα  
•Πτυχίο τουριστικής σχολής και πτυχίο  
αντιστοίχων ειδικοτήτων 
•Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχειακή 
μονάδα τουλάχιστον 2 έτη 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Γνώση Γερμανικών θεωρείται επιπρόσθετο 
προσόν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση 
τους είτε απευθείας στα γραφεία του ξενοδοχείου 
είτε αποστέλλοντας το βιογραφικό τους σημείωμα 
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας 
του ξενοδοχείου.
Βιογραφικά στο e-mail:  hr@bluelagoonprincess.
gr. Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται 
από μία πρόσφατη φωτογραφία.

 
Η εταιρεία GR.INOX - ΑΦΟΙ ΓΚΡΕΚΗ ΕΠΕ, η οποία 
δραστηριοποιείται στην κατασκευή ανοξείδωτων 
δεξαμενών και μηχανημάτων επεξεργασίας για τη 
βιομηχανία ποτών και τροφίμων και εδρεύει στην 
περιοχή Σχηματαρίου Βοιωτίας ζητάει:

Μηχανολόγο Μηχανικό 
για Μόνιμη Θέση Εργασίας  

Στελέχωσης του Τεχνικού Τμήματος

Καθήκοντα: 
•Μελέτη, σχεδιασμός και βιομηχανοποίηση  
δεξαμενών, μηχανημάτων και σωληνοδικτύων. 
•Υλοποίηση κατασκευαστικών σχεδίων, λίστας 
υλικών και κοπών προς την παραγωγή.  
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Δίπλωμα ή πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού  
(ΑΕΙ ή ΤΕΙ). 
•Επιδέξιο χειρισμό σχεδιαστικού λογισμικού 
INVENTOR και AUTOCAD. 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας, ευχάριστη  
προσωπικότητα και επαγγελματική συμπεριφορά. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικής ή Γερμανικής  
γλώσσας. 
•Εμπειρία στο σχεδιασμό μεταλλικών 
και ελασματουργικών κατασκευών  
και μηχανημάτων.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Εμπειρία σε λογισμικό ελασματουργικών  
αναπτυγμάτων και κοπών. 
•Εμπειρία σε συστήματα μετάδοσης θερμότητας 
(εναλλάκτες, μανδύες θέρμανσης/ψύξης, δίκτυα 
ατμού κλπ). 
•Εμπειρία σε συστήματα μετάδοσης ισχύος  
και ανάδευσης. 
•Εμπειρία σε συστήματα βιομηχανικού  
αυτοματισμού.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: 
hr@grekisinox.com

 
Συντηρητής Βιομηχανίας 
(RET 1207)-Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Εταιρεία με μονάδα παραγωγής τροφί-
μων αναζητά υπεύθυνο συντήρησης για τις ανάγκες 
εύρυθμης λειτουργίας της μονάδας στην Ανατολική 
Θεσσαλονίκη και των καταστημάτων της.

Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
είναι υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του τε-
χνικού εξοπλισμού και την επίβλεψη του τεχνικού 
προσωπικού.

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος μηχανικός μέσης  
τεχνικής σχολής 
•Τουλάχιστον 15 έτη εμπειρίας, εκ των οποίων 
τουλάχιστον 5 έτη σε θέση ευθύνης 
•Προϋπηρεσία σε βιομηχανία τροφίμων θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψιν ως επιπλέον προσόν 
•Εμπειρία στη διοίκηση τεχνικού προσωπικού

Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: cv@anadeixi.gr
 

Η Blu Global είναι μία από τις μεγαλύτερες εται-
ρείες τοποθέτησης προσωπικού στην Ευρώπη που 
συνεργάζεται με κορυφαίους εργοδότες στην Αγγλία. 
Αναζητούμε για λογαριασμό πελάτη μας, υποψήφιους 
για άμεση στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Τεχνικοί  
Ένωσης Καλωδίων Χαλκού 

 για Εργασία στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ημερομηνία έναρξης εργασίας: Ιανουάριος 2015  
Περιοχή εργασίας: West Midlands και σε άλλες 
περιοχές σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο.

Περιγραφή θέσης: Ο πελάτης μας, κορυφαίος πάροχος 
ψηφιακών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, προσλαμβάνει άμεσα τεχνικούς 
ένωσης καλωδίων χαλκού οι οποίοι θα εργαστούν 
σε ένα έργο σχεδιασμένο να παρέχει ψηφιακές υπη-
ρεσίες προς τους πελάτες τους σε όλη την χώρα. 
Το έργο αυτό περιλαμβάνει ποικίλες εργασίες που 
πρέπει να εκτελεστούν και απαιτεί ομάδες των δύο 
ή τριών ατόμων.

Αρμοδιότητες: 
•Ικανότητα λειτουργίας πίνακα (PCP Jointing) 
•Ανίχνευση σφαλμάτων 
•Εξωτερική και εσωτερική καλωδίωση 
•Εργασία σε ύψη (στύλους) 
•Δημιουργία και διατήρηση αρχείων καθημερινών 
εργασιών (reports) 
•Δυνατότητα συχνών ταξιδιών σε Αγγλία και Ουαλία 
•Χρόνος εργασίας: 5/6 ημέρες την εβδομάδα  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας  
στις τηλεπικοινωνίες 
•Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρίας σε τροφοδοσία 
καλωδιώσεων χαλκού (σε εξωτερικούς χώρους) 
•Αυτοπαρακινούμενος, με ισχυρά εσωτερικά  
κίνητρα και να είναι σε θέση να εργάζεται  
ανεξάρτητα 
•Καθαρή άδεια οδήγησης B’ κατηγορίας 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Παροχές: 
•Εκπαίδευση (DSLAM: εκπαίδευση PCP  
στο σύνολο της ροής εργασίας, έρευνα  
και αρμολόγησης (PCP και DSLAM), καλωδίωση, 
κωδικοποίηση) 
•Εισαγωγική εκπαίδευση και κατάρτιση NRSWA 
•Τεκμηρίωση και APP/Ipad, CtMob ενημέρωση 
και πρακτική χρήση 
•Αποδοχές βάσει των εργασιών που  
εκτελέστηκαν (κατά μέσο όρο €1000-1500/ 
εβδομάδα) 
•Παροχή οχήματος και κάρτας καυσίμων

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιο-
γραφικό  σας σημείωμα στα Αγγλικά στην διεύ-
θυνση Cvgreece@blu-global.com. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτικές. Η Blu Global 
δε χρεώνει κανενός είδους προμήθεια στους υπο-
ψήφιους! «Completely Bespoke, Truly Global»

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

Τεχνικό Διευθυντή 
(Code: ΜPC)

Κύρια προσόντα: 
•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού ή μηχανολόγου  
μηχανικού ανώτατης σχολής ελληνικού  
ή διεθνούς πανεπιστημίου 
•7ετή εμπειρία σε ηλεκτρομηχανολογικές  
εγκαταστάσεις και κτιριακές οικοδομικές εργασίες 
(κλιματισμός, αντλιοστάσια, ύδρευση, αποχέτευση, 
ηλεκτρολογικά μέσης και χαμηλής τάσης, βαφές, 
μονώσεις κλπ) επιθυμητή σε ξενοδοχεία  
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 
•Γνώση εφαρμογής διαδικασιών υγιεινής  
και ασφάλειας 
•Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Άριστη γνώση autocad 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 

•Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  
και ομαδικής συνεργασίας

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

 
Ο πελάτης μας είναι τεχνική παραγωγική και εμπο-
ρική εταιρία στον κλάδο των χημικών προϊόντων με 
πολυετή δυναμική παρουσία στην αγορά. Στα πλαίσια 
της περαιτέρω δυναμικής ανάπτυξης της εταιρίας, 
αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν 
άμεσα την παρακάτω θέση με έδρα Ανατ. Προάστιο 
της Θεσσαλονίκης:

Χημικός Mηχανικός Παραγωγής 
(κωδ Χ-14)

Το έργο: Η ενεργός συμμετοχή στη καθημερινή 
παραγωγή της βιομηχανίας.

Προδιαγραφές θέσης: 
•Αναγνωρισμένο πτυχίο χημικού μηχανικού ΑΕΙ  
ή ισότιμου 
•Προϋπηρεσία σε παραγωγή τουλάχιστον  
3 ετών, κατά προτίμηση στον κλάδο χημικών  
προϊόντων. Πρόσθετη εμπειρία σε χημικό  
εργαστήριο παραγωγής θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών (γραφή, ανάγνωση, 
επικοινωνία) 
•Ικανότητα αποτελεσματικής λειτουργίας  
σε περιβάλλον παραγωγής 
•Ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης Η/Υ  
και προγράμματος ERP 
•Ικανότητα μάθησης και γρήγορης προσαρμογής 
σε νέο εργασιακό περιβάλλον 
•Ευγένεια, καλό παρουσιαστικό, καλή επικοινωνία 
•Ικανότητα αποτελεσματικής εργασίας σε ομάδα 
•Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου, επιθυμητή  
η κατοχή ΙΧ αυτοκινήτου 
•Επαγγελματισμός και εργατικότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Προσφέρονται: 
•Δυναμικό κι ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
•Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο e-mail: 
careers@peopleatwork-hellas.gr. Για περισσότερες 
πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
peopleatwork-hellas.gr. Όλες οι υποψηφιότητες 
λαμβάνουν απάντηση και θα αντιμετωπισθούν με 
εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

 
Η Αφοί Φιλοσίδη α.ε. εξουσιοδοτημένος έμπορος 
Kosmocar A.E.  ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο Αυτοκίνητων

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολυετή επαγγελματική εμπειρία (κατά προτίμηση 
σε VW-AUDI) 
•Τεχνική εκπαίδευση επαγγελματική συνέπεια  
και υπευθυνότητα  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη  
Βιογραφικά στο e-mail: fotmal@filosidis.gr

 
Μηχανικός Εφαρμογών Φωτισμού 
Κωδικός Θέσης: EnLg19122014

Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η μεγαλύτερη εταιρεία 
στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού και διαθέτουμε 
εξειδικευμένα τμήματα φωτισμού, φωτοβολταϊκών, 
βιομηχανικού υλικού και κτιριακών λύσεων, καθώς 
και δύο υπερσύγχρονες μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρολογικών πινάκων.

Απαριθμούμε 42 σημεία εταιρικής παρουσίας σε πα-
νελλαδικό επίπεδο και προσφέρουμε υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση σε 5000 πελάτες σε καθημερινή βάση.

Συνδυάζουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών, 
καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα και 
οργανωτικές δομές που μας επιτρέπουν να είμαστε 
η αδιαμφισβήτητη επιλογή των πελατών μας και το 
πετυχαίνουμε, επειδή μαζί μας εργάζονται μόνο οι 
καλύτεροι της αγοράς.

Επιλέγουμε και δημιουργούμε ικανά στελέχη, που 
με την εξαιρετική τους απόδοση, συμβάλλουν στον 
εντοπισμό και την αξιοποίηση όλων των ευκαιριών 
που ανακύπτουν.

Εάν πιστεύετε ότι οι γνώσεις, οι ικανότητες και τα 

μελλοντικά σας σχέδια ταιριάζουν με εμάς, τότε ίσως 
σας ενδιαφέρει η θέση που θέλουμε να καλύψουμε.

Περιγραφή ρόλου - μηχανικός εφαρμογών φω-
τισμού: Υποστηρίζει τις εφαρμογές φωτισμού (απο-
τύπωση- μέτρηση, μελέτη, τεχνική και οικονομική 
πρόταση, επίβλεψη υλοποίησης) σε δρόμους και 
υπαίθριους χώρους πόλης καθώς και σε εμπορι-
κούς και βιομηχανικούς χώρους.

Αναζητάμε: Υποψήφιο/α που πιστεύει και επενδύει 
στην προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη, 
με προσανατολισμό στα αποτελέσματα.

Προφίλ: 
•Πολύ καλή γνώση προϊόντων και εφαρμογών 
φωτισμού. Εξειδικευμένη γνώση σε προϊόντα  
και εφαρμογές φωτισμού για δρόμους  
και υπαίθριους χώρους πόλης, βιομηχανία  
και εμπορικά κτίρια θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. 
•Εμπειρία στη διαχείριση έργων στο αντικείμενο 
του ηλεκτρολόγου μηχανικού ή του αρχιτέκτονα 
•Εμπειρία σε προγράμματα εμπορικής διαχείρισης 
(ERP, SAP, CRM) 
•Εμπειρία σε υπολογιστικά προγράμματα  
φωτισμού (DIALUX- RELUX-LITESTAR) 
•Εμπειρία σε προγράμματα σχεδιασμού 2D  
ή και 3D (Autodesk ) 
•Εμπειρία σε προγράμματα παρουσιάσεων  
(Office, Adobe Suite) 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας. 
•Ικανότητα επικοινωνίας (συμπεριλαμβανομένης 
της εμπειρίας παρουσίασης). 
•Δυνατότητα να εργάζεται υπό πίεση σε αυστηρές 
προθεσμίες.

Εάν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε μαζί μας. Απο-
στείλατε βιογραφικό με φωτογραφία στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση:  hr@kafkas.gr. Υπεύθυνη κ. 
Μαίρη Αλεξανδροπούλου.

 
Η εταιρεία γραφικών τεχνών Λυχνία ΑΕ ενδια-
φέρεται να συνεργαστεί με:

Βιομηχανικό Σχεδιαστή 
για Χάρτινα Προϊόντα Συσκευασίας

Απαιτούμενα προσόντα 
•τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία 
•εμπειρία στον σχεδιασμό συσκευασίας 
•Άριστη γνώση σχεδιαστικών προγραμμάτων  
(πχ ArtiosCad, impact) 
•Γνώση 3D προγράμματος (Cinema 4D, 3D studio 
Max)  
Επιθυμητά προσόντα 
•πολύ καλή γνώση των γραφικών τεχνών 
•Καλή γνώση Αγγλικών  
Παροχές εταιρείας 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με προοπτικές 
εξέλιξης

Συστάσεις απαραίτητες. Καλό είναι να επισυνά-
πτεται πρόσφατη φωτογραφία. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή 
βιογραφικών στο Fax: 210-3425967,  e-mail: 
hr@lyhnia.gr. Πληρ. Κος Βγόντζας Αθαν. Τηλ.: 
210-3410436.

 
Η εταιρεία, στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής 
της, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναζητά:

Διπλωματούχο Αρχιτέκτονα  
ή Πολιτικό Μηχανικό

Υπεύθυνο για τη μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη 
των καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα.  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 5ετών 
•Άριστη γνώση πολεοδομικής νομοθεσίας 
•Εμπειρία σε έκδοση οικοδομικών αδειών  
και σε ελέγχους δόμησης (ελεγκτές) 
•Πολύ καλή γνώση AutoCAD(συμπ. έκδοσης 
Autocad 14) 
•Πολύ καλή γνώση των εφαρμογών MS - Office 
•Πολύ καλή γνώση προγραμμάτων φορολογικών 
πολεοδομίας 
•Εμπειρία μελετών ΚΕΝΑΚ θα συνεκτιμηθεί 

Ο/η ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει εστίαση στο 
αποτέλεσμα και ικανότητα τήρησης προθεσμιών. 

Η εταιρεία προσφέρει: Ανταγωνιστικές αποδοχές, 
εταιρικό αυτοκίνητο, πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης, 
συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης σε μια 
δυναμικά αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρεία. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα μέσω του link: http://Mycareer.
metro.com.gr. Κωδικός θέσης: MDD03. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εμπιστευτικότητα.

μηχανίΚΟί - τεχνίΚΟί
Η Redex Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Κοπελούζου, 
εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης 
& διαχείρισης εγκαταστάσεων, ανακατασκευών 
και παροχής υπηρεσιών εξοικονόμησης ενέργειας. 
Η ικανοποίηση των πελατών της REDEX και εν συ-
νεχεία η επιτυχία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο 
καταξιωμένο και άριστα καταρτισμένο προσωπικό που 
αποτελεί τις βάσεις στήριξης των προσπαθειών μας. 
Για αυτό το λόγο η Redex ζητά για μόνιμη συνεργασία:

Μηχανικό Υπεύθυνο Συντήρησης 
 Κωδικός Θέσης: TD 12.14

Αντικείμενο εργασίας: 
•Συντονισμός της ομάδας των τεχνικών 
•Παρακολούθηση και ενημέρωση του προγράμματος 
συντήρησης 
•Αρχειοθέτηση δελτίων εργασιών και ενημέρωση 
του λογισμικού συντήρησης 
•Κοστολόγηση έργων και αποστολή προσφορών 
στους πελάτες  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο μέσης ή ανώτερης σχολής ηλεκτρολόγων 
ή μηχανολόγων μηχανικών 
•Πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία σε ανάλογη 
θέση 
•Εμπειρία σε έργα κατασκευής κτιριακών  
εγκαταστάσεων (Η/Μ & οικοδομικών) 
•Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
•Επικοινωνία-προθυμία-εργατικότητα-ομαδικό 
πνεύμα εργασίας-Αποτελεσματικότητα 
•Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  
Επιθυμητά προσόντα: 
•Δίπλωμα μηχανής, αυτοκινήτου

Αποστολή CV (GR/EN) στο e-mail: cv@redex.gr 
αναφέροντας απαραιτήτως τον κωδικό θέσης: TD 
12.14. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. Website: http://www.redex.gr

 
FAMAR S.A., a leading international service provider 
in health care industry with activities both in the 
Greek and the Western European area, seeks to 
recruit for its business unit in Anthousa:

Shift Supervisor - Production  
(Κωδ.: SSPAN_122014)

The position holder will report to the Head  
of Production and will be responsible for: 
•Coordination of production department in order 
to achieve daily production targets. 
•Supervision of SOP implementation and 
assurance that everyone complies with the GMP 
standards. 
•Participation in meetings with planning 
department to define production lines plan. 
•Optimization of production resources utilization. 
•Leadership and guidance while working 
alongside with shift operators/workers  
Prerequisites: 
•University degree in chemical engineering /  
chemistry (Postgraduate studies will  
be considered as an asset) 
•2-5 years work experience, in a similar position, 
preferably in the pharmaceutical Industry 
•Computer literacy 
•Fluent in English 
•Managerial and technical skills  
We offer: 
•Attractive remuneration package 
•Continuous training and development 
•Career opportunities / challenges within  
an international corporate environment

If you believe you fulfill the above mentioned 
requirements, please send your curriculum vitae 
indicating the position code to the following link: 
http://tinyurl.com/mnlo9ap

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

H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής 
βιομηχανικής εταιρίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη 
στελέχωση της παρακάτω θέσης στο εργοστάσιο της 
εταιρίας στην Κόρινθο:

Μηχανικός - Κόρινθος  
(Κωδ. Θέσης: S-722/47625)

Περιγραφή θέσης: Ο/H κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος/η για την απεγκατάσταση των παλιών και 
εγκατάσταση και διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας 
των νέων μηχανών εκτυπώσεων χαρτοκιβωτίων.

Προφίλ υποψηφίου: 
•Απόφοιτος/η λυκείου/ τεχνικής σχολής/ ΤΕΙ 
•Εμπειρία πέντε (5) ετών σε εγκατάσταση  
και διαχείριση μηχανών 
•Βασική γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας  
& συνεργασίας  
Παροχές εταιρίας: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης, 
μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infogr@
adecco.com, μέσω fax στον αριθμό 210 7297907, ή 
στη διεύθυνση: Adecco HR, Λεωφ. Συγγρού 80-88, 
117 41 Αθήνα.
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την 
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρήστε το 
βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Follow 
Adecco Greece on Facebook, Twitter, LinkedIn.

 
Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της 
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρεία 
«ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΝ ΑΒΕΕ», διαθέτοντας ένα άρτια ορ-
γανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ζητά να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο / Ηλεκτρονικό

•Έως 30 ετών για μικροσυσκευές, μηχανές καφέ 
και φούρνους.
Παρακαλούμε πολύ όπως οι ενδιαφερόμενοι στείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα υπ’ όψιν της διεύθυνσης 
ανθρώπινου δυναμικού στο e-mail: hr@apollonion-
bakery.gr ή στο φαξ 210 6694150. Όλες οι αιτήσεις 
θα χειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

 
Προϊστάμενος 

Μηχανικών Συντήρησης

Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για τη σωστή 
εφαρμογή του προγράμματος συντήρησης μηχανικών 
διασφαλίζοντας την σωστή εφαρμογή των εργασιών 
που σχετίζονται με τη συντήρηση και τις επισκευές, 
τηρώντας τους κανόνες ασφαλείας των τροφίμων. 
Διαχειρίζεται αποτελεσματικά την ομάδα συντήρη-
σης με τέτοιο τρόπο που η συνέχιση της παραγωγής 
και δευτερογενείς διεργασίες είναι σύμφωνες με τα 
πρότυπα ποιότητας που σχετίζονται με την τεχνική και 
την ασφάλεια. Διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία 
και ασφάλεια των μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 
πληρεί όλες τις διαδικασίες ασφάλειας και αξιοπιστίας 
σύμφωνα με τα πρότυπα της εταιρίας.
•Κάτοχος πτυχίου μηχανικού από το πολυτεχνείο 
•Εμπειρία 2-3 χρόνια σε παρόμοια θέση και κατά 
προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων. 
•Τεχνικές γνώσεις σε θέματα συντήρησης  
μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Εμπειρία σε εκτέλεση project. 
•Εμπειρία σε έκδοση προδιαγραφών  
και κοστολόγηση έργων. 
•Γνώση των προτύπων ποιοτικού ελέγχου 
•Δυναμική προσωπικότητα με ικανότητα στην 
επικοινωνία. 
•Πολύ καλή γνώση Αγγλικών. 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ  
(Power Point, Excel, Word).  
Αποστολή βιογραφικών μέσω του link:  
http://tinyurl.com/pu8wosj

 
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Τεχνικό Σύμβουλο

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολογίας  
(επιθυμητό όχι απαραίτητο) 
•Τεχνική εκπαίδευση (εργοδηγού-αρχιτεχνίτη) 
•Εμπειρία στον τομέα εμπορίας αυτοκινήτων 
•Διοικητικές ικανότητες 
•Ικανότητα επικοινωνίας 
•Ικανότητα συνεργασίας 
•Οργανωτική ικανότητα 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση  
Προσφέρονται: 
•Ικανοποιητικός μισθός & bonus 
•Δυνατότητα εξέλιξης 
•Διαρκής εκπαίδευση 
•Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail:  hr@automarin.gr. Για 

ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E  επισκεφθείτε 
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.automarin.
gr. Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

 
Η ELVIAL SA, μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες 
εταιρίες στον κλάδο της διέλασης αλουμινίου αναζητά 
συνεργάτη για το τμήμα της:

Διοίκησης Παραγωγής

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα: 
•Χημικός ή χημικός μηχανικός ΑΕΙ 
•5ετή εμπειρία στην διοίκηση παραγωγής 
•Γνώση Αγγλικών. Η γνώση της Γερμανικής  
είναι πρόσθετο προσόν  
Απαιτούμενα ουσιαστικά προσόντα: 
•Ικανότητα διοίκησης & οργάνωσης τμημάτων 
παραγωγής 
•Ικανότητα διαχείρισης χρόνου και project 
managing 
•Επαγγελματισμός, αίσθημα ευθύνης, συνέπεια 
και δέσμευση για το αποτέλεσμα  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση,  
σε ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αν πιστεύετε ότι πληρείτε τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις, παρακαλούμε όπως στείλατε πλήρες βιο-
γραφικό σημείωμα στην παρακάτω διεύθυνση. «ΕΛ.
ΒΙ.ΑΛ. Α.Ε»  ΒΙΠΕ Αγίου Παντελεήμονα , Κιλκίς 
ΤΚ 61100.  Υπόψη κας Προύτσου Μαρίας ή e-mail: 
hr@elvial.gr

 
Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park 
Holiday Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης 
επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2015:

Ηλεκτρολόγο και Υδραυλικό

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο 
•Προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή μονάδα 
•Ομαδικό πνεύμα

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

 
Η εταιρεία ENVIROPLANA.E. (http://www.enviroplan.
gr), η οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου & μηχανι-
κού και ειδικεύεται σε μελέτες - έρευνες σχετικά με 
τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξια-
κά έργα, με γραφεία και δραστηριότητα σε Ελλάδα 
(Αθήνα-Θεσσαλονίκη), Κύπρο, Ρουμανία και Τουρκία, 
ζητά για άμεση πρόσληψη και απασχόληση σε έργα 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό:

Πολιτικούς Μηχανικούς 
 (Υδραυλικό, Στατικό, Γεωτεχνικό) 

(Κωδικός Θέσης: 05/14)

•Πτυχίο πολιτικού μηχανικού με κατεύθυνση  
σε υδραυλικά ή στατικά ή γεωτεχνικά έργα 
•Γνώση προγραμμάτων Η/Υ, γνώση σχεδιαστικών 
προγραμμάτων μέσω Η/Υ (Autocad ή/και 
Microstation, γνώση λογισμικού ανάλογου  
ειδίκευσης) 
•Θα εκτιμηθεί θετικά η εμπειρία ή εξειδίκευση  
σε περιβαλλοντικά έργα. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση  
σε γραφείο μελετών 
•Θέση έργου: Ελλάδα  
Προσφέρονται: 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων 
•Εκπαίδευση 
•Προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής με-
ταχείρισης. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται 
να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:  jobs@enviroplan.gr 
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης.

 
Από την εταιρία Πλαστικά - Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε., 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητείται για την ενίσχυση του 
τμήματος παραγωγής και συντήρησης:

Ηλεκτρολόγος Βιομηχανίας 
(Κωδικός θέσης: ΒΕ_EL)

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
•Αντιμετώπιση ηλεκτρολογικών βλαβών 
•Επέκταση και αναβάθμιση ηλεκτρολογικού  
δικτύου 

•Συντήρηση μηχανολογικού εξοπλισμού 
•Εφαρμογή των καταγεγραμμένων απαιτήσεων 
του συστήματος διασφάλισης ποιότητας  
της επιχείρησης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πτυχίο Α.Τ.Ε.Ι. Ηλεκτρολογίας 
•Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
•Καλή γνώση Αγγλικών - η γνώση Γερμανικών 
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
•Γνώση PLC επιθυμητή 
•Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
Η εταιρία παρέχει: 
•Άριστες συνθήκες & φιλικό περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@
kotronis-plastics.gr 

 
Η εταιρία πετρελαιοειδών REVOIL ΑΕΕΠ επιθυμεί 
να προσλάβει:

Υπεύθυνο Εγκατάστασης 
(έδρα - Ασπρόπυργος) 
(Κωδ. Θέσης REV52)

Προφίλ εταιρίας: Η REVOIL είναι η πιο δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία πετρελαιοειδών στην ελλη-
νική αγορά. Είναι εισηγμένη στο Χ.Α.Α. και κατέχει 
ηγετική θέση σε μερίδιο αγοράς με δίκτυο άνω των 
550 πρατηρίων. Στόχος της εταιρίας είναι η συνεχής 
ανάπτυξη με καινοτομία, πρωτοπορία και σεβασμό 
στον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Κύριες αρμοδιότητες: 
•Προγραμματισμός, συντονισμός, καθοδήγηση  
και έλεγχος εργασιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα 
συντήρησης, για έγκαιρη και αξιόπιστη συντήρηση 
του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, με στόχο 
την απρόσκοπτη και ασφαλή λειτουργία  
της εγκατάστασης 
•Παραλαβή και αποθήκευση υγρών καυσίμων  
και παρακολούθηση αποθηκών 
•Συνεργασία με δημόσιους φορείς  
για τη διασφάλιση των νόμιμων διαδικασιών 
•Καθημερινή υποστήριξη & συντονισμός  
των συνεργαζόμενων μελών της αλυσίδας  
εφοδιασμού με γνώμονα την βέλτιστη  
αποτελεσματικότητα της εγκατάστασης  
Απαραίτητα προσόντα: 
•Δίπλωμα ΑΕΙ μηχανολόγου, ναυπηγού ή χημικού 
μηχανικού ή ανάλογο πτυχίο ΤΕΙ 
•Μέλος του Τ.Ε.Ε. ή Ε.Ε.Τ.Ε.Μ 
•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών  
σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης και διακίνησης 
υγρών καυσίμων 
•Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ 
•Άριστη ικανότητα επικοινωνίας 
•Εστίαση στο αποτέλεσμα και την επίτευξη  
των στόχων 
•Γνώση προτύπων ISO14001 επιθυμητή 
•Ηλικία έως 40 ετών  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Εταιρικό κινητό & Η/Υ 
•Ομαδικό πρόγραμμα νοσοκομειακής  
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
•Μακροχρόνια προοπτική συνεργασίας

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

Μηχανολόγος Μηχανικός  
ή Χημικός Μηχανικός  

ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Θέση: Υποστήριξη πωλήσεων στο τμήμα έργων 
επεξεργασίας νερού. 
Τόπος: Αθήνα, Αγία Παρασκευή.

Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 3ετής  
προϋπηρεσία σε Η/Μ έργα, καλή χρήση 
 του AutoCad και άριστη γνώση αγγλικών - Η/Υ.

Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Προϋπηρεσία  
σε έργα επεξεργασίας νερού.  
Καθήκοντα θέσης: 
•Συμμετοχή στο σχεδιασμό των έργων 
•Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών τεχνικών 
λύσεων και εξοπλισμού 
•Σύνταξη προσφορών έργων 
•Συντονισμός και επίβλεψη κατασκευής  
εγκαταστάσεων

Η εταιρεία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρεία στη σχε-
δίαση και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, με 



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

ΤΡΙΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 201518

Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
•Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Διαμονή και ημιδιατροφή 
•Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών ανάλογο  
προσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής  
εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
στο e-mail: info@astartesuites.gr

Hotel Manager

Απαιτούμενα προσόντα 
•Πτυχίο τουριστικής σχολής  
•Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία σε παρόμοια θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων, κατά προτίμηση  
στη Σαντορίνη  
•Άριστη γνώση Αγγλικών (γραπτά και προφορικά) 
•Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ 
•Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
•Εμπειρία σε οργάνωση προσωπικού και διαχείριση 
καθημερινών θεμάτων του ξενοδοχείου

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
reception@activus.gr

Το CASTELLO BOUTIQUE RESORT & SPA αναζητά:

Υπάλληλο Υποδοχής

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  
σε ανάλογη θέση πολυτελών ξενοδοχείων 
•Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής 
•Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών 
•Γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής γλώσσας  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Μακροχρόνια συνεργασία 
•Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
•Μεταφορά ή διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasmirlis@castellohotels.com

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Gaia Hotels στη Κω ζητεί 
για τη σεζόν 2015: 

Night Auditor

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας  
•Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ και συγκεκριμένα  
σε ξενοδοχειακά προγράμματα 
•Ομαδικό πνεύμα 
•Βασικές γνώσεις μαθηματικών και ευχάριστος  
και φιλικός χαρακτήρας  
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα  
θα επισημανθούν επίσης: 
•Γνώση άλλης γλώσσας  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση τα προσόντα σας 
•Ευχάριστο & δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο fax: 
22420 42233, e-mail: gaiaroyal@gaia-hotels.com. 
Συστάσεις θα εκτιμηθούν.

Ο όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts, 
ένα ολοκληρωμένο δίκτυο ξενοδοχειακών μονάδων 
που δραστηριοποιείται σε κορυφαίους ελληνικούς 
προορισμούς,  επιθυμεί να προσλάβει:

Front Office & 
Reservations Manager

Βασικές ευθύνες: 
•Υπεύθυνος λειτουργίας της υποδοχής  
και των κρατήσεων του ξενοδοχείου 
•Υπεύθυνος για την ποιότητα της παρεχόμενης 
υπηρεσίας στο τμήμα του front desk 
•Αντιμετώπιση, καταγραφή και άμεση λύση  
προβλημάτων πελατών 
•Έλεγχος τήρησης του budget στο τμήμα ευθύνης 
του 
•Έλεγχος επίτευξης στόχων front desk

Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης τουριστικής σχολής 
•Δυναμικός χαρακτήρας με ισχυρή θέληση  
για ανέλιξη 
•Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε front desk  
και 2 ετών ως manager 
•Εξαιρετική γνώση χειρισμού υπολογιστών 
•Υψηλού επιπέδου γραπτής και προφορικής  
επικοινωνίας σε Ελληνικά και Αγγλικά. Γνώση 
Ρωσικών, Ιταλικών και Σκανδιναβικών θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 
•Management skills (ομαδικό και ηγετικό πνεύμα) 
•Καλές ικανότητες reporting 
•Ευχάριστος χαρακτήρας  
Προσφέρονται: 
•Ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
που περιλαμβάνει ένα ελκυστικό μισθό, σύμφωνα 
με τα προσόντα, καθώς και την πλήρη κάλυψη 
•Παροχή στέγης σε περίπτωση που απαιτείται 
•Ευκαιρίες για εξέλιξη σε ένα ασφαλές  
και ελκυστικό περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούνται μόνο όσοι τηρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις  να στείλουν το βιογραφικό τους στο 
e-mail: hr@philianhotels.com

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

Front Office Agents

For the daily operation of the front office department 
of the hotel during the 2015 season.

Essential qualifications 
•2 years previous experience in similar position. 
•Hospitality or tourism degree. 
•Ability to communicate fluently in both Greek  
and English language. 
•Second foreign language, preferably German,  
will be consider an asset. 
•Computer literate and experienced with PMS, 
channel management system and OTA extranets. 
•Excellent organization and communication skills 
•Multitasking skills  
Key responsibilities & attributes  
•Have full knowledge of hotel facilities  
and services, as well as the local area. 
•Prompt and efficient completion of the shift’s 
duties. 
•Adhere to company check-in and check-out 
procedures, rooming, phone and e-mail handling. 
•Contribute actively in achieving high sales 
turnover with cross selling. 
•Develop and form positive relationships with 
guests and team members, whilst remaining 
professional and service standard orientated  
at all times. 
•Demonstrate service attributes in accordance 
with industry expectations and company standards 
including: 
-Guest attentiveness 
-Anticipate guest needs 
-Demonstrate a «service» attitude 
-Accurately & promptly fulfilling guests requests 
-Maintain a high level of knowledge which affects 
the guest experience        
-Take appropriate action to resolve guest 
dissatisfaction

Send your Cv to the following e-mail: 
info@honeymoonpetra.com

Το ξενοδοχείο Yria Resort στη Πάρο, μέλος των Small 
Luxury Hotels of the World (SLH) ζητά:

Προϊσταμένη Ορόφων 
(Housekeeper)

Με τα ακόλουθα προσόντα:  
•Έως 35 ετών 
•Γνώση Αγγλικής γλώσσας 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο  
αντίστοιχης κατηγορίας

Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με φωτογραφία 
στο e-mail: yriahotel1@gmail.com

Greco Philia Luxury Suites & Villas in Mykonos. 
Greco Philia’s management is seeking for associates 
who are willing to learn and develop a successful 
career in hospitality industry.

Housekeeping 
Manager / Supervisor

Position requirements: 
•Minimum experience of 3 years in 5 star hotels  
in similar position 
•Knowledge of English will be considered as an asset 
•Teamwork spirit 
•Professional appearance and behavior 
•Positive make it happen attitude

Greco Philia Hotel offers: 
•Accommodation 
•Excellent opportunities for career progression 
•Professional working environment 
•Competitive salary

Recommendations and recent photo required. Send 
your CV to the following e-mail: info@grecophilia.com

Εργοδότης: Santikos Hotels & Resorts, Skiathos 
Princess 
Περιοχή: Σκιάθος 
Απασχόληση: από Μάιο έως Οκτώβριο 
Τύπος απασχόλησης: Εποχική απασχόληση

Receptionist
Προϋποθέσεις: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Τουλάχιστον τρία χρόνια προϋπηρεσίας  
στη συγκεκριμένη θέση σε ξενοδοχείο αντίστοιχης 
κατηγορίας (5 star / luxury hotel) 
•Επαρκής επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων 
•Ανεπτυγμένο αίσθημα υπευθυνότητας  
για την άριστη εξυπηρέτηση πελατών 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Ικανότητα να εργάζεται αποδοτικά κάτω  
από συνθήκες πίεσης

Διαμονή και φαγητό θα παρέχονται κατά τη διάρκεια 
της εργασίας σας στο ξενοδοχείο Skiathos Princess 
στη Σκιάθο.

Αν πιστεύετε ότι έχετε ότι χρειάζεται για να γίνεται 
μέλος της ομάδα μας, παρακαλούμε να στείλετε το 
βιογραφικό σας χρησιμοποιώντας το παρακάτω e-mail: 
hr@santikoshotels.com

αίςΘητίΚΟί
Το πολυτελές συγκρότημα Porto Zante Villas & Spa, 
μέλος των SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD 
ζητά για τη θερινή σεζόν:

Spa Therapist 
(Ζάκυνθος)

•Ηλικία έως 35 ετών 
•Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Προσφέρονται διαμονή, διατροφή, ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, πλήρης ασφάλιση.

Αποστολή βιογραφικού & φωτογραφία στο e-mail: 
reception@portozante.com

Το CASTELLO BOUTIQUE RESORT & SPA ζητά:

Θεραπεύτρια Spa

Απαραίτητα προσόντα: 
•Ξενοδοχειακή εμπειρία σε ανάλογη θέση πολυτελών 
spa 
•Απόφοιτη σχετικής σχολής 
•Άριστη γνώση των συνθηκών υγιεινής  
και απολύμανσης των χώρων του spa 
•Ικανότητα χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών 
•Γνώση της Αγγλικής και άλλης διεθνής γλώσσας  
Επαγγελματικές ικανότητες: 
•Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
•Ευχέρεια στην επικοινωνία 
•Σοβαρότητα και υπευθυνότητα 
•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά  
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Μακροχρόνια συνεργασία και προοπτικές  
επαγγελματικής εξέλιξης 
•Διαμονή και διατροφή 
•Άριστες συνθήκες και περιβάλλον εργασίας 
•Αποδοχές ανάλογες προσόντων  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
kasmirlis@castellohotels.com

Spa Therapist - Amanzoe 
(Code: ST_04012015)

Job descriptions: Our property on the Peloponnese in 
Greece, captivates its guests from the first moment. 
From architecture to food, from spa to lush olive 
tree gardens, from wellness to concierge and most 
importantly service, Amanzoe is more than just a 
resort, it is a place beyond luxury.

Take advantage of a chance to be part of this opportunity. 
Join our family at Amanzoe as a spa therapist. Under 
the direction of the Spa Manager, the incumbent will 
assist in recommending and applying treatments and 
massages to the guests.

You will promote the desired work culture around the 
core values of Integrity, respect, loyalty, communication, 
empowerment & ‘the philosophy’ of Amanresorts 
and the brand ethos. 

You will need to be a creative, hands-on professional 
with a true passion to serve through excellent customer 
care and possess a great team player attitude.

This role is based at our Amanzoe in the greater Porto 
Heli Area - Greece. While we are open to applications 
from international candidates, we ask that you already 
possess the right to live and work in Greece without 
the need for a company-supported work permit.

Desired skills and experience: As a certified 
massage therapist you will need to have a degree 
from a technological Institute or a private certified 
college in Greece or abroad. You will likely already 
possess at least 3 years of experience in a similar 
position either in a 5* hotel spa or a beauty institute. 
Excellent knowledge of massage techniques, face & 
body therapies and anatomy & physiology are essential. 
Excellent verbal Greek and English communication 
skills are required.

Amanresorts always looks to work with the most 
talented individuals in their field. We look for people 
who have a deep understanding of the needs and desires 
of the luxury consumer, and who know how to craft 
and deliver services that will appeal to this group. 
However the highest performing individuals in our 
group all display the following common characteristics:

•They are values-driven and choose to belong  
to a values-based group. Therefore they respect 
and adhere to our ethical standards, and they 
adapt themselves to the cultural sensitivities  
of the unique locations where we live and work. 
•They are excellent communicators and so can 
cross-functional boundaries.  
•They are highly intelligent, highly competitive, 
highly detail-oriented, but low-ego. 
•They have a strong instinct to collaborate with 
others, to look after the interests of our company, 
our guests, and our colleagues 
•If this sounds like you, then you may find  
your natural home lies with Amanresorts.  
Talk to us about aligning your passions  
with our opportunities.  
To be considered for this position, please send 
your CV by Monday, January 26.

Company description: Aman manages and markets 
small top-end luxury resorts worldwide. Each 
resort offers a guest experience that is intimate 
and discreet while providing the highest level of 
service. Each resort and setting is unique, but certain 
elements characterise all of them - a beautiful 
natural location, outstanding facilities, exceptional 
service and a small number of rooms to ensure 
exclusivity and privacy.

Since 1988, when flagship Amanpuri opened in 
Phuket, Thailand, Amanresorts has established 
a further 25 resorts in Bhutan, Cambodia, China, 
France, Greece, India, Indonesia, Italy, Laos, 
Montenegro, Morocco, the Philippines, Sri Lanka, 
Turkey, the Turks and Caicos Islands, the United 
States of America and Vietnam. 

Amanresorts was proud to win travel & leisure’s 
award as “Top Hotel Brand 2014”. Embarking on a 
new and exciting phase of growth in 2014, Aman 
continues to relish the exploration of new destinations 
and markets, and seeks talented and experienced 
people to join the team.

Send your CV to the following e-mail: amanzoe.
recruitment@amanresorts.com, website: www.
amanresorts.com

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

Καθαρίστριες

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

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

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

Η Creamteam Α.Β.Ε.Ε. με αντικείμενο την παραγωγή και εμπορία καλλυντικών-μακιγιάζ με έδρα τη 
Δυτική Θεσσαλονίκη ζητά:

Υπεύθυνη Marketing 
Που θα αναλάβει την υλοποίηση της στρατηγικής marketing στα καταστήματα franchise της αλυ-
σίδας της.
Προσόντα: 
•Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σε τομέα marketing  
ή αντίστοιχο 
•Προϋπηρεσία 3-8 ετών σε τμήμα marketing 
καταναλωτικών προϊόντων. Τυχόν προϋπηρεσία 
σε εταιρεία καλλυντικών θα θεωρηθεί  
ως σημαντικό πλεονέκτημα. 
•Ηλικία 28-48 ετών 
•Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
•Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες 
•Πολύ καλή χρήση H/Y 
•Όρεξη για πολύ δουλειά και δυνατότητες  
διανυκτέρευσης σε άλλη πόλη πλην  
Θεσσαλονίκης εφόσον χρειαστεί  
Υπευθυνότητες: 
•Διαχείριση του ετήσιου διαφημιστικού budget 
της εταιρείας 

•Χειρισμός της επικοινωνίας και προώθησης 
μέσω των social media 
•Εκτέλεση μηνιαίου πλάνου διαφήμισης  
και προώθησης της αλυσίδας 
•Υλοποίηση της στρατηγικής προσέλκυσης νέων 
πελατών στα καταστήματα 
•Συντονισμός και καθοδήγηση του τμήματος 
γραφιστικής  
Η εταιρεία προσφέρει: 
•Ευχάριστο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον 
•Προοπτικές προσωπικής ανάπτυξης  
και επαγγελματικής εξέλιξης 
•Ικανοποιητική αμοιβή αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail : supplies1@
creamteam.gr  ή με fax στο 2310 688127 Υπόψιν 
Κας Καψιμάλη. Απαραίτητη η επισύναψη πρό-
σφατης φωτογραφίας.

Η Intermarine Electronics Α.Ε.Β.Ε., εταιρία με 25ετή επιτυχημένη παρουσία στις κατασκευές και εγκα-
ταστάσεις συσκευών ναυσιπλοΐας / ασφαλείας / τηλεπικοινωνιών στον τομέα της ναυτιλίας, με σκοπό 
τη στελέχωσή της αναζητά:

Τεχνικό Κατασκευών 
Εργαστηρίου

Περιγραφή αρμοδιοτήτων: Κατασκευή και υποστήριξη ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρονικών 
συσκευών. Εργασία με σταθμό κόλλησης συγκόλλησης, εργασία σε πλακέτα, τοποθέτηση εξαρτημάτων 
SMD, χρίση εργαλείων πάγκου κατασκευής, επισκευές ηλεκτρονικών.

Άριστη γνώση ηλεκτρονικών συστημάτων επικοινωνίας, πλοήγησης και ασφαλείας πλοίων (marine 
electronics) απαραίτητη.

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα αναλυτικό βιογραφικό 
τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση   ioannidis@intermarine.gr. Απαραίτητα να σημειωθεί 
η ένδειξη “CV ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ”  στο θέμα του μηνύματος. Βιογραφικά υποψηφίων που δεν 
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις και δεν  έχουν στο θέμα “CV ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ” δε θα 
απαντηθούν.

Απαραίτητες απαιτήσεις θέσης:  
Άριστες γνώσεις συστημάτων 
όπως 
•Ηλεκτρονικού υπολογιστή, 
ηλεκτρονικών συσκευών, 
πλακέτα 
•Χρήση εργαλείων πάγκου - 
σταθμός κόλλησης 

•Γνώση λογισμικών Windows 
XP - Windows 7 
•Hardware/Software 
installation troubleshooting 
•Σπουδές ηλεκτρονικής ή ΗΥ, 
με εξειδίκευση στη λειτουργία 
των ανωτέρω συστημάτων 
•Εμπειρία 2 χρόνων  

τουλάχιστον σε παρόμοια θέση 
•Άριστη γνώση αγγλικών,  
γραπτά και προφορικά 
•Δίπλωμα οδήγησης  
αυτοκινήτου και μηχανής 
•Επαγγελματισμός  
και προσανατολισμός  
στο αποτέλεσμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση:  prosopiko@insurance.nbg.gr. Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις της θέσης. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η ανώνυμη ελληνική εταιρία Γενικών Ασφαλειών «Η ΕΘΝΙΚΗ» η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
ασφαλιστικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στις αλλαγές που επιτάσσει το σύγχρονο και 
διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, αναβαθμίζει τις εσωτερικές δομές της και επενδύει στην ανάπτυξη 
ενός νέου, καινοτόμου ολοκληρωμένου συστήματος πληροφορικής.

Στο πλαίσιο αυτό, αναζητά 3 ικανούς και δυναμικούς συνεργάτες που θα υποστηρίξουν το έργο της 
διεύθυνσης πληροφορικής, με την ειδικότητα του:

Προγραμματιστή
Απαραίτητα προσόντα: 
•Πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ κατεύθυνσης μηχανικού  
πληροφορικής 
•Άριστη γνώση γλώσσας βάσης δεδομένων 
Oracle PL/SQL 
•Γνώση εργαλείου ανάπτυξης Oracle / ADF 
•Γνώση γλώσσας προγραμματισμού Java 
•Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 2 ετών 
•Άριστη γνώση Αγγλικών  

•Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
•Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση  
στο αποτέλεσμα 
•Επιθυμητή η εμπειρία σε ασφαλιστική εταιρία  
Η εταιρία προσφέρει: 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
•Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

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

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

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

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

Προσωπικό Καταστημάτων 
Barista

Οι ευθύνες σου: 
•Δημιουργείς ικανοποιημένους πελάτες  
με το να παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση. 
•Παρέχεις ποιοτικά προϊόντα- πιστή τήρηση  
συνταγών για ποιότητα προϊόντος 
•Διατηρείς καθαρό και άνετο το χώρο  
του καταστήματος. 
•Ακολουθείς τις λειτουργικές διαδικασίες  
και κανονισμούς ασφαλείας, αναπλήρωσης  
και αποθήκευσης των προϊόντων. 
•Συμβάλλεις στη δημιουργία θετικού εργασιακού 
περιβάλλοντος -ευθύνη συνεργασίας μελών  
της ομάδας. 
•Διατηρείς την ευθύνη εκπαίδευσης  
και εμπλουτισμού των γνώσεων. 
•Ενεργείς με ήθος και ειλικρίνεια. 
•Είσαι συνεπής στο πρόγραμμα εργασίας σου 

(ωράρια, διαλείμματα κλπ). 
•Επικοινωνία προς διοίκηση καταστήματος  
και μελών της ομάδας. 
•Καταμέτρηση-διαχείριση και έλεγχος ταμείου. 
•Επιβεβαίωση για τήρηση όλων των πολιτικών 
και διαδικασιών σε επίπεδο καταστημάτων. 
•Ευθύνη για την τήρηση του ενδυματολογικού 
κώδικα και των προδιαγραφών υγιεινής.  
Περιοχές και καταστήματα: 
•Ηλιούπολη, Αγ. Δημήτριος, Δάφνη,  
Αργυρούπολη, Ελληνικό, Π. Φάληρο  
Προσφέρονται: 
•Μισθός αναλόγως προσόντων 
•Δυνατότητα ανάπτυξης  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
info@totalretail.gr

Application  
Support EngineerCode: IS 001 

Location: Athens

Main tasks: 
•Configure application software installed in the EDP center in order to support the business needs. 
•Maintain application software according to vendor’s instructions. 
•Troubleshoot (1st level) the application s/w. 
•Devices work arounds (business or technical) as temporary problem solutions 
•Support users and operators in problematic cases and issue problem reports to s/w application vendors. 
•Train and support operators for the running of the s/w applications installed in the EDP center. 
•Participate in operation pilot tests /s/w acceptance procedures, as well as in installation 
procedures of the production systems.  
Requirements: 
•University degree or diploma in computer science/ engineering. Master degree will be considered 
as an asset. 
•Knowledge in developing web applications in .NET, ASP.NET, with HTML/XHTML, XML, XSL, DTD, 
Javascript. 
•Knowledge of SOA, web services methodologies using RESTful or SOAP web services, Microsoft 
SQL and/or ORACLE, administering Web servers, IIS, Apache/Tomcat. 
•Knowledge of Java is welcomed but not required 
•Excellent communication, writing and team building skills. Professional approach  
to responsibilities - ability to take ownership 

Candidates wishing to apply must forward their CV’s, by 31/01/2014, quoting the position code at the 
following address: WIND HELLAS S.A., 66 Kifissias Ave., 151 25 Maroussi, Athens e-mail: A.CHATZIPAPAS@
wind.gr. Fax: (+30) 210 6106504. All applications will be treated in strict confidence.Candidates who 
meet the position requirements will be contacted via phone.

SOFITEL ATHENS AIRPORT: Το ξενοδοχείο SOFITEL Athens Airport προκηρύσσει την παρακάτω 
θέση εργασίας και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους/μενες να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους:

Concierge (Ref: CON)
•Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σχετική προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και να είναι απόφοιτοι 
ανωτέρας ξενοδοχειακής σχολής. Γνώση του προγράμματος OPERA. Επαρκή γνώση της Αγγλικής και 
Γαλλικής γλώσσας. 

Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα αποσταλούν στα γραφεία του  SOFITEL Athens Airport - διεύ-
θυνση ανθρώπινου δυναμικού,  διεθνής αερολιμένας αθηνών, 19019 Σπάτα,  τηλ.: 210 3544000, fax: 
210 3544444,  e-mail: h3167-hr@sofitel.com. Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.

Σημαντική ενημέρωση: Δηλώνουμε ότι για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το ξε-
νοδοχείο Sofitel δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει να αποστείλετε προσωπικά έγγραφα, όπως αριθμό 
ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, άδεια διαμονής, αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας, 
καθώς και δε θα σας ζητήσει καταβολή χρημάτων.
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μικρές αγγελίες εργασίας
Διοικητικά και επιτελικά  
ςτελέχη επιχειρήσεων
ΜΕΓΑΛΟΣ όμιλος εταιριών ζητά έναν υποψήφιο 
με επικοινωνιακό και εργατικό χαρακτήρα. Πα-
ρέχονται αμοιβές, bonus, εργασιακό περιβάλλον, 
εκπαίδευση και προοπτική καριέρας. Άμεση προτε-
ραιότητα στους πτυχιούχους χρηματοοικονομικού 
προσανατολισμού. E-mail: aalexiou1@yahoo.gr.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος συμβουλευτικής εταιρίας 
στην Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε επενδυτικό νόμο/
ΕΣΠΑ, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Πολυτεχνικής 
Σχολής, γνώση Η/Υ/Αγγλικών, επικοινωνιακή 
ικανότητα, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@
pkcgroup.gr, Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραμματείας σε εμπορική 
εταιρία ιατρικών. Απαραίτητα προσόντα: Αγγλικά, 
άριστη χρήση Η/Υ. Άτομα με πτυχίο ιατρικού χώρου 
ή προϋπηρεσία στον ιατρικό χώρο θα προτιμηθούν. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@medicalsolutions.gr.

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

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

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

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

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

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

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

ΝΕΑ ζητείται με σχετικές γνώσεις σε φωτοτυπικά 
μηχανήματα, γνώση από PC και δυνατότητα δια-
χείρισης κοινόχρηστων. Βιογραφικά στο e-mail: 
smartprintkom@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών δημιουργεί δύο νέα τμήματα 
δημοσίων σχέσεων και εξυπηρέτησης μεγάλων 
πελατών της και ζητά Υπεύθυνη-ο με έντονη 
προσωπικότητα και οργάνωση. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@galaxynet.gr, κωδ: 1275.

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

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

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

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

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά άτομο ως Υπάλληλο 
Γραφείου με ή χωρίς προϋπηρεσία στις δημόσιες 
σχέσεις - πωλήσεις για εργασία γραφείου. Φιλικό 
περιβάλλον, εκπαίδευση, άμεση πρόσληψη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: sales@galaxynet.gr, κωδ.1973.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Γραφείου για να εργαστεί 
στα Γιαννιτσά κατάστημα. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
galyfanef@hotmail.com, με θέμα Γιαννιτσά.

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

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

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

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

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

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

ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ οίκος με έδρα τον Πειραιά ζητά 
Υπάλληλο Γραφείου με αντικείμενο εργασίας τον 
συντονισμό των παραγγελιών και της διακίνησης 
βιβλίων. Βιογραφικά στο e-mail: publications@
poukamisas.gr.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης δυναμικός, κοινωνικός 
και φιλόδοξος, για συνεργασία με επιχειρηματι-
κό affiliate πρόγραμμα που δημιουργεί μεγάλη 
προοπτική καριέρας και ευκαιρία υψηλού εισο-
δήματος, 80-90% payout. Τηλ: 211 8004695, 
6972 194761.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα για ανάπτυξη 
πελατολογίου, marketing και δημιουργία δικτύ-
ου. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ Ηθοποιών, Μοντέλων Διαφήμι-
σης, ζητεί νέα με άνεση στην επικοινωνία για 
το τμήμα δημοσίων σχέσεων. Βιογραφικά με 
φωτογραφία στο e-mail: email.modelplant@
gmail.com.

ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ καταξιωμένη εταιρία στο χώρο του 
marketing με προϊόντα υγείας, ευεξίας ζητούνται 
Συνεργάτες για στελέχωση δικτύου, μερική ή ολική 
απασχόληση, ευέλικτο ωράριο-ικανοποιητικές 
αποδοχές-εισοδήματα από δικαιώματα. E-mail: 
marioikonomou@gmail.com, τηλ: 6936 344260.

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για στελέχωση ομά-
δας PR για δουλειά σε club της Θεσσαλονίκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: alemir27@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Λογίστριας πτυχιούχος ΑΕΙ με 
4ετή προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο. Μόνιμη 
συνεργασία με λογιστικό γραφείο. Πολύ καλή 
γνώση σε λογιστική δημοσίου ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΟΤΑ 
Α΄ τάξης. Βιογραφικά στο e-mail: tcoliotom@
efm.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Λογίστρια πτυχιούχος ΑΕΙ με 6ετή 
προϋπηρεσία και μεταφορικό μέσο. Μόνιμη 
συνεργασία με λογιστικό γραφείο. Πολύ καλή 
γνώση σε λογιστική δημοσίου ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ-ΟΤΑ 
Α΄ τάξης. Βιογραφικά στο e-mail: tcoliotom@
efm.gr.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία, ζητεί Βοηθό Λογιστή. Τηλ: 
210 2847332, fax: 210 2847708.

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α’ ζητείται απαραιτήτως, έμπειρος 
προγράμματος softone. Μη καπνιστής, οικολο-
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MedNet International is a unique information technology company.  We are specialists in Health 
Insurance and since 1992 we have been exclusively developing and implementing innovative IT software 
solutions worldwide.  We are a member of Munich Health - one of three business segments of Munich 
Re that brings together Munich Re’s global healthcare know-how in primary insurance, reinsurance 
and risk-management. This gives us access to more than 5,000 experts at 26 locations who provide 
input to our solutions. Due to our increasing demand of designing and implementing «best in industry 
IT solutions», at our Athens Office, we are seeking specialists for the following positions:

Test Engineers 
TE 001

Profiles: Responsible for planning, scheduling and 
conducting all testing activities across the entire 
lifecycle of information systems’ development 
(including unit, integration, regression and system 
testing).

Qualifications: 
•University level degree (or higher education 
institute) in computer science, information 
technology or relevant field of study. 
•2-3 years hands-on experience in developing 
test automation frameworks and test scripts 
using commercial test tools. 
•Experience in design and implementation  
of automated load and performance tests  

for database-backed web applications. 
•Knowledge of Weblogic application server  
is considered an asset. 
•Strong communication skills and attention  
to detail. 
•Very good command of English language.  
We offer: 
•Competitive compensation & benefits package 
•Continuous training 
•Enjoyable and stable working environment 
•Leading-edge technology  
Send your CV to the following e-mail: 
recruitment@mni.gr

Η Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε. (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΤΑΚΗ) ζητά:

Διευθυντή Βιβλιοπωλείου
Η θεση: Αφορά τη διεύθυνση του γενικού βιβλιοπωλείου των Εκδόσεων Πατάκη στην Αθήνα (Ακαδη-
μίας 65). 

Ο διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για την καλή λειτουργία του φυσικού καταστήματος και του ηλεκτρο-
νικού καταστήματος www.patakis.gr, με στόχο την αύξηση των πωλήσεων, την αρτιότερη παρουσίαση 
των βιβλίων και την ικανοποίηση των πελατών.

Ειδικότερα, ζητείται: 
•Να συμμετέχει στη στοχοθέτηση των πωλήσεων του φυσικού καταστήματος και του ηλεκτρονικού 
καταστήματος www.patakis.gr και στην υποβολή προτάσεων για την επίτευξη αυτών. 
•Να έχει την ευθύνη για τον συνολικό προϋπολογισμό (διαπραγμάτευση με προμηθευτές κά). 
•Να διαμορφώσει στρατηγική επικοινωνίας και μάρκετιγκ με έμφαση στην ικανοποίηση των πελατών. 
•Να διαχειρίζεται την ηλεκτρονική επικοινωνία (social media, newsletter). 
•Να δώσει έμφαση στην επίβλεψη, την παρακίνηση και την εκπαίδευση του προσωπικού. 
•Να παρέχει οργανωτική υποστήριξη για εκδηλώσεις.

Απαραίτητα προσόντα: Ηλικία 30 - 45 ετών, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες), 
πτυχίο ΑΕΙ κατά προτίμηση σε τομείς οικονομικών επιστημών και management, καλή γνώση της Αγ-
γλικής γλώσσας, εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας και διοίκησης προσωπικού, πολύ καλή γνώση της 
αγοράς λιανικών πωλήσεων και πωλήσεων μέσω διαδικτύου. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:  contracts@patakis.gr ή στη 
διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη (πρώην Πειραιώς) 38 104 37 Αθήνα αναγράφοντας τον κωδικό αγγελίας: 
Α65/ΘΔΒ/2015.

Software Competitiveness International (SOFTCOM INTERNATIONAL), is a rapidly growing company, 
specializing in software research & development and information & communications technologies 
services, located in Athens, and headquartered in Crete. The skills, the experience and the methodologies 
of the company and its experts, most of them with a long presence and a high recognition internationally, 
provide to its clients, both locally and internationally, technical excellence and valuable services, and 
to its employees the working conditions to further develop their technological expertise within a multi-
national environment. The company continuously expands its activities, currently increasing its 
presence for the international Telecom Market. Currently we are looking for:

Senior Java Developers 
(Java SE)

To offer their services (SW architecture, analysis, design, coding, testing) for one of our international 
projects. Work will be carried out in our company’s premises in Athens. 

In case: 
•you are a talented software engineer, 
passionate about Java SE, 
•you like to take on new challenges, 
•you have a strong analytical, -problem solving- 
and quantitative ability, 
•you are able to adapt quickly to new  
and challenging technical and business related 
environments 
•you are able to work independently, 
•you are a team player, able to cooperate  
with others within a multi-national team, 
•you are flexible enough to work in a fast paced 
environment, according to the customer’s 
mentality, 
•you like to be part of a very dynamically 
working company,  
And you cover the following skills: 
•you have a university degree in computer 
science or relevant discipline 
•you have experience in OO programming 
principles 
•you are an expert in Java SE 
•you are familiar with OSGI, Junit frameworks 
and Pax-Exam 
•you have experience with Message Queues 
(RabbitMQ preferred) 
•you are familiar (user level) with Jenkins, Git, 
Maven, LINUX operation systems 
•you have a processes orientation and you are 

familiar with software development processes\ 
•you are fluent in English (spoken, written)  
The following experience will be considered 
as an asset: 
•Functional programming 
•Scala - Akka 
•Non-relational databases  
(Mongo DB preferred) 
•Python 
•Telecommunications’ background 
•Network management systems

The successful candidates will be part of an 
international team of highly qualified professionals, 
being involved in the full software development 
lifecycle for a very innovative product of one of 
our international customers.

Prerequisites: 
•Ability to travel abroad, as needed 
•Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team 
and make a difference, please send your detailed 
CV in English, quoting reference ref: AD/12/14, 
to the following e-mail address: hr@softcom-int.
com not later than 15.02.2015. Starting date of 
the cooperation: asap. All applications will be 
treated as confidential. For information regarding 
our company, please consult our web site: www.
softcom-int.com

The Hilton Athens is looking for:

Food & Beverage Supervisor (Captain) 
(Ref. FBS)

Required qualifications 
knowledge, skills  
and abilities: 
•Customer focus. 
•Strong leadership and 
interpersonal skills. Able to 
effectively support, interact 
with and develop a team to 
meet set targets. 
•Excellent communication 
skills. 
•Demonstrate a friendly 
character, enthusiastic  

and positive attitude. 
•Creativity, drive and 
initiative! Ability to maintain 
effectiveness in a strained 
environment and convert 
opportunities into actions.  
Experience / education level: 
•Degree or diploma in relevant 
field 
•At least 2 years of experience 
in similar position 
•Excellent command of the 

Greek and English language 
•Very good knowledge of MS 
Office.

Applications should be submitted 
in English till January 31st 2015 
and they should be addressed, 
quoting the reference code, to: 
Hilton Athens Human Resources 
Dpt 46,  Vas. Sofias Street, 
115 28, Athens. Fax: +30 210 
7281720. E-mail: hr.athens@
hilton.com

Maris Polymers S.A. is one of the leading European companies in polyurethane, liquid applied waterproofing 
products and cold curing polyurethane resins for construction, marine and industrial applications.

Maris Polymers S.A. carries out international sales to more than 70 countries in Europe, Middle 
East, Africa, S.E. Asia and the Americas where it operates by affiliated companies (Germany, Spain, 
France, Mexico, Ecuador and Singapore) or through close cooperation with local distributors and Global 
Agreements with FORTUNE 100 and 200 companies. Due to our fast global growth we would like to 
reinforce our International Sales team by appointing a:

Regional Sales Manager 
(Based in Inofyta, Viotias)

Job description: 
•Develop and manage profitable sales growth 
across the appointed region. 
•Following up existing sales leads. 
•Scanning existing and new markets. 
•Seeking out new customers and sales 
opportunities. 
•Keeping in constant contact with clients  
and building long-term cooperation. 
•Achieving monthly and annual sales budgets. 
•Participate and present the company  
in International Trade shows. 
•Attending technical seminars and 
presentations.  
Personal skills / competencies: 
•Self driven and results oriented. 
•Proven sales management experience. 
•Excellent customer service sense. 
•Excellent commercial awareness. 
•Demonstrate a “can do” attitude”. 
•High level of communication, planning  
and organizational skills. 
•3-8 years experience in International sales / 
export department 

•Successful track record of selling products  
in the territory, exceeding goals, with reference 
able customers, and a desire to win.  
•Degree or business administration or 
economics on marketing 
•Fluent written and spoken English. Additional 
language will be highly appreciated. 
•Willingness for frequent travelling is 
mandatory. 
•Excellent knowledge of MS Office applications. 
•Fulfilled military obligations for male 
candidates. 
•Driving license.  
The company offers: 
•Challenging international working 
environment. 
•Competitive salary of 2.000 euro gross. 
•Yearly bonus. 
•Mobile, laptop. 
•Fuel and toll expenses. 
•Global personal insurance.  
Send your CV to the following e-mail: 
athenamaris@marispolymers.gr

Η εταιρεία ΔΗΜ. ΓΑΒΡΙΗΛ & ΣΙΑ ΕΠΕ, με πολυετή δράση στο χώρο  των γεωργικών λιπασμάτων ζητά:

2 Γεωπόνους
Για τη στήριξη του τεχνικού της τμήματος, με σκοπό την παροχή τεχνικών συμβουλών στα γεωπονικά 
καταστήματα αλλά και τους τελικούς χρήστες.  
Έδρα: 1 Γεωπόνος περιοχή Πελοποννήσου, 1 Γεωπόνος περιοχή Αττικής.

Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο γεωπόνου, απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στο γεωπονικό 
τομέα. Άριστη γνώση της αγοράς, δυναμική προσωπικότητα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας και 
οργάνωσης, άτομο υπεύθυνο, μεθοδικό και ηθικό.

Προσφέρονται: Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και εταιρικό αυτοκίνητο, θα τηρηθεί απόλυτη  
εχεμύθεια.  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: kalkounou@gavriel.gr
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γική-κοινωνική συνείδηση. Άμεση πρόσληψη. 
Δεχόμαστε και για ημιαπασχόληση. Πανεπιστη-
μίου 57. Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο 
e-mail: agapi@oikologoi.gr, τηλ: 22950 38300, 
6972 873974.

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

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

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

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

ΕΤΑΙΡΙΑ παροχής υπηρεσιών στην Αθήνα ζητά 
Λογιστή Α’ τάξης με γνώσεις Φοροτεχνικού και 
Προϊσταμένου Λογιστηρίου. Παρέχεται μισθός 
και ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

Οικονομικά ςτελέχη - ελεγκτές 
- Φοροτεχνικοί
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος συμβουλευτικής εταιρίας 
στην Αθήνα, με εμπειρία 2ετή σε επενδυτικό νόμο/
ΕΣΠΑ, Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Πολυτεχνικής 
Σχολής, γνώση Η/Υ/Αγγλικών, επικοινωνιακή 
ικανότητα, δίπλωμα οδήγησης. E-mail: info@
pkcgroup.gr, Υπόψη κου Παπαδόπουλου.

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

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

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

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

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

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

ΤO ΜΕΣΙΤΙΚΟ - κατασκευαστική Λιολίδης αναζητά 
Μεσίτη /τρια για στελέχωση του γραφείου της 
στη Θεσσαλονίκη προσφέροντας ενημερωμένο 
χαρτοφυλάκιο ακινήτων και καθημερινό πελα-
τολόγιο. Βιοργαφικά στο e-mail: info@liolidis.
gr, 2310 420002.

ΑΠΟ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητούνται 2 ικανά 
Στελέχη Πωλήσεων. Προυπηρεσία, πτυχίο ΑΕΙ-
ΤΕΙ-ΙΕΚ. Παρέχεται πακέτο αμοιβών. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobforthepeople@yahoo.gr.

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

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

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ μια νέα δυναμική καριέρα στην 
αγορά ακινήτων. Αξιοποιήστε τις ικανότητές 
σας, γίνετε επιτυχημένοι Σύμβουλοι Ακινήτων 
και δημιουργήστε μεγάλο εισοδήμαΒιογραφικά 

στο email: spigos@novarealestate.gr, τηλ: 210 
6458952, Γιώργος Σπίγγος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ασφαλιστικός Σύμβουλος, επικοινωνι-
ακός, με άριστη γνώση του αντικειμένου, εργατική 
και δυναμική προσωπικότητα. Αμειβόμενος σε ένα 
εξαιρετικό εργασιακό περιβάλλον συνεργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: anaptigma@gmail.com.

ΜΕΣΙΤΗΣ Ακινήτων ζητείται από γνωστό τεχνικό 
γραφείο. Ιδιαίτερα επικερδής και πολύπλευρη 
συνεργασία. Απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλ-
ματος, εμπειρία, δελτίο παροχής υπηρεσιών και 
πτυχίο ΑΕΙ. Επαγγελματικό και φιλικό περιβάλλον. 
Τηλ: 6932 050080.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλο μεσιτικό 
γραφείο ως Πωλητές - Εκτιμητές Ακινήτων στα 
Ν. Προάστια της Αθήνας. Παρέχεται ταχύρυθμη 
εκπαίδευση, ικανοποιητικές αμοιβές, bonus, προ-
οπτικές σοβαρής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 211 7002369, 
6934 165392. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στα Γλυκά Νερά, ζητά Τεχνικό 
H/Y, εκτυπωτών, Hardware δικτύων, με γνώση 
δικτύων και Αγγλικής, απόφοιτο ΤΕΙ, για μόνιμη 
εργασία, χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις. Τηλ: 
210 2855080, ώρες επικοινωνίας 10:00-16:00, 
καθημερινά.

PERFORMANCE technologies is seeking for 
a professional to cover the position: ITSM 
Consultant. Job Description: analysis, design 
and implementation of IT service management 
projects. CVs: hr@performance.gr, tel: 210 
9947006, Mrs Papadimitriou.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOFTWARE Engineer with 3+ years of experience 

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ - Web Developer πτυχιούχος 
ΑΕΙ-ΤΕΙ με απαραίτητα προσόντα: 3ετή+ προϋπη-
ρεσία, άριστη γνώση PHP, HTML, mySQL, CSS, 
javascript, jquery, ικανότητα εξόρυξης δεδομένων, 
ζητά επιχείρηση διεθνούς εμπορίου. Ε-mail, με 
πλήρες portfolio: jobslinks1@gmail.com.

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

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

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

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

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ - Art Director έμπειρος, για εκ-
δοτική εταιρία, με προυπηρεσία στον τομέα του 
σχεδιασμού και παραγωγής περιοδικών και εται-
ρικών εντύπων σε περιβάλον mac. Βιογραφικά 
στο e-mail: thedimi@gmail.com.

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

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

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

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

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

ΓΡΑΦΙΣΤΑΣ-τρια έμπειρος ζητείται από Διαφη-
μιστική - Εκδοτική, με άριστη γνώση inDesign, 
illustrator, photoshop σε adobe suite CS6, 
Αγγλικών, internet - web design. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, γνώσεις pre-press. Περιοχή Με-
ταμόρφωση. Βιογραφικά στο e-mail: leontitas@
yahoo.gr.

BARWOMAN - Σερβιτόρα και Χορεύτρια ζητού-
νται για επώνυμα club σε κοσμοπολίτικα Νησιά, 
στην Επαρχία και στην Αθήνα. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 5611488.

ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ και Τραγουδίστρια ζητούνται για 
συνεργασία με επώνυμους καλλιτέχνες. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6936 666553, 210 
5611488.

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

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

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

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

ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΤΑΙ διαφημιστική εταιρία να προ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΑΤΟΜΑ 5 ζητούνται για την στελέχωση επιχεί-
ρησης με έδρα στην Δάφνη, προϋπηρεσία στον 
κλάδο πωλήσεων και διαχείρισης πελατολογίου 
επιθυμητή, ευελιξία στο ωράριο, παρέχεται πλήρης 
εκπαίδευση. Τηλ: 6973 910604.

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

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

ΖHTOYNTAI Συνεργάτες. Tιμή 1.200€. Βιογραφικά 
στο e-mail: trimin2015@gmail.com.

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

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

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

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

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

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

ATOMO ζητείται άμεσα για την ανάπτυξη εταιρίας 
συνέχεια στη σελ. 24

Die Trienon GmbH ist ein Handelshaus von qualitativ hochwertigen Nahrungsmitteln aus dem mediterranen 
Raum Europas. Unsere Kunden sind der traditionelle LEH und Hart-Discount in ganz Europa. Für unseren 
Hauptsitz in Hamburg suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung einen innovativen

Mitarbeiter/rin Qualitätssicherung

Ζητούνται για Γερμανία: Η εταιρεία MD STUDIES & RECRUITMENT ως συνεργάτης κορυφαίων γερ-
μανικών εταιρειών που δραστηριοποιείται στο χώρο του recruiting, ζητά άτομα για εκπαίδευση/εργασία 
στη Γερμανία μέσω επιδοτούμενου ευρωπαϊκού προγράμματος:

Τεχνικά Επαγγέλματα 
Κατασκευαστικός Τομέας

•Μαραγκός κτιριακών κατασκευών 
•Γυψοσανιδάς 
•Ελαιοχρωματιστής 
•Ξυλουργός 
•Κτίστης 
•Τεχνικός μεταλλο-κατασκευών 
•Τεχνικός σχεδιασμού-εγκατάστασης  
υδραυλικών συστημάτων θέρμανσης/ 
κλιματισμού/αερισμού  
Προφίλ υποψηφίου  
•Απόφοιτοι τουλάχιστον δευτεροβάθμιας  
εκπαίδευσης (γυμνάσιο/λύκειο) 
•Ηλικία έως 27 ετών 
•Εμπιστοσύνη, τυπικότητα, ευελιξία, ομαδικό 
πνεύμα 

Προφίλ προγράμματος  
•Έως 3 έτη εκπαίδευση στη Γερμανία - δυικό 
σύστημα εκπαίδευσης/πρακτικής 
•Επιδοτούμενα μαθήματα γερμανικών  
στην Ελλάδα  
•Μηνιαία επιδότηση για τα 3 χρόνια και άλλες 
παροχές 
•Συμβουλευτική υποστήριξη κατά τη διάρκεια 
της εκπαίδευσης  
Μετά την εκπαίδευση/πρακτική, μόνιμη εργασία/
αποδοχές βάσει γερμανικής κλίμακας

Αποστολή βιογραφικών σε μορφή europass / 
αρχείο word στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα, 
με φωτογραφία πρόσφατη έγχρωμη στο: kariera@
md-hellas.gr. Τηλέφωνο : +30 2810 330009.

Ihre Aufgaben: 
•Betreuung und kontrolle 
unserer vorlieferanten,  
laut IFS, HACCP, BRC 
•Erstellung von 
produktbeschreibungen  
und festlegung des 
verwendungszweckes 
•Durchführung von 
gefahrenanalysen 
•Lieferantenaudits 
•Reklamationswesen 
•Betreuung unserer Kunden, 
laut IFS, HACCP, BRC

Ausbildung und 
anforderungen - wir 
erwarten von Ihnen:  
•sehr gute Deutsch- und gute 
Englisch-Sprachkenntnisse 
•Bereitschaft zur veränderung 
/ weiterentwicklung 
•Teamfähigkeit 
•Ausbildung im bereich 
lebensmitteltechnologie (FH) 
bzw. alternative ausbildung  
im bereich QM/LM

Unser angebot: Eine spanende, 
herausforderte Position in einem 

dynamischen umfeld mit flachen 
hierarchien lässt Ihnen den 
entsprechenden handlungs- und 
entscheidungsspielraum.

•Hier können sie etwas 
bewegen. 
•Herr Savvas Triantafillidis, 
managing director, freut sich 
über Ihre aussagekräftige 
bewerbung.

Ihre schriftliche Bewerbung senden 
Sie bitte an: savvas@trienon.de oder 
an TRIENON GmbH, Lüneburgerstr. 
2, D-21073 Hamburg.

Join the leader in online Trading : FXCM is a leader in the rapidly expanding field of online currency 
trading services for retail and institutional traders. The firm operates out of offices in New York, Plano, 
San Francisco, London, Paris, Hong Kong, Milan, Berlin, Athens, Tokyo and Sydney. With substantial 
operations around the world, FXCM currently has over 174,000 live accounts trading via trading platforms 
offered by FXCM from over 180 different countries. FXCM, a profitable and stable company, registered 
in NYSE, has a proven track record of reliability and success, executing on average 6,700,000 
trades per month accounting for $250 billion in notional trading volume. Additional information 
can be found at www.fxcm.com / www.fxcm.gr. FXCM HELLAS is the Greek division of FOREX capital 
markets. We offer complete FOREX services to our clients, promoting one of the most successful 
FOREX and CFD trading platforms in the world.   FXCM Hellas is now seeking a skilled and motivated 
professional for the position of:

Market Analyst
Responsibilities: 
•Performs technical analysis, including  
one daily analysis 
•Writes / translates articles concerning  
the global market 
•Communicates with clients from a consulting 
role 
•Submits daily reports  
Qualifications and skills: 
•2+ years of experience within the financial 
industry / investment banking 
•Bachelor’s and/or master’s degree in finance 
or economics 
•Fluency in English is a must 

•Proficiency in MS Office 
•Excellent writing ability and analytical skills 
•Knowledge and interest in the global financial 
markets is a plus  
Our offer: 
•Dynamic and friendly environment where  
you will be able to showcase your skills  
and enthusiasm 
•Challenging responsibilities and career 
development opportunity 
•A full time job with attractive salary with 
compensations that rewards your performance

Send your CV to the following e-mail: hr@fxcm.gr

Our company Allabouthotels.com, has been active in the market since February 2004. Allabouthotels.
com, gives the possibility of making hotel reservations, easily and dependably. Our company’s staff is 
expertly trained to inform of the full facilities of each hotel, and can easily confirm instant availability 
over the phone. Since we strongly believe primarily in human interaction, whatever a client can do via 
our website, we can also confirm by a simple phone call. We are looking for a person:

Web Developing Specialist
For the dept of the Allabouthotels  web site 
programming needs.  
Following qualifications are required: 
•Specialization in computer science 
•Very good knowledge of ASP.NET, C#, VB.NET, 
MSSQL, XML, XSLT, MVC, JQUERY, AngularjS, 
Web Services (WSDL/SOAP), CSS 
•Excellent English language skills 
•2 years of experience in a similar position 
•Good team spirit and able to work  
in a competitive environment 
•Completed military obligations  
(for male candidates)  
The following qualifications will be highly 

appreciated: 
•Familiarization with web technologies  
(like jee, php etc) 
•Good knowledge of SEO 
•Previous experience in web sites  
in tourism  
We offer: 
•A competitive remuneration package  
and benefits package 
•A pleasant working environment 
•Training in advanced technologies 
•Career progress opportunities  
Please send us your CV to the e-mail:  
jobs@allabouthotels.com

Η Fullah Sugah του ομίλου Skondras Fashion & Accessories S.A, με εμπορική - εξαγωγική δραστη-
ριότητα και ηγετική θέση στον κλάδο της μόδας, επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:

Εξωτερικό Πωλητή B2B 
(Code B2B1)

Αρμοδιότητες/responsibilities 
•Υπεύθυνος διαχείρισης, φροντίδας  
και ανάπτυξης υπάρχοντος πελατολογίου  
και εξεύρεση - ανάπτυξη νέων πελατών 
•Επικοινωνία και ανάπτυξη μακροχρόνιων  
σχέσεων σε εμπορικά σημεία λιανικής  
σε συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή 
•Προτάσεις για την ορθή τοποθέτηση  
των προϊόντων στα σημεία πώλησης  
Προσόντα/requirements 
•Υποχρεωτική εμπειρία σε πωλήσεις χονδρικής 
στο κλάδο της μόδας 
•Ηλικία 25-38 ετών 

•Γνώση Η/Υ, Office 
•Αγγλικά (τουλάχιστον επιπέδου Lower) 
•Δραστήριο, ευέλικτο και επιχειρηματικό πνεύμα  
Προσφορά/offer 
•Κάλυψη εξόδων κίνησης 
•Εταιρικό τηλέφωνο, tablet 
•Προμήθεια επί των κερδών 
•Εργασιακή σχέση εμπορικού αντιπροσώπου 
•Ευκαιρία προσωπικής και επιχειρηματικής  
ανάπτυξης σε μια από τις πιο δυναμικές εταιρίες 
της Ελληνικής και διεθνούς αγοράς  
Αποστολή βιογραφικού μαζί με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: commercial@skondras.gr

Συνεργάτες
Έχετε βαρεθεί το βομβαρδισμό από τυποποιημένες λαϊφστάιλ αγγελίες για μεσίτες που τάζουν λαγούς 
με πετραχήλια σε λαμπερό περιτύλιγμα; Τότε ίσως θέλετε να μιλήσετε σοβαρά για μια σταδιοδρομία 
στον τομέα των ακινήτων. Από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, τα ακίνητα ήταν ο δυναμικότερος και 
πλέον προσοδοφόρος τομέας της οικονομίας. Καθώς η πενταετής πλέον κρίση σχηματίζει τον πυθμένα 
της, μήπως είναι ευκαιρία ζωής να μπείτε στο χαμηλότερο σημείο του οικονομικού κύκλου;

Ο Οργανισμός Ακίνητα Πόλις όχι μόνον επιβίωσε, αλλά μεγάλωσε μέσα στην κρίση χάρη σε ένα συν-
δυασμό σκληρής εργασίας, στρατηγικής, διεθνών σχέσεων και πίστης στο ανθρώπινο δυναμικό μας. 
Αν νομίζεις ότι κι εσύ μπορείς να ενταχθείς στην πιο δημιουργική ομάδα στη χώρα, μίλησε μαζί μας.

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
•όρεξη για δημιουργική εργασία σε ένα συνεργατικό περιβάλλον 
•διάθεση για διαρκή μάθηση 
•Πρόσθετες ιδιότητες που εκτιμώνται ιδιαιτέρως: προϋπηρεσία στις πωλήσεις, γνώση ξένων γλωσσών, 
εμπειρία σε ελεύθερο επάγγελμα.

Τι να περιμένεις: 
•συνεργασία με ένα υψηλής τεχνογνωσίας πυκνό δίκτυο ομάδων στα καλύτερα σημεία της πόλεως 
•αλληλεπίδραση με έμπειρους συνεργάτες που ακολουθούν αυστηρούς κανόνες δεοντολογίας 
•μοναδικές δυνατότητες για προσωπική ανάπτυξη και υψηλές αμοιβές με τα πλέον προσοδοφόρο 
συστήματα πληρωμών της αγοράς

Στείλε τώρα το βιογραφικό σου για να δημιουργήσεις το μέλλον σου σε μια άπω τις ομάδες του 
οργανισμού μας στο e-mail: info@akinitapolis.gr



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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με εμπορική δραστηριότητα, υψηλό εισόδημα. 
Tιμή: 1100€ Βιογραφικά στο e-mail: trimin2015@
gmail.com.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΣΥΓΧΡΟΝΗ εταιρία, ζητά έμπειρους Πωλητές 
για εξυπηρέτηση πελατών, για να καλύψει τη 
συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Μεγάλες δυνατό-
τητες αμοιβής. Βιογραφικά στο e-mail: spigos@
novarealestate.gr, τηλ: 210 6458952, κος Σπίγγος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πλήρη και μερική απα-
σχόληση, με προϋπηρεσία. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
smartathens.biog@gmail.com.

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

ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟ τμήμα προσλαμβάνει άμεσα Υπαλ-
λήλους Γραφείου για κάλυψη κενών θέσεων 
γραφείου. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός. 
Ασφάλιση. Τηλ: 211 5554883.

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ -τριες ζητούνται από εμπορικό 
συγκρότημα για κάλυψη κενών θέσεων γρα-
φείου. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός μισθός. Τηλ: 
211 9964006.

ΑΤΟΜΑ με επικοινωνιακές ικανότητες ζητούνται 
για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας τηλεπικοινω-
νιών για προώθηση προγραμμάτων σταθερής και 
κινητής τηλεφωνίας. Προσφέρονται σταθερές 
αποδοχές, bonus παραγωγικότητας και πλήρης 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: hrdpt@
icomm-plus.com.

ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΡΙΑ ζητείται από εστιατόριο στην 
Αγία Παρασκευή, για 4ωρη βραδινή απασχόληση. 
Τηλ: 210 6009129.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφορικής 
αναζητά Εκπρόσωπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέ-
τησης με άριστη γνώση Φιλανδικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης με άριστη γνώση 
Γερμανικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφορικής 
αναζητά Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
με άριστη γνώση Ρώσικων και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της πληροφορικής 
αναζητά Υπαλλήλους Help Desk με άριστη γνώση 
Ιταλικών. Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@
icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο της τεχνολογίας 
αναζητά Υπαλλήλους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
(εισερχόμενες κλήσεις). Απόφοιτοι Λυκείου και 
άνω. Καλή γνώση Γαλλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης. Απόφοιτοι Λυκείου και 
άνω. Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά 
στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία τηλεπικοινωνιών αναζητά 
Υπάλληλους Τηλεφωνικής Ενημέρωσης. Από-
φοιτοι Λυκείου και άνω. Καλή γνώση Αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@
icap.gr.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Εκπροσώπους Τηλεφωνικής 
Επικοινωνίας. Απόφοιτοι Λυκείου και άνω, καλή 
γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
mmougaraki@icap.gr.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών προσλαμβάνει νέες -ους για το 
τμήμα καταχώρησης και εξυπηρέτησης πελατών. 
Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και Η/Υ, άμεση 
πρόσληψη, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 5554805.

ΕΤΑΙΡΙΑ συμπληρωμάτων διατροφής προσλαμ-
βάνει άμεσα άτομα για ρεσεψιόν, υποδοχή, κα-

ταχώρηση πελατολογίου, τηλεφωνικό κέντρο. 
Ευέλικτα ωράρια, σταθερός μισθός. Τηλ: 211 
9964010.

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

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

προωθητές - Merchandisers - 
πωλήσεις Ex-Van
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για προώθηση ηλεκτρονικού 
τσιγάρου. Τηλ: 6983 949273.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας με 
σχετική εμπειρία στις πωλήσεις για προώθηση 
προϊόντων και εκπτωτικού κωδικού αγορών σε 
ιδιώτες/επαγγελματίες, ευελιξία ωραρίου, δωρεάν 
εκπαίδευση/υποστήριξη, αμοιβές ικανοποιητικές 
βάσει τζίρου με ποσοστά. Τηλ: 6945 915312.

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

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

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

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

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

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

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διαιτολόγοι, Διαιτροφολόγοι, 
Αισθητικοί, Κομμωτές ως Σύμβουλοι Υγιεινής 
Διατροφής, Ομορφίας και Ευεξίας. Ωράριο 
ευέλικτο, ικανοποιητικές αποδοχές, εισοδή-
ματα από δικαιώματα. Βιογραφικά στο e-mail: 
marioikonomou@gmail.com, τηλ: 6936 344260.

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες από διαφημιστική 
εταιρία προώθησης ιστοσελίδων. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@loginet.gr.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία δομικών υλικών με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη ζητεί Τοπικό Πωλητή-Εξωτερι-
κό Συνεργάτη, στην περιοχή της Κρήτης για την 
προώθηση των προϊόντων της. Βιογραφικά στο 
e-mail: careers@macon.gr, fax: 2310 415100.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα νέους -ες, 
για εξωτερική προώθηση καρτοκινητής τηλε-
φωνίας. Εργασία 8ωρη, 5θήμερη. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση, bonus. Τηλ: 210 9525255.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται από εμπορική εταιρία, 
για προώθηση προϊόντων σε εμπορικά καταστή-
ματα, με ασφάλιση. Τηλ: 210 8258053.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ εταιρία, ζητεί νέο -α για προώ-
θηση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Απαραίτητα 
Ι.Χ., Αγγλικά, H/Y, εμπειρία στις πωλήσεις, μισθός, 
ασφάλιση, έξοδα κίνησης. Κάτοικος Αττικής. Βι-
ογραφικά στο e-mail: lolis@chapter5.gr, τηλ: 
210 9525255.

ΑΤΟΜΑ ανεξαρτήτως εμπειρίας για πωλήσεις 
προϊόντων υγείας και ομορφιάς, μέσω καταλόγων. 
Ποσοστό κέρδους 30-40 και άνω %, δωρεάν 
εκπαίδευση. Δυνατότητα πλήρους απασχόλησης. 
Τηλ: 6945 915312.

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

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

ςτελέχη λιανικής πώλησης - 
εμποροϋπάλληλοι
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για το ταμείο σε γυράδικο 
στη Μπότσαρη. (Απαιτούνται γνώσεις Η/Υ). Τηλ: 
6980 603100, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος με εκπληρωμένη στρατιωτική 
θητεία για εργασία σε κατάστημα στο Μοσχά-
το. Ωράριο 8ωρο σπαστό. Απαραίτητο δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Καλή γνώση H/Y και Αγγλικών. 
Τηλ: 210 4811792.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια με κάρτα ανεργίας. Πώληση 
ρούχων και e-shop στο Περιστέρι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, καλή γνώση social media. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: tzeims66@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι με προϋπηρεσία σε service 

και παράγωγη καφέ, για τo κατάστημα inSpot 
στη Π. Συνδίκα Θεσσαλονίκης. Καλές γνώσεις 
παραγωγής ροφημάτων, εμφάνιση-επικοινω-
νία, ευχάριστος και δημιουργικός χαρακτήρας. 
E-mail (απαραίτητη πρόσφατη φωτογραφία και 
facebook): aggelosplaz@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος για Υπάλληλος σε βιβλιοπωλείο 
στο εμπορικό κέντρο Κosmopolis στην Κομοτηνή. 
Στο θέμα να αναγράφεται ο κωδικός καταστή-
ματος KM140. Bιογραφικά στο e-mail: mr@
nakasgroup.gr.

Η ARTION Galleries στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης ζητά Υπάλληλο, ευπαρουσίαστη, καλλιερ-
γημένη με άριστη γνώση Η/Υ και Aγγλικών και 
εμπειρία στο χώρο των πωλήσεων. Βιογραφικά 
με φωτογραφία διαβατηρίου στο e-mail: dm@
artiongalleries.com.

ΑΤΟΜΟ για τυροπιτάδικο στα Άνω Λιόσια, ζητείται 
για απογευματινή βάρδια. Τηλ: 6940 871165.

Η DIL Fashion Group επιθυμεί να προσλάβει 
για τα καταστήματα της MaxMara Πωλήτριες. 
Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών/Ρώσικων και 
επιθυμητή προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@dil.gr, (κωδ. RATH15).

ΝΕΑΡΟΣ /η εμφανίσημoς /η ζητείται για internet-
playroom cafe στην Δυτική Θεσσαλονίκη. Απα-
ραίτητη προϋπηρεσία στην παραγωγή καφέδων 
και γνώση H/Y. Ευχάριστο περιβάλλον (πρόκειται 
για πλήρης απασχόληση). Βιογραφικά στο e-mail: 
hiro_nakamura_j@hotmail.gr.

Ο ΟΜΙΛΟΣ εταιριών «Πανικίδης» ζητά Πωλη-
τές -τριες Καυσίμων για τo κατάστημα της Αγ. 
Παρασκευής. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
panikidis.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για φούρνο με ανάλογη 
προϋπηρεσία στην περιοχή Παπάφη. Βιογραφικά 
στο e-mail: xrisa@stadium.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες για ζαχαροπλαστείο - καφέ 
στην Ανω Γλυφάδα. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: akardaris.chef@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Πωλήσεων ηλεκτρονικών 
ειδών, πτυχίο ΑΕΙ-ΑΤΕΙ ηλεκτρονικών - πληρο-
φορικής. Έμπιστος, εργατικός και κοινωνικός. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
υποχρεωτικές γνώσεις Η/Υ. Πλήρης εργασία. 
Ικανοποιητικός μισθός και ασφάλεια. E-mail: 
info@electronicsworld.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητεί Πωλητή 
-τρια. Προσόντα να έχει στο χώρο των πωλήσεων. 
Επικοινωνία, ομαδικότητα. Μισθός, ασφάλεια, 
bonus και εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
sofiachatzakou@gmail.com, τηλ: 6936 730880.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες Πωλήτριες Λιανικής για 
αλυσίδα καταστημάτων παιδικών ρούχων, για 
άμεση πρόσληψη. Τηλ: 2310 535683.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε κατάστημα στο Κέντρο 
της Κέρκυρας. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός 
και ασφάλιση. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
E-mail: beneton.ptolemaida@gmail.com, τηλ: 
6955 181341, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00 
και 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να γνωρίζει από πώληση 
γούνας, εντός ξενοδοχείου Aquis Sandy Beach 
Resort στη Νότια Κέρκυρα από 01/05/2015. 
Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός-ασφάλιση-
φαγητό-διαμονή. Απαραίτητα Αγγλικά-Ρώσι-
κα. Ε-mail: beneton.ptolemaida@gmail.com 
τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 10:00-
14:00-18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες εντός ξενοδοχείου 
Aquis Sandy Beach resort στη Νότια Κέρκυρα 
από 01/05/2015. Παρέχεται μισθός ικανοποιητι-
κός, ασφάλιση, φαγητό και διαμονή. Απαραίτη-
τη γνώση Αγγλικών. Τηλ: 6955 181341, ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλήτρια για πρατήριο άρτου στο 
Κέντρο της Θεσσαλονίκης για Σαββατοκύρια-
κα και ρεπό. Βιογραφικά στο e-mail: mixha.3@
outlook.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η Πωλητής/τρια από κατά-
στημα αθλητικών ειδών στο κέντρο. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών, άριστη γνώση 
Αγγλικών-Η/Υ. Ενδιαφερόμενοι με αθλητική εμ-
φάνιση και ενασχόληση. E-mail: info@mzn.gr 
και cc στο marypapadopoulou@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος μερικής απασχόλησης για 
κατάστημα pet shop στην περιοχή Μενιδίου. Θα 
προτιμηθούν άτομα με προηγούμενη εμπειρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: petownerkatastimaka
toikidiwnpetowner@hotmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα με εμπειρία σε πωλήσεις 
χονδρικής/λιανικής, για μόνιμη ανεξάρτητη απα-
σχόληση, μερική/πλήρη σε πολυεθνική προϊόντων 
ομορφιάς/υγείας, δωρεάν εκπαίδευση/υποστή-
ριξη, ικανοποιητικές αυξανόμενες αξιοπρεπείς 
απολαβές με ποσοστά. Τηλ: 6945 915312.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων με αντικείμενο τα 
επιπλα γραφείου. Περιοχή: Φιλαδέλφεια. Ωράριο 
σπαστό και 2 Σάββατα. Δίπλωμα αυτοκινήτου. 
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις: 3 έτη. Πολύ καλή 
γνώση Αγγλικών (γραπτά-προφορικά), ECXEL-
WORD. Θα εκτιμηθεί γνώση Autocad-PhotoShop. 
E-mail: info@sigmaoffice.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για μερική και ολική απα-
σχόληση. Απαραιτητες γνωσεις Αγγλικων και 
Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: smartathens.biog@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε ζαχαροπλαστείο 
στη Γλυφάδα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
despina.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλήτριες σε ζαχαροπλαστείο στο 
εκπτωτικό χωριό στα Σπάτα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@despina.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κινητής τηλεφωνίας ζητά Υπάλληλο 
με απαραίτητη εμπειρία σε κατάστημα. Βιογρα-
φικά στο e-mail: sofiachatzakou@gmail.com, 
τηλ: 6936 730880.

ΕΤΑΙΡΙΑ e-shop ζητά Υπάλληλο Καταστήματος 
με απαραίτητη εμπειρία και προϋπηρεσία σε 
αναλώσιμα εκτυπωτών. Απαιτούμενα προσό-
ντα: γνώση ΗΥ, office, e-mail,internet, βασικές 
γνώσεις τιμολόγησης. Για κατάστημα Συγγρού 
(Καλλιθέα-Αθήνα). Βιογραφικά στο e-mail: staff@
tonerhellas.com.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από πρατήριο καυσίμων, 
με γνώσεις πλυντηρίου αυτοκινήτων. Τηλ: 210 
9929129.

SUPER Market στο Παγκράτι ζητεί Ταμίες με 
πείρα. Τηλ: 210 7564472, 210 7564473.

ΚΟΡΥΦΑΙΑ εταιρία στο χώρο των τηλεπικοι-
νωνιών αναζητά Πωλητές /τριες Καταστήματος 
Κινητής και Σταθερής Τηλεφωνίας. Απόφοιτοι 
Λυκείου και άνω, καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: mmougaraki@icap.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα Πωλητές -τριες με εμπειρία 
σε μοντέρνο πολυχώρο εστίασης. Βιογραφικά 
στο e-mail: ioannasproject@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής ηλεκτρολογικού υλικού. 
Απαραίτητες σπουδές ΤΕΙ και προϋπηρεσία. 
Περιοχή Γέρακας. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής Ηλεκτρολογικού Yλικού. 
Απαραίτητες σπουδές ΤΕΙ και προϋπηρεσία. 
Περιοχή Αιγάλεω. Βιογραφικά στο e-mail: 
skrekis@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών χαρτοπωλείου, ζητεί Πωλητή 
-τρια για το κατάστημα στην περιοχή της Νί-
καιας. Ωράριο σπαστό. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@hartorama.gr, τηλ: 210 5140060, fax: 
210 5147588.

ΕΤΑΙΡΙΑ ειδών χαρτοπωλείου, ζητεί Πωλητή 
με προϋπηρεσία στην πώληση του βιβλίου για 
το κατάστημα στην περιοχή του Περιστερίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hartorama.gr, 
τηλ: 210 5140060, fax: 210 5147588.

ΜΕΓΑΛΗ εταιρία στο χώρο της ένδυσης και υπό-
δησης ζητά έμπειρο Πωλητή /τρια για κατάστημα 
στο the Mall Athens - Αθήνα. Τηλ: 210 6108834.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έμπειρος και εργατικός, ζητείται 
για μανάβικο στο Γέρακα. Τηλ: 210 6615972, 
6974 785112.

ATOMO ζητείται από περίπτερο στην Καλλιθέα, 
για πλήρη απογευματινή απασχόληση. Τηλ: 6979 
757081.

ςτελέχη πωλήσεων B2B -  
μηχανικοί πωλήσεων
ΜΕΓΑΛΟ media house ζητά νέους, επικοινω-
νιακούς, με όρεξη για δουλειά για Πωλητές 
Διαφήμισης. Μισθός βασικός συν ποσοστά επί 
των πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
inkam.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής εξειδικευμένη στην 
μηχανοργάνωση φαρμακείων ζητά Υπεύθυνο/η 
Πωλήσεων. Απαραίτητα: Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ, άρι-
στα Αγγλικά, δίπλωμα οδήγησης, προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις, ιδίως φαρμακεία, δυνατότητα 
μετακινήσεων, αμοιβή αναλόγως προσόντων. 
E-mail: cv@smartware.gr.

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

FOOD company is looking for Assistant Exports 
Manager to plan and carry out sales activities, so 
as to maintain and develop globally in accordance 
with business plans. Βιογραφικά στο e-mail: 
ferro@ferro.gr.

ΟΔΗΓΟΣ-Πωλητής, ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης κάτοχος ADR, με δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγο-
ρίας και ευχέρεια στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: ΟΠ12.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άτομα ως Στελέχη 
του τομέα πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία. 
Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
zabipa@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από πολυεθνική εταιρία 
ως Επικεφαλής δικτύου πωλήσεων. Ανεξάρ-
τητη συνεργασία. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται 
εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: zabipa@
gmail.com.
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Η Axel accessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο 
τον κόσμο. Η πρωτοτυπία, η διορατικότητα, το πάθος, η γνώση, η φαντασία, η ικανότητα και η θετική 
στάση της ζωής όλων των συνεργατών της είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μια συνεχώς 
ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να 
κάνεις τα όνειρα σου πραγματικότητα μέσα σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές και συνεχώς 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον. Η εταιρία για τα καταστήματά της στη Θεσσαλονίκη επιθυμεί:

Προσωπικό Πωλήσεων  
(Κωδικός θέσης: ΠΑ02)

Περιγραφή θέσης: 
Αναφέρεστε στον υπεύθυνο καταστήματος  
με κύριες αρμοδιότητες: 
•Την αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών, 
•Την επίτευξη των στόχων πωλήσεως  
του καταστήματος, 
•Τη διατήρηση της καθαριότητος και ευταξίας 
του χώρου πώλησης, 
•Τη διατήρηση των merchandising standards 
ανά προϊοντική κατηγορία  
Προφίλ υποψηφίου: 
•Απολυτήριο λυκείου τουλάχιστον, 
•Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
στον κλάδο, 
•Επιθυμητή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 

προσόν), 
•Απαραίτητη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office), 
•Ευχέρεια λόγου και συμβολή στην αύξηση  
πωλήσεων, 
•Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων, 
•Ευχάριστη προσωπικότητα, ενεργητικότητα  
και διάθεση εξυπηρέτησης, 
•Ηλικίας 22-35 ετών.  
Παροχές: 
•Δυνατότητα εξέλιξης σε ένα δυναμικό  
και αναπτυσσόμενο περιβάλλον.

Εφόσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, 
αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα ανα-
φέροντας τον κωδικό ΠΑ02 με πρόσφατη φω-
τογραφία στο e-mail: hr@axelaccessories.com

Η SiEBEN παρέχει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε επιχειρήσεις, κάνοντας χρήση των πλέον 
σύγχρονων τεχνολογιών. Η συνεχής προσπάθεια για καινοτομία και η σημαντική εξειδίκευσή της σε 
σύγχρονους τομείς της πληροφορικής, την ανέδειξαν σε μια από τις κορυφαίες εταιρίες στον χώρο της 
υψηλής τεχνολογίας.

Η InEdu, θυγατρική εταιρεία της SiEBEN, αντιλαμβανόμενη τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση των 
τεχνολογιών πληροφορικής στην Εκπαίδευση και παρακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις στο πεδίο της 
τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης, προτείνει καινοτόμες λύσεις πληροφορικής σε εκπαιδευτικούς 
οργανισμούς για την ανάδειξη του εκπαιδευτικού έργου και τον εκσυγχρονισμό τους για την επίτευξη 
των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής.

Η SIEBEN (www.sieben.gr) και η θυγατρική της InEdu (www.inedu.com), έχουν επενδύσει στρατηγικά 
στη δημιουργία εξειδικευμένου παραρτήματος στην Πάτρα με στόχο την ανάπτυξη λογισμικού και τη 
διάθεση του στις αγορές της Ελλάδας και του Εξωτερικού.

Στα πλαίσια αυτής της περαιτέρω στελέχωσης αναζητείται software quality tester με τα κάτωθι χαρα-
κτηριστικά: 

Software Quality Tester
Responsibilities: 
•Apply software quality assurance standards and testing procedures 
•Design test plans, scenarios, scripts, or procedures 
•Document software defects, using a bug tracking system, and report defects to software 
developers 
•Plan test schedules or strategies in accordance with project scope or delivery dates 
•Review software documentation to ensure technical accuracy, compliance and completeness  
Required qualifications: 
•Degree in computer science or other relevant field 
•At least 2 years of work experience in software testing, quality assurance or similar position 
•Knowledge/ experience in Agile or other software development methodologies 
•Knowledge/ experience in UML and/or BPMN 
•Knowledge/ experience in RUP or other software development methodologies 
•Excellent command of the English language (written & oral)  
Desired qualifications: 
•Knowledge of QA procedures 
•Experience with testing tools (automation, stress, defect management etc.) 
•Previous programming experience 
•Attention to detail and desire for quality  
Send your CV to the following e-mail: jobs-accountingassistant@sieben.gr

Η EUROMEDICA - ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ αναζητά:

Μαίες
Απαραίτητα προσόντα: 
•Άριστη γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 

Υποβολή βιογραφικού στη διεύθυνση:  
info@euromedica-rhodes.gr. Πληροφορίες:  
τηλ. 22410-45015, fax. 22410-60002.

Ιατρός
Σε αναμονή ειδικότητας ζητείται για τη Θεσσαλονίκη, από τoν όμιλο Figura για εφαρμογή φωτοαπο-
τρίχωσης.   
•Απαραίτητη εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου.  
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail: figuragr@gmail.com. Τηλ: 2310 242429.

Η εταιρεία PET CITY Α.Ε.Β.Ε., η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων ειδών κατοικίδιων, με έδρα το Κορωπί, 
επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Στέλεχος για το Τμήμα Αγορών Εξωτερικού

Η αλυσίδα ξενοδοχείων Gaia Hotels στη Κω ζητεί για τη σεζόν 2015: 

Bartenders

We are a leading translation company with a task force of 25 employees and a network of over 500 local 
and foreign collaborators, operating in Athens and Hong Kong launching translation services worldwide!

We are seeking to expand our Business Development Department with a young enthusiastic person 
who can be proactive in looking for potential new customers, follow up sales leads, support the sales 
team, provide a high level of customer service and represent the company at foreign exhibitions in the 
medical/ gaming field, and not only.

Essential requirements: 
•University degree 
•Excellent knowledge of English language 
•Strong communication skills 
•Able to travel abroad 
•Show enthusiasm and positive attitude, 
eagerness to learn a new field, confident and 
well-organised 
•Age between 25 - 30 
•At least 2 years of experience with cold calls 

and B2B sales  
Desirable requirements: 
•Good knowledge of German language 
•Life Sciences background and/ or gaming 
enthusiast (game player) 
•Basic marketing strategies awareness

If you match the above profile and you wish to 
join our fun, global team, please apply by sending 
your CV to the following e-mail: jobs@paspartu.gr

Απαραίτητα προσόντα: 
•Δύο χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση. 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση αγγλικής  
και γαλλικής γλώσσας 
•Ομαδικό πνεύμα

Τα παρακάτω επιθυμητά  
προσόντα θα επισημανθούν 
επίσης: 
•Επιπλέον γλώσσα

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
•Άριστες συνθήκες εργασίας 
•Ευχάριστο & δυναμικό  

εργασιακό περιβάλλον 
•Δίκαιες αποδοχές με βάση  
τα προσόντα σας

Αποστολή βιογραφικών με φω-
τογραφία στο fax: 22420 42233, 
e-mail: gaiaroyal@gaia-hotels.
com. Συστάσεις θα εκτιμηθούν.

Περιγραφή εργασίας: 
•Παραγγελίες προϊόντων σε οίκους εξωτερικού 
•Επικοινωνία με υπάρχοντες προμηθευτές και 
εύρεση νέων  
Προσόντα υποψηφίου: 
•Τουλάχιστον 3-4 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχο τμήμα 

•Γνώσεις αγγλικών επίπεδο Proficiency 
•Δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή 
•Γνώσεις Microsoft Office 
•Ηλικία έως 30 ετών 
•Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
customercare@petcity.gr

Η PowerSales δραστηριοποιείτε στην αγορά των ηλεκτροπαροχικών συστημάτων. Παρέχει προϊόντα 
και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων μετατροπής και αποθήκης ενέργειας, με σημαντι-
κή τεχνική και εμπορική εμπειρία. Ο επαγγελματισμός και η συνέπεια σε συνδυασμό με την συνεχώς 
αναβαθμισμένη τεχνική κατάρτιση και οργάνωση είναι τα συστατικά της μακρόχρονης πορείας μας στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο.

Ενδιαφερόμαστε άμεσα να προσλάβουμε τεχνικό με γνώσεις ηλεκτρονικών ισχύος (UPS, ανορθωτές 
DC, βιομηχανικούς συσσωρευτές).  
Κύριες αρμοδιότητες: Τεχνική υποστήριξη, συντήρηση εξοπλισμού, επισκευές, διάγνωση και τεχνικές 
προσφορές επισκευών-εγκαταστάσεων.

Προφίλ: 
•Πτυχίο ηλεκτρονικού  
ή ηλεκτρολόγου ΤΕΙ-ΙΕΚ 
•2-4 χρόνια εμπειρία  
σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
•Καλή γνώση Αγγλικών 
•Άριστη γνώση Η/Υ 
•Στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες 

•Δίπλωμα ΙΧ Β κατηγορίας  
Δεξιότητες: 
•Ευελιξία και ικανότητα  
διαχείρισης τεχνικής  
υποστήριξης 
•Ικανότητα προσαρμογής  
και τεχνικής αντίληψης 
•Ικανότητα στην οργάνωση  
και συνεργασία 

Η εταιρεία προσφέρει  
•Eκπαίδευση  
•Iκανοποιητικές αποδοχές  
αναλόγως προσόντων  
και απόδοσης.

Αποστολή βιογραφικών  
στο e-mail:  
info@powerservices.gr  
ή με fax στο 210 2848676.



Δε βρήκατε αυτό που ψάχνατε; Υπάρχει και συνέχεια... www.skywalker.gr
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Πωλήσεων με βάση του 
περιοχή της Πελοποννήσου απο εταιρία παραγω-
γής ρολών αλουμινίου και σιτών και εμπορίας 
αλουμινίου. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον συ-
γκεκριμένο κλάδο. E-mail: aluminiumindustry@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συνεργάτης Πωλήσεων με βάση του 
κάποιο νησί του Αιγαίου από εταιρία παραγωγής 
ρολών αλουμινίου και σιτών και εμπορίας αλουμι-
νίου. Επιθυμητή η προυπηρεσία στον συγκεκριμένο 
κλάδο. E-mail: aluminiumindustry@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ τροφίμων ζητά να προσλάβει Βοηθό Διευ-
θυντή Εξαγωγών, να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 
δράσεις των πωλήσεων, ώστε να διατηρηθεί και 
να αναπτυχθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα 
με τα επιχειρηματικά σχέδια. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ferro.gr, κωδ: (EX).

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ Πωλητές ζητούνται από εταιρία 
τροφίμων για την περιοχή Θεσσαλονίκης και 
περιχώρων. Βιογραφικά στο e-mail: salesfd23@
gmail.com, fax: 23990 20443.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 4 ζητούνται για την ανάπτυξη δι-
κτύου (πωλήσεων) από δυναμική αναπτυσσόμενη 
εταιρία, με πρωτοποριακά και καινοτομικά προϊ-
όντα. Ευκαιρία καριέρας, δυνατότητες εξέλιξης, 
υψηλές αμοιβές. Τηλ: 6944 727748.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Στέλεχος Πωλήσεων από μεγάλη 
εταιρία στο χώρο του επ/κού επίπλου. Επαφή-
εξυπηρέτηση υπαρχόντων πελατών, διεύρυνση 
πελατολογίου. Προϋπηρεσία 3ετή σε θέση πω-
λήσεων χονδρεμπορίου, γνώσεις της αγοράς 
HO.RE.CA, πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, Αγγλικά, δυνατότητα 
ταξιδιών. E-mail: secretary@almeco.gr.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητάει Γεωπόνο ή Επόπτη 
υγείας, για συνεργασία στον κλάδο των πωλή-
σεων για το Ν. Αχαΐας. Βιογραφικά στο e-mail: 
grivag@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητεί 4 άτομα για την ανάπτυξη 
δικτύου πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
στις πωλήσεις και στις δημόσιες σχέσεις. Όχι 
ντίλερ/πλασιέ. Τηλ: 6931 773921.

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για μόνιμη απασχόληση σε 
εταιρία εμπορίας εξοπλισμού εστίασης σε καφέ, 
ξενοδοχεία, εστιατόρια. Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά, καλή γνώση office και δίπλωμα οδήγη-
σης αυτοκινήτου. E-mail: info@itn.com.gr, τηλ: 
2310 799515 fax: 2310 797352.

ΑΤΟΜΟ ζητείται άμεσα για κάλυψη δικτύου 
πωλήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com, τηλ: 6986 212664.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται άμεσα για συνεργασία με 
εμπορική επιχείρηση. Άμεσο ξεκίνημα. Ωράριο 
ευέλικτο, δυνατότητα εργασίας από το χώρο τους, 
βασικές γνώσεις Η/Υ επιθυμητές. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής χονδρικής με 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
(επίπλων ή διακοσμητικών). Γνώση Αγγλικών 
και H/Y. Βιογραφικά στο e-mail: cvtheseis@
gmail.com.

ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ζητείται άτομο με πολυετή 
εμπειρία μόνο για το τμήμα εμπορικής διαχεί-
ρισης, με γνώσεις τιμολόγησης και άπταιστων 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: dimis2010@
windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Πωλητής μηχανημάτων αισθητικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: liberoellas@gmail.
com, τηλ: 210 7560447, ώρες επικοινωνίας 
10:00-16:00.

ΑΘΗΝΑΙΚΗ εταιρία εφαρμογών ίντερνετ σε κινητά 
τηλέφωνα I.M.S. πρωτοπόρα στο χώρο της ζητά 
φιλόδοξους Πωλητές. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
booking-greece.gr, κωδ.2012.

ΟΜΙΛΟΣ εταιριών δημιουργεί νέα τμήματα και 
ζητά φιλόδοξους και δυναμικούς Πωλητές σε 
ανταγωνιστικό προϊόν. Υψηλές αποδοχές. Βι-
ογραφικά στο e-mail: promo@booking-greece.
gr, κωδ.2011.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητά Πωλητή υπεύθυνο, 
οργανωτικό με γνώσεις Η/Υ και ίντερνετ για 
να εργαστεί σε εταιρία ίντερνετ. Παρέχεται εκ-
παίδευση, υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο 
e-mail: gr@booking-greece.gr, κωδ.2010.

ΑΠΟ ΤΟ site Booking-Greece.gr ζητούνται 2 
Στελέχη Πωλήσεων με διάθεση για μάθηση 
και εργασία. Παρέχεται εκπαίδευση και υψη-
λές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: job@
booking-greece.gr, κωδ.2009.

ΕΤΑΙΡΙΑ internet-marketing, δυναμική και πρω-
τοπόρα στο χώρο της, ζητά Πωλητή με διάθεση 
για μάθηση και εργασία. Παρέχεται εκπαίδευση, 
υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: sales@
booking-greece.gr, κωδ: 2008.

ΑΜΕΣΑ άτομα ζητούνται ανεξαρτήτως ηλικίας για 
ελεύθερη συνεργασία με πολυεθνική στον τομέα 
των πωλήσεων, δυνατότητα καριέρας, υψηλών 

αμοιβών, πληροφορίες κατόπιν ραντεβού. Τηλ: 
6945 915312.

ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟ Συνεργάτη ταχύτατα αναπτυσσό-
μενης εμπορικής εταιρίας όπου δραστηριοποιείται 
στον τομέα υγείας/διατροφής ζητούνται άτομα για 
Επόπτες δικτύου καταναλωτών και δικτυωτών. 
Άμεσο ξεκίνημα, εγγυημένη προοπτική εξέλιξης, 
ελεύθερο ωράριο. Δωρεάν εκπαίδευση. Τηλ: 
6986 950930, 6909 814220.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητεί 4 άτομα για την ανάπτυξη 
δικτύου πωλήσεων. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για συνέντευξη, προϋπηρεσία στις πωλήσεις και 
στις δημόσιες σχέσεις. Όχι ντίλερ/ πλασιέ. Τηλ: 
6986 950930, 6909 814220.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανικός 
Πωλήσεων με ανάλογη προϋπηρεσία στον τομέα 
των αεροσυμπιεστών. Βιογραφικά στο e-mail: 
helma@helma.gr.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ τεχνική εταιρία ζητείται Μηχανικός 
Πωλήσεων στον τομέα των δομικών μηχανημά-
των. Βιογραφικά στο e-mail: helma@helma.gr.

ΔΙΕΘΝΗΣ ομάδα marketing επεκτείνεται και ζητά 
Επιχειρηματικό Συνεργάτη, που είχε τη δική του 
επιχείρηση ή εμπειρία στις πωλήσεις. Εκπαίδευση 
ή δημόσιες σχέσεις. Τηλ: 23410 70332.

ΕΤΑΙΡΙΑ διοργάνωσης εκθέσεων, συνεδρίων και 
εκδόσεων κλαδικών περιοδικών, ζητά Στέλεχος 
Πωλήσεων Β2Β. Ανάλογη προϋπηρεσία-εμπειρία 
θα αξιολογηθεί θετικά. Aνταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών. Βιογραφικά στο e-mail: thedimi@
gmail.com, κωδ: S015.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εξωτερικός Πωλητής από εταιρία που 
δραστηριοποιείται στο επαγγελματικό έπιπλο για 
το κατάστημά της στο Μαρούσι. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις χονδρικής απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: biografika.dpt@gmail.com.

ΠΩΛΗΤΗΣ Χονδρικής ζητείται για προώθηση 
παιδικού ρουχισμού και βάφτισης για άμεση 
πρόσληψη. Δυνατότητα ταξιδίων και γνώση 
της Ελληνικής αγοράς, απαραίτητα. Τηλ: 2310 
535684.

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

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

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για πωλήσεις αρωμάτων 
μέσω internet (αποστολή e-mail). Με ελεύθερο 
χρόνο. Άνεργοι, συνταξιούχοι. Σίγουρο εισόδημα 
με ολιγόλεπτη απασχόληση. Υψηλά bonus πο-
σοστά (μόνιμη συνεργασία). Τηλ: 6998 848310.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Business intelligence Consultants 
(QlikView) για εργασία στο εξωτερικό (Ευρώπη). 
Εναλλακτικά, Σύμβουλοι με γνώσεις σε reporting, 
SQL, database ή άλλο προϊόν BI. Απαραίτητα 
τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσία-διάθεση για 
εκπαίδευση-πιστοποίηση. E-mail: mkontog@
yahoo.gr, υπόψη κας Κοντογιάννη.

ΑΤΟΜΑ (5) ζητούνται για ημιαπασχόληση από το 
χώρο τους, για το χώρο της διατροφής, άμεση 
ανεξάρτητη συνεργασία μετά από σύντομη εκ-
παίδευση. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ (3) άμεσα ζητούνται για στελέχωση εμπο-
ρικού τμήματος εταιρίας, επιθυμητή γνώση Η/Υ, 
περιοχή Δάφνη. Τηλ: 6973 910604.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ εταιρία ζητεί άμεσα Συνεργάτες. 
Παρέχεται δωρεάν εκπαίδευση, ελευθερία ωραρί-
ου, εργασία και από τον χώρο σας. Ικανοποιητικές 
αποδοχές, όχι πλασιέ ή ντίλερ. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ Υπεύθυνοι Δικτύου Πωλήσεων, ζητούνται 
άμεσα από εμπορική εταιρία. Όχι ντίλερ - πλασιέ. 
Σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα, με έμφαση στις πω-
λήσεις, για προώθηση λιανικής/χονδρικής προ-
ϊόντων υγείας/ομορφιάς. Δωρεάν εκπαίδευση, 
ικανοποιητικές αυξανόμενες αποδοχές και άνω 
του βασικού, με ποσοστά βάσει τζίρου. Δυνατό-
τητες καριέρας, πληροφορίες κατόπιν ραντεβού. 
Τηλ: 6945 915312.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά 3 άτομα με βασικές 
γνώσεις internet για ημιαπασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com.

ΑΤΟΜΑ (5) από εμπορική εταιρία ζητούνται για 
στελέχωση νέων τμημάτων. Απαραίτητες γνώ-
σεις internet. Βιογραφικά στο e-mail: tzaneti.n@
gmail.com,τηλ: 6986 212664.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Πωλητές που τους αρέσει 
η ψηφιακή τεχνολογία, με 1-2 έτη σε πωλήσεις. Η 
θέση παρέχει βασικό μισθό, ασφάλιση και επιπλέον 
bonus επίτευξης στόχων. Προοπτικές εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: alek30.at@gmail.com.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία αναζητά άτομα για ανάπτυξη 
πελατολογίου, marketing και δημιουργία δικτύ-
ου. Ευέλικτο ωράριο. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: elsaloyr@gmail.com, 
τηλ: 6941 591109.

ΚΥΡΙΟΣ -α ζητείται για κάλυψη δικτύου πω-

λήσεων. Τιμή: 900€. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobn2015@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ ζητούνται άτομα με εμπειρία σε πωλήσεις 
χονδρικής/λιανικής, για μόνιμη ανεξάρτητη απα-
σχόληση, μερική/πλήρη σε πολυεθνική προϊόντων 
ομορφιάς/υγείας, δωρεάν εκπαίδευση/υποστή-
ριξη, ικανοποιητικές αυξανόμενες αξιοπρεπείς 
απολαβές με ποσοστά. Τηλ: 6945 915312.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ εταιρία ζητά έμπειρους Πωλητές 
για να καλύψει τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτη-
ση. Μεγάλες δυνατότητες αμοιβής. Βιογραφικά 
στο e-mail: spigosgeo@gmail.com, τηλ: 6981 
101132, κος Σπίγγος.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες για δημιουργία ατομι-
κής επιχείρησης (χωρίς κεφάλαιο), με μεγάλες 
δυνατότητες οικονομικής εξέλιξης και δίκαιες 
ανταμοιβές. Όχι υπαλληλική θέση, ντίλερ, πλασιέ. 
Τηλ: 6986 950930, 6909 814220.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για ανεξάρτητη συνεργασία 
(όχι μισθός) για την ανάπτυξη δικτύου φαρμακεί-
ων. Ποσοστά και bonus 800€. Βιογραφικά στο 
e-mail: giouvanoudiss@gmail.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων - Αρθρογράφος εντός 
γραφείου για το www.athensgo.gr επωφελούμενη 
από το πρόγραμμα voucher με προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης, ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@athensgo.gr.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων εντός γραφείου για το 
www.athensgo.gr επωφελούμενη από το πρό-
γραμμα voucher με προοπτική μόνιμης απασχό-
λησης, ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: info@
athensgo.gr.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ Συνεργάτες ζητούνται στο τομέα 
της οργάνωσης και internet με ή χωρίς προϋπη-
ρεσία, υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
meletios2009@yahoo.gr, τηλ: 6982 920609.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τα τμήματα εποπτείας, εκ-
παίδευσης και οργάνωσης με ή χωρίς προϋπηρε-
σία, υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
meletios2009@yahoo.gr, τηλ: 6982 920609.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ανεξάρτητοι Συνεργάτες από εταιρία 
βιολογικών προϊόντων για ανάπτυξη δικτύου 
και πωλήσεις. Τηλ: 6936 704054.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ εταιρία εργαλείων και βιομηχα-
νικών ειδών ζητά συνεργασία με Ελεύθερο 
Πωλητή για όλη την Ελλάδα, με εμπειρία στο 
κλάδο. Βιογραφικά στο e-mail: jpantazi@acci.
gr, τηλ: 210 7655246.

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο των εισαγωγών προσλαμβάνει 4 άτομα για 
τα νέα της τμήματα. Άμεση πρόσληψη, σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές σε εταιρία προϊόντων για 
δημιουργία και επέκταση δικτύου. Παρέχεται εκ-
παίδευση δωρεάν. Τηλ: 6936 704054.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα ως Στελέχη Οργάνωσης 
Δικτύου Πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία, 
δυνατότητα πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Παρέχεται εκπαίδευση. Βιογραφικά στο e-mail: 
career_opportunity@outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα ως Επικεφαλείς Δικτύου 
Πωλήσεων. Ανεξάρτητη συνεργασία, δυνατότητα 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: career_opportunity@outlook.com.

ΑΤΟΜΑ έξυπνα, δραστήρια με διάθεση να εκπαι-
δευτούν για εργασία από το σπίτι ή μέσω internet 
με ευέλικτο ωράριο. Ικανοποιητικές αποδοχές, 
ειδοδήματα από δικαιώματα, όχι πλασιέ. Βιογρα-
φικά στο e-mail: marioikonomou@gmail.com, 
τηλ: 6936 344260.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία στα Γλυκά Νερά ζητά πτυχιού-
χος ΑΕ για Στέλεχος Πωλήσεων με τουλάχιστον 
3ετή εμπειρία σε ηλεκτρονικά καταναλωτικά 
προϊόντα στα μεγάλα ηλεκτρομάγαζα. Καλή 
γνώση Αγγλικών. Τηλ: 210 2855080, ώρες 
για ραντεβού 10:00-16:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mηχανικός για τη στελέχωση τμήματος 
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εργα-
στηριακού εξοπλισμού και Μηχανικός Πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@inelasereco.gr.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για 4ωρη συνεργασία με 
εμπορική εταιρία παραγωγός και καλλιεργη-
τής των προϊόντων της. Δυνατότητα οικονομικής 
εξέλιξης, πλήρης υποστήριξη, άμεσο ξεκίνημα. 
Βιογραφικά στο e-mail: sofi_kampani@yahoo.
gr, τηλ: 6977 720861.

Η ΘΕΡΜΟΙΛ εταιρία ζητά Εξωτερικούς Πωλητές, 
για την Αττική, για ανάπτυξη πελατολογίου στον 
κλάδο της εστίασης. Μισθός, ποσοστά, ασφά-
λεια, έξοδα μετακίνησης, δυνατότητες εξέλιξης. 
Βιογραφικά στο e-mail: energodynamiki2014@
gmail.com, κωδ: 127.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ εταιρία ζητά άμεσα 3 άτομα για 
στελέχωση του τομέα πωλήσεων. Ανεξάρτητη 
συνεργασία. Δυνατότητα πλήρους ή μερικής απα-
σχόλησης, Παρέχεται εκπαίδευση. Ευέλικτο ωρά-
ριο. Βιογραφικά στο e-mail: career_opportunity@
outlook.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία στο 
χώρο των πωλήσεων, από μεγάλη διαφημιστι-
κή εταιρία, να εκπαιδευτούν και να εργασθούν 

στο χώρο της διαφήμισης. Δυνατότητα εξέλιξης. 
Βιογραφικά, υπόψη τμήματος πωλήσεων, στο 
e-mail: suncitypromotion@gmail.com, τηλ: 216 
7007040.

ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής ζητεί Στέλεχος Πωλήσεων 
με βασικές γνώσεις software, άριστες επικοινω-
νιακές δεξιότητες, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις και επιθυμητή προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση. Μισθός-bonus-ασφάλιση-αυτοκίνητο-
κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: .info@aixmipl.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Συμπληρώματα ζωοτροφών ΖΑΝΟ 
ΟΕ, συνεργάτης της SANO GmBH, ζητά Ζωοτέ-
χνη - Πωλητή για την περιοχή της Θεσσαλίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@zanohellas.gr.

ΑΤΟΜΑ άμεσα, ζητούνται για συνεργασία με 
εμπορική εταιρία, για στελέχωση εμπορικού 
τμήματος, συνεχής εκπαίδευση, υψηλές αποδοχές, 
μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΑΤΟΜΑ δραστήρια με εμπειρία στις πωλήσεις 
ζητούνται για συνεργασία. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ: 6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Πωλητές -τριες με εμπειρία στο 
χώρο των πωλήσεων, από μεγάλη διαφημιστική 
εταιρία, να εκπαιδευτούν και να εργασθούν στο 
χώρο της διαφήμισης. Υπόψιν τμήματος πωλή-
σεων. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com.

WELLNESSNOW δραστηριοποιείται στο χώρο της 
υγείας-ευεξίας-διατροφής. Στο πλαίσιο ανάπτυξης 
του δικτύου πωλήσεων, ζητούνται άτομα σοβαρά 
και δυναμικά για συνεργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@wellnessnow.gr, τηλ: 6932 309100, 
6986 219045.

ΕΤΑΙΡΙΑ εμπορική ζητά έμπειρους Πωλητές. 
Απαραίτητα βασικές γνώσεις internet. Βιογραφικά 
στο e-mail: tzaneti.n@gmail.com.

ΑΜΕΣΑ κυρίες ανεξαρτήτως ηλικίας/εμπειρίας 
για μόνιμη μερική/πλήρη απασχόληση στον τομέα 
πωλήσεων πολυεθνικής, άμεσο ξεκίνημα,δωρεάν 
εκπαίδευση/υποστήριξη, δυνατότητα καριέρας/
υψηλών εισοδημάτων, ευέλικτο ωράριο πληρο-
φορίες κατόπιν ραντεβού 6945914312\

ΑΤΟΜΑ για άμεση συνεργασία με εμπορική εταιρία. 
Παρέχεται εκπαίδευση, άμεσο ξεκίνημα. Τηλ: 
6973 910604.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κυρίες και κύριοι, άτομα δραστή-
ρια, επικοινωνιακά με προσωπικότητα, όρεξη 
για δουλειά για συνεργασία με τη μεγαλύτερη 
εταιρία παγκοσμίως συμπληρωμάτων διατροφής. 
Άμεσο εισόδημα, με τα μεγαλύτερα μπόνους της 
αγοράς. Τηλ: 6986 950930, 6909 814220.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για δικτύωση πελατών, καθώς 
και την οργάνωση ανθρώπινου δυναμικού. Άμε-
σο Extra εισόδημα, μερική/πλήρης απασχόληση. 
Εργαστείτε στο χώρο σας με ανεξάρτητη συνερ-
γασία, ελεύθερο ωράριο. Τηλ: 6909 814220, 
6986 950930.

ίατρικοί επισκέπτες - πωλητές 
Υγείας
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πρώην Ιατρικοί Επισκέπτες για 
ανεξάρτητη συνεργασία από εταιρία άμεσων 
πωλήσεων για project που αφορά Ιατρούς και 
φαρμακεία. Ποσοστά bonus εξέλιξη. (Όχι μισθός). 
Βιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.
com.

ΠΩΛΗΤΗΣ Αντιπρόσωπος με εμπειρία στο φαρ-
μακείο και έδρα τα Ιωάννινα, ζητείται. Παρέχεται 
προμήθεια (όχι μισθός) αυτοκίνητο και έξοδα 
κίνησης. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
john@epsilonk.gr, τηλ: 6973 772691.

ΠΩΛΗΤΗΣ έμπειρος στο χώρο του φαρμακείου 
ζητείται από την ΕΨΙΛΟΝ αναλώσιμα φαρμακείου. 
Παρέχεται προμήθεια (όχι μισθός) αυτοκίνητο και 
έξοδα κίνησης. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: john@epsilonk.gr, τηλ: 2310 520970.

ANATS AE εταιρία ιατροτεχνολογικών προ-
ϊόντων, ζητά Πωλητές Φαρμακείου με προϋ-
πηρεσία. Δυνατότητα μετακίνησης, γνώση Η/Υ, 
Αγγλικά. Μισθός και ποσοστά επί πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anats.gr, fax: 210 
7625077, κωδ: A151.

ΕΤΑΙΡΙΑ άμεσων πωλήσεων ζητεί Πωλητές για 
ανεξάρτητη συνεργασία για την ανάπτυξη δικτύου 
φαρμακείων στην Θεσσαλονίκη. Ποσοστά και 
bonus πάνω από 800€ μηνιαίως (όχι μισθός). 
Βιογραφικά στο e-mail: giouvanoudiss@gmail.
com, με κωδ. Θέσης: Πωλητής.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Επόπτη Υγείας για μόνιμη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: el3ctr0ne@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα ως Ιατρικός Επισκέπτης με άνεση 
στην επικοινωνία και στις δημόσιες σχέσεις. Γνώση 
Αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά με φωτογραφία 
στο e-mail: proxiscompany@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία συμπληρωμάτων δια-
τροφής, Ιατρικός Επισκέπτης με εμπειρία στον 
τομέα της κλινικής διατροφής και προϋπηρεσία 
σε ειδικότητες Ογκολόγων - Χειρουργών - Γα-
στρεντερολόγων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
nutriendi.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ χονδρικού εμπορίου ιατρικών αναλώ-
σιμων ζητά Περιοδεύοντες Πωλητές. Προσφέ-
ρονται μηνιαίος μισθός με ασφάλιση, εταιρικό 
αυτοκίνητο, κάλυψη εξόδων, bonus. Απαραί-
τητη άδεια οδήγησης. Βιογραφικά στο e-mail: 
mademlisserres@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Συνεργάτες από μεγάλο μεσιτικό 
γραφείο ως Πωλητές - Εκτιμητές Ακινήτων στα 
Ν. Προάστια της Αθήνας. Παρέχεται ταχύρυθμη 
εκπαίδευση, ικανοποιητικές αμοιβές, bonus, προ-
οπτικές σοβαρής επαγγελματικής σταδιοδρομίας. 
Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Τηλ: 211 7002369, 
6934 165392.

ΕΤΑΙΡΙΑ ιατρικών παροχών ζητεί άμεσα να προ-
σλάβει άτομα για την επάνδρωση του νέου της 
υποκαταστήματος. Άμεση πρόσληψη. Σταθερός 
μισθός. Τηλ: 211 5554883.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Πωλητής προώθησης ιατρι-
κών σκευασμάτων με ευχάριστη προσωπικότητα, 
συνεργατικό πνεύμα και διάθεση για εργασία 
με πολύ καλά ποσοστά κέρδους. Βιογραφικά 
στο e-mail: pasvel@hotmail.com, υπ’όψιν κου 
Βελίκη Πασχάλη, τηλ: 6948 899535.

ίατροί - νοσηλευτές - Διασώ-
στες - Υγεία - Φαρμακευτική
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ακτινοδιαγνώστης για μόνιμη απα-
σχόληση στη Λαμία. Απαραίτη καλή γνώση C.T, 
μαστογραφίας και u/s (triplex). Βιογραφικά στο 
e-mail: lazarouiae@hotmail.com.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ - Νοσοκόμα Εσωτερική, ζητείται 
για φροντίδα και συντροφιά ηλικιωμένης κυρί-
ας στο Λαγονήσι. Αμοιβή 500€. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 210 9810935.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Βοηθός Φαρμακείου για 
σοβαρή μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
michael@kazishel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλεύτρια με Πτυχίο Τ.Ε.Ι για κα-
λοκαιρινή εργασία σε ιατρείο στη Β. Κέρκυρα. 
Απαραίτητα: γνώση Αγγλικών, προφορικά και 
γραπτά (Γερμανικά-Ρώσικα επιθυμητά), κάτο-
χος Ι.Χ. Προσφέρουμε: ικανοποιητικό μισθό, ΙΚΑ. 
E-mail: katerina_avlonitou@yahoo.gr.

ΙΑΤΡΙΚΗ εταιρία στην Β.Κέρκυρα αναζητά Ιατρούς 
με εκπληρωμένη υπηρεσία υπαίθρου. Απαραίτητα: 
γνώση Αγγλικών (Γερμανικά ή Ρώσικα επιθυ-
μητά), κάτοχος Ι.Χ. Προσφέρουμε: ικανοποιητική 
αμοιβή, διαμονή, έξοδα μετακίνησης (κατά την 
ώρα εργασίας). E-mail: katerina_avlonitou@
yahoo.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νοσηλευτής /τρια με εμπειρία στο 
χώρο της υγείας και αποκατάστασης, για εταιρία 
νοσηλείας κατ’ οίκον στη Θεσσαλονίκη. Απαραί-
τητη προϋπόθεση, δίπλωμα αυτοκινήτου και για 
μηχανάκι. Τηλ: 2310 587231, 6980 490073.

ZHTEITAI Φαρμακοποιός, ως Υπεύθυνος Φαρμα-
κείου σε χωριό του νομού Ροδόπης. Μεταφορά με 
αυτοκίνητο εταιρίας. Μισθός 800€, συν bonus. Τηλ: 
25310 21513, ώρες εργασίας εργάσιμες ώρες.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ για συνεργασία Ιατρός Μικροβιολό-
γος- Βιοπαθολόγος ως επιστημονικά υπεύθυνος 
σε μικροβιολογικό εργαστήριο στην Περιφέρεια 
Αρκαδίας. Τηλ: 6977 671700.

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

ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ζητούνται, Νοσηλεύτριες, Αποκλει-
στικές με πτυχίο Νοσηλευτικής, για νοσοκομεία 
και κατ’ οίκον. Τηλ: 6949 791743.

Δικηγόροι - νομικές Υπηρεσίες 
- Διαχείριση χρεών
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών με 
εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. Απαραίτητη 
σχετική προϋπηρεσία. Πενθήμερo, 8ωρo, σταθερός 
μισθός, ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας «Υπάλληλος 
Νομικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ εταιρία προσλαμβάνει Υπάλληλο 
για νομική διαχείριση ληξιπρόθεσμων οφειλών 
με εξερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις. 4ωρη 
απασχόληση, ωράριο Τρίτη-Παρασκευή 17:00-
21:00 και Σάββατο 10:00-14:00. Σταθερός μισθός, 
ΙΚΑ, bonus. E-mail: human.resources.ath@gmail.
com, κωδ: «PCOL_SK».

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο έναντι Πρωτοδικείου Αθη-
νών ζητά Δικηγόρο με 10+ έτη προϋπηρεσία σε 
οργανωμένο περιβάλλον και ανάλογη εμπειρία 
στα δικόγραφα και ακροατήρια για εσωτερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: resume@
otenet.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία: με 
Απόφοιτο Νομικής Σχολής, για τη θέση Γραμ-
ματέως - Συντονιστή Υποθέσεων δικηγορικού 
γραφείου. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο στο Κολωνάκι αναζητά 
έμπειρη Δικηγόρο με 5ετή τουλάχιστον εμπειρία 
σε θέματα αστικού και εμπορικού δικαίου, άριστη 

συνέχεια στη σελ. 28

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

Εγκαταστάτη Ανελκυστήρων  
για το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 

 Πελατών  (κωδ. 4115)
Απαιτούμενα προσόντα: 
•Ηλεκτρολόγος (απόφοιτος 
τεχνικής σχολής/ΤΕΙ/ΙΕΚ) 
•Ειδική άδεια βοηθητικού 
προσωπικού ηλεκτρικών 
εγκαταστάσεων 
•Εμπειρία στην εγκατάσταση 
ανελκυστήρων το λιγότερο  
3 χρόνια 
•Καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας (επίπεδο lower) 
•Καλή χρήση H/Y 
•Δυνατότητα πολλαπλών 

ταξιδίων 
•Υπευθυνότητα, συνέπεια, 
οργανωτικότητα, 
επικοινωνιακές ικανότητες, 
υπομονή, επιμονή  
Αρμοδιότητες: 
•Τεχνική υποστήριξη πελατών 
Ελλάδος - εξωτερικού
Η εταιρία προσφέρει: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Συνεχή εκπαίδευση  
& επαγγελματική ανάπτυξη 
•Ιατρείο με 8ωρη απασχόληση 

νοσοκόμας 
•Πρόσθετη ιατρική κάλυψη 
•Δυνατότητα μετακίνησης  
με δικά της μεταφορικά μέσα 
•Σύγχρονες εγκαταστάσεις  
(εστιατόριο, γυμναστήριο  
& playroom)

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να στεί-
λουν το βιογρα φικό τους με e-mail 
στο : cv@kleemann.gr μέχρι τις 
28/1/2015,  υπόψη Δ. Λαζαρίδη 
αναγράφοντας τον κωδικό της αγγε-
λίας. Ιστοσελίδα www.kleemann.gr

Διακοσμητής Βιτρίνας
Μεγάλη εταιρεία ενδυμάτων με πάνω από 30 χρόνια ιστορία στην ανδρική ένδυση, με πολλά καταστή-
ματα στα γνωστά Mall Αθήνας και Θεσσαλονίκης Golden Hall, Metro Mall, Attica, Mediterranean 
Cosmos αναζητά για μόνιμη συνεργασία & άμεση πρόσληψη διακοσμητή βιτρίνας & καταστήματος 
(Κωδ.: ACT_DECO_0115). 

Ο κατάλληλος/ η υποψήφιος/α που θα ενταχθεί σε μία δυναμική ομάδα μόδας, με προοπτικές καριέρας 
σε ένα πολύ δυναμικό και εύρωστο περιβάλλον θα πρέπει να διαθέτει: 
•Εμπειρία αποκλειστικά στο ρούχο 
•Όρεξη και δημιουργικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους με φωτογραφία έως 30/01/2015 στo φαξ: 
210 3637544 ή e-mail: jobs@actionline.gr

Η εταιρεία ΔΩΡΙΚΟΝ ΑΕ αναζητά:

Έμπειρους Πωλητές/Πωλήτριες
Θα προτιμηθούν όσοι/ όσες 
πληρούν τις παρακάτω  
προϋποθέσεις: 
•Αντίστοιχη προϋπηρεσία 1-2 
έτη σε πωλήσεις/ προώθηση 
προϊόντων ζύμης ή λοιπών 
προϊόντων αρτοποιίας 
•Επικοινωνιακό προφίλ  
και ομαδικό πνεύμα 
•Πελατοκεντρική νοοτροπία  

με έμφαση στο αποτέλεσμα 
•Άνεση και ευγένεια  
στην επικοινωνία 
•Δίπλωμα ερασιτεχνικού  
αυτοκινήτου 
•Ηλικία έως 40 ετών 
•Βασικές δεξιότητες Η/Υ  
και Αγγλικών  
Η εταιρεία προσφέρει: 

•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
•Σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
•Προοπτικές εξέλιξης και ικα-
νοποιητικό πακέτο αμοιβών  
και παροχών. 
•Όχημα της εταιρείας  
Περιοχές καταστημάτων:  
•Δυτική Αττική

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

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort  στο Χόρτο - Πηλίου, αναζητά  υποψήφιους για τη θέση:

Σερβιτόρος/α
Εποχική απασχόληση (θερινή περίοδος 2015)  
•Αντίστοιχη εμπειρία σε ξενοδοχείο 3 * ή 4* αστέρων για τουλάχιστον 5-7έτη 
•Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και μιας δεύτερης γλώσσας 
•Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
•Πνεύμα συνεργασίας 
•Πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη και ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία  
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@ledahotel.gr. Κωδικός θέσης: ΣΕΡΒΙΣ

Η ZEINCRO είναι μία διεθνής εταιρία που προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον ιατροφαρμακευτικό 
τομέα και κυρίως στον τομέα της κλινικής έρευνας. Στα πλαίσια της ανάπτυξης μας ζητάμε:

QA Compliance Specialist 
με έδρα την Αθήνα

At Nielsen we understand the importance of knowing what consumers Watch and Buy. As the world’s 
largest research organization, Nielsen is powered by talented, creative scientists, researchers and 
engineers.

Organotiki S.A., Member company of Nielsen Greece, is looking to recruit an exceptional candidate, 
based in Athens, for the job role of:

Junior Software  
Developer

Role description: As a software developer, you will be responsible for activities that range from coding 
to deployment, within a dedicated team of developers of modern enterprise applications, servicing the 
advertisement industry.

You will need to be proficient with modern web application development and deployment, therefore 
possessing web developer skills as well as backend technology experience.

Additional responsibilities will include creating and maintaining technical documentation of programs 
developed, researching and learning new development methods and tools, and collaborating with 
designers and project manager to complete and thoroughly test and deliver products on-time.

Professional certifications related to above technologies are desirable.

Please direct your motivational letter and CV to the following e-mail: hr.greece@nielsen.com, 
referencing COD2.

Typical qualifications: 
•High caliber academic record in the areas  
of computer engineering, software engineering 
or information technology. Postgraduate 
studies will be considered an asset. 
•Fluency in English 
•Relevant work experience up to 3 years  
will be considered an asset  
The following are technologies that the 
candidate must be proficient with: 
•Languages: HTML5/CSS3/Javascript  
and in regards to Server Side language C#  
is required 
•IDEs: Visual Studio  
The following are technologies  
that will be considered a major plus: 
•Frameworks and libraries: 

-Modern Javascript frameworks, e.g. 
AngularJS, Jquery 
-Entity Framework connected to SQL Server  
or Oracle 
•Databases: SQL Server or Oracle 
•Web servers: IIS, Apache 
•Web services: REST or other Web API, SOAP, 
etc. 
•Additional technologies: 
-WPF 
-LINQ 
-AJAX 
-Oauth 
-ADO.NET 
-Nuget 
-Office automation 
-XML/XSL, XSD, XHTML, XPATH, XML-RPC 
-MVC

Απαραίτητα προσόντα: 
•Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε κλινικές μελέτες 
με άριστη γνώση των ICH/GCP (θα προτιμηθούν 
άτομα με προηγούμενη εργασία ως CRAs, 
Clinical project managers) 
•2 έτη εμπειρία σε τμήμα διασφάλισης ποιότητας 
•Εξοικείωση με τη συγγραφή και εφαρμογή 
SOPs 
•άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
•δεξιότητες επικοινωνίας και αποτελεσματικής 
διαχείρισης χρόνου 
•πολύ καλή χρήση Η/Υ  

Προσφέρονται: 
•Άριστο περιβάλλον εργασίας 
•Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, αναλόγως 
εμπειρίας 
•Προοπτικές καριέρας σε ένα δυναμικό  
και διαρκώς αναπτυσσόμενο περιβάλλον 
•Συνεχής εκπαίδευση 
•Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Παρακαλώ στείλτε το βιογραφικό σας υπόψη Κας 
Μαλτέζου: Zeincro Hellas Α.Ε., Αναπαύσεως 30, 
152 35 Βριλήσσια, Αθήνα. Fax: 210-6134695, 
e-mail: smaltezou@zeincro.com

Η AR-CON Hellas ABEE, μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες εξοπλισμού επαγγελματικών χώρων 
στην Ελλάδα, με ιδιαίτερη ειδίκευση στον εξοπλισμό καταστημάτων λιανικής πώλησης και αποθηκών, 
για τη στελέχωση του τμήματος παραγωγής της, στη ΒΙΠΕ Θες/νικης Σίνδος, ζητά:

Μηχανολόγο Μηχανικό Π.Ε.
Περιγραφή θέσης 
•Σχεδιασμός προϊόντων  
μετάλλου. 
•Βελτιστοποίηση υπαρχόντων 
προϊόντων.  
•Προγραμματισμός παραγωγής 
προϊόντων του τομέα του. 
•Έλεγχος - παρακολούθηση 
παραγομένων υλικών  
(ποιότητα - κόστος).  
Απαραίτητα προσόντα 
•Πτυχίο Α.Ε.Ι. 

•Οργάνωση - συνέπεια. 
•Άριστη γνώση σχεδιασμού 
και προγραμμάτων σχεδίασης 
(Autocad). 
•Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office). 
•Γνώση προγραμμάτων ERP 
Θα Εκτιμηθεί, Ιδανικά Softone. 
•Άριστη γνώση Αγγλικών. Μια 
επιπλέον γλώσσα (Γερμανικά ) 
θα εκτιμηθεί. 
•Προϋπηρεσία στη βιομηχανία. 
•Ηλικία Έως 45 ετών.

Προσφέρονται 
•Ευχάριστο δημιουργικό 
και μοντέρνο περιβάλλον  
εργασίας. 
•Δυνατότητες ανάπτυξης  
πρωτοβουλιών.  
•Άριστες προοπτικές  
εξέλιξης σε μια  
από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
εξοπλισμού  
επαγγελματικών χώρων. 
•Ικανοποιητικές αποδοχές.

Αν σας ενδιαφέρει να κάνετε καριέρα σε μια από τις πρωτοπόρους εταιρείες του κλάδου,  αποστεί-
λατε πλήρης βιογραφικό σημείωμα, με όλα τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα και μία πρόσφατη 
φωτογραφία σας, με την επισήμανση «Για την Αγγελία Μηχανολόγος Μηχανικός» στην παρακάτω 
Δ/νση: AR-CON Ηellas ABEE ΒΙΠΕΘ ΣΙΝΔΟΣ Ο.Τ. 51Β Τ.Κ. 57022, Τ.Θ. 66 ή ηλεκτρονικά στο e-mail: 
info@arcon.gr
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100,000 σύμβουλοι ακινήτων - 6,800 γραφεία - 78 χώρες - νο 1 παγκόσμιο real estate δίκτυο: Με 
περισσότερους από 100,000 Συμβούλους Ακινήτων και πάνω από 6,800 γραφεία σε 78 χώρες, η CENTURY 
21® είναι με διαφορά το μεγαλύτερο και ταχύτερα αναπτυσσόμενο δίκτυο κτηματομεσιτικών υπηρεσιών 
στον κόσμο και αναζητά άτομα για τη στελέχωση των γραφείων της στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Σύμβουλος 
Επαγγελματικών Ακινήτων

Περιγραφή αρμοδιοτήτων 
•Καθοδήγηση πελατών  
στις αγοραπωλησίες ακινήτων 
•Συλλογή και υπόδειξη  
ακινήτων 
•Διαπραγμάτευση  
και ολοκλήρωση συναλλαγών  
Προφίλ υποψηφίων 
•Ευχάριστη προσωπικότητα 
•Προσανατολισμός  
στην επίτευξη στόχων 
•Δίψα για μάθηση και υψηλά 
εισοδήματα 
•Επαγγελματικό ήθος 

•Τυχόν προϋπηρεσία  
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο 
προσόν  
Παροχές 
•Υψηλότατες αποδοχές βάση 
απόδοσης 
•Αρχική εκπαίδευση  
και συνεχής ανάπτυξη 
•Σχεδιασμός, παρακολούθηση 
και ανάπτυξη καριέρας  
με την υποστήριξη του Νο1 
παγκόσμιου οργανισμού  
ακίνητης περιουσίας 
•Ευελιξία ωραρίου 

Θέσεις - περιοχές 
RECAN - σύμβουλος  
επαγγελματικών ακινήτων - 
αθήνα βόρεια προάστια  
(Κηφισιά)
Παρακαλούμε να στείλετε το βιο-
γραφικό σας σημείωμα άμεσα, ανα-
φέροντας τον κωδικότης θέσης και 
την περιοχή, μέσω e-mail: info@
century21greece.com ή μέσω fax 
στον αριθμό 210 6148116. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυ-
τα εμπιστευτικές Web: www.
century21greece.com

γνώση Αγγλικής γλώσσας. Η γνώση επιπλέ-
ον ξένων γλωσσών θα συνεκτιμηθεί. E-mail: 
papadlaw@otenet.gr.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συ-
νεργασία με Δικηγόρο εμπειρίας 2 ετών για 
απασχόληση επί συμβολαιογραφικής ύλης. 
Βιογραφικά στο e-mail: gratsia@notariat.gr.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ γραφείο επιθυμεί συνεργασία: 
με Δικηγόρο, με εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών, 
κάτοχο Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και 
με Δικηγόρο, με εξειδίκευση στο Ευρωπαϊκό 
δίκαιο. Βιογραφικά στο e-mail: mgratsia@
gratsia-lawoffice.gr.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος συμπληρωμάτων 
διατροφής προσλαμβάνει άτομα για αποθήκη, 
λογιστήριο, εμπορικό - νομικό τμήμα και υποδοχή. 
Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964016.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Αραβικών μητρόγλωσ-
ση, άριστη επαγγελματίας, συνεπής, υπεύθυνη 
μεταδοτική. Ήθος, μόνιμη συνεργασία, άμεση 
πρόσληψη, ένσημα, πολύ καλό βιογραφικό. Κέ-
ντρα ξένων γλωσσών πολυετούς λειτουργίας 
και παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών μητρόγλωσ-
ση, άριστη επαγγελματίας, συνεπής, υπεύθυνη 
μεταδοτική. Ήθος, μόνιμη συνεργασία, άμεση 
πρόσληψη, ένσημα, πολύ καλό βιογραφικό. Κέ-
ντρα ξένων γλωσσών πολυετούς λειτουργίας 
και παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γαλλικών, μητρόγλωσ-
ση, άριστη επαγγελματίας, συνεπής, υπεύθυνη 
μεταδοτική. Ήθος, μόνιμη συνεργασία, άμεση 
πρόσληψη, ένσημα, πολύ καλό βιογραφικό. Κέ-
ντρα ξένων γλωσσών πολυετούς λειτουργίας 
και παράδοσης στην ευρύτερη περιοχή. E-mail: 
elenisrc@windowslive.com.

ΙΤΑΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια με επικοινωνιακή ικανό-
τητα και φιλοδοξία, ζητείται από τον εκπαιδευτικό 
όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευτήρια Πάτρας. Φρο-
ντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Άριστες συνθήκες 
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης, εκπαίδευση, bonus. 
Βιογραφικά στο e-mail: patra@grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Καθηγητές Πληροφορικής για διδα-
σκαλία photoshop, webdesign, autocad, γλώσσες 
προγραμματισμού, κεφάλαιο, μηχ. λογιστική, από 
εκπαιδευτικό οργανισμό. Βιογραφικά στο e-mail: 
eduschoolscv@gmail.com, κωδ: HR-233.

ΓΑΛΛΙΚΩΝ Καθηγήτρια με επικοινωνιακή 
ικανότητα και φιλοδοξία, ζητείται από τον εκ-
παιδευτικό όμιλο Γράψα για τα εκπαιδευτήρια 
Πάτρας. Φροντιστηριακή πείρα απαραίτητη. Άρι-
στες συνθήκες εργασίας. Προοπτικές εξέλιξης, 
εκπαίδευση, bonus. Βιοραφικά στο e-mail: patra@
grapsa.edu.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Καθηγήτρια Γερμανικών με ή χωρίς 
εμπειρία, άδεια διδασκαλίας, άριστη γνώση και 
προφορά της γλώσσας, αγάπη για τη δουλειά της, 
ένσημα, μισθός, συστάσεις εκτιμιτέες, υπεύθυνη, 
συνεπής, οργανωτική, επικοινωνιακή, άμεσα. 
E-mail: elenisrc@windowslive.com.

TEACHING position available: language school 
is currently interviewing for ELT Teacher (native 
or near native). Must have 2 years minimum 
classroom teaching experience, relevant 
ELT qualification, references. CVs: info@
papademetriou.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Sommelier/Οινο-
λόγο για οινικό τουρισμό-ξεναγήσεις (guide-
escort) στη Σαντορίνη για τη σεζόν 2015. Άριστη 
γνώση του αντικειμένου, Αγγλικά και δίπλωμα 
οδήγησης. E-mail, με πρόσφατη φωτογραφία: 
amazingsantorini@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητάει Γεωπόνο ή Επόπτη 
υγείας, για συνεργασία, στον κλάδο των πωλή-
σεων για το Ν. Αχαΐας. Βιογραφικά στο e-mail: 
grivag@gmail.com.

ΟΜΙΛΟΣ Αθηναϊκός ενημέρωσης, ζητεί (3) άτο-
μα Νηπιαγωγούς - Παιδαγωγούς, για το τμήμα 
ενημέρωσης και πρόληψης. Πενθήμερο, συνεχές 
ωράριο, 980€ μικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 210 5200223, 
κα Μαυρομιχάλη.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μαθηματικός από κέντρο μελέτης 
στα Άνω Πατήσια κυρίως για Μαθηματικά Γ΄ 
Γυμνασίου. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 400744, 
6945 146188, ώρες επικοινωνίας 14:00-20:00.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ περιοδικό αναζητάει Ασκούμενους 
Δημοσιογράφους, απόφοιτους-σπουδαστές, που 
θέλουν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους σε 
ρεπορτάζ και σύνταξη. Προηγούμενη εμπειρία 
προαιρετική .Βασική γνώση H/Y, διάθεση για 

εργασία-εκμάθηση. Προοπτική μόνιμης συνερ-
γασίας. E-mail: info@flowmagazine.gr.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ και Διερμηνείς από όλη την 
Ελλάδα, Αραβικών-Αγγλικών-Γερμανικών-Ισπα-
νικών-Ρώσικων-Τσέχικων-Λιθουανικών-Ρουμα-
νικών-Βουλγαρικών-Ιαπωνικών και Κινέζικων, 
ζητά μεταφραστική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
metafrastiki24@gmail.com, τηλ: 210 4110212.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ με Πτυχίο ΑΕΙ και εμπειρία, 
ζητείται από μεγάλη εκδοτική επιχείρηση. Αμοιβή 
ανάλογη προσόντων. Βιογραφικά στο e-mail: 
efimerida2m@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Χημικό για μόνιμη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: el3ctr0ne@yahoo.gr.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος ζητά Λογοθεραπευτή ή 
Γλωσσολόγο για διδασκαλία μαθημάτων. Απα-
ραίτητη διδακτική εμπειρία και άριστο επίπεδο 
Αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: logotutors@
gmail.com.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ Αραβικών, Αγγλικών, Γαλλικών, 
Γερμανικών, Ρώσικων, ζητούνται, εργατικές, σο-
βαρές, υπεύθυνες. Άριστο βιογραφικό, άριστη 
γνώση και προφορά της γλώσσας, μητρόγλωσσες, 
μεταδοτικές, για Κ.Ξ.Γ. 40ετούς λειτουργίας, στην 
Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΥΠΕΥΘΥΝΗ Πωλήσεων - Αρθρογράφος εντός 
γραφείου για το www.athensgo.gr επωφελούμενη 
από το πρόγραμμα voucher με προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης, ζητείται. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@athensgo.gr.

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

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

ΧΗΜΙΚΟΣ Μηχανικός ή Χημικός, ζητείται από 
ΑΕ. Απαραίτητη γνώση ISO ή HACCP. Δυνατό-
τητα ταξιδίων. Μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: ygeionomiki2014@gmail.com, κωδ: 112.

ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ ζητείται από ΑΕ για μόνιμη 
εργασία, ευχέρεια επικοινωνίας, δίπλωμα αυ-
τοκινήτου απαραίτητο. Βιογραφικά στο e-mail: 
energodynamiki2014@gmail.com, τηλ: 210 
6818115.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για εργασία σε παιδότοπο. Τηλ: 
6978 944947, ώρες επικοινωνίας 09:00 - 14:00.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ ζητείται για δημιουργική απα-
σχόληση σε κοριτσάκι 2 ετών, 3-4 φορές την 
εβδομάδα, περιοχή Χαλάνδρι. Τηλ: 6980 529661.

ΧΗΜΙΚΟΣ ζητείται από ΑΕ για μόνιμη εργασία. 
Απαραίτητα ευχέρεια επικοινωνίας και δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Θα εκτιμηθεί γνώση σε ISO ή HACCP. 
Βιογραφικά στο e-mail: ygeionomiki2014@gmail.
com, κωδ: ΚΘ112.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος - απόφοιτος παιδαγωγικού 
τμήματος για συνοδεία μαθητού για κάποιες ώρες 
ωρολόγιου σχολικού προγράμματος καθημερινά, 
στο κέντρο της πόλεως. Βιογραφικά στο e-mail: 
konsidirop@gmail.com.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ φροντιστήριο στο κέντρο 
της Αθήνας, αναζητά για άμεση συνεργασία Οι-
κονομολόγους Καθηγητές με μεταπτυχιακό τίτλο 
σπουδων. Βιογραφικά στο e-mail: hr@oasep.gr.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ παραγωγής με εμπειρία στην 
πέστροφα και στο σολομό, ζητείται. Περιοχή 
Πελοπόννησος. Αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6944 
888784, ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

μηχανικοί - τεχνολόγοι -  
τεχνικοί - τεχνίτες
ΕΤΑΙΡΙΑ πληροφορικής (Οrangets.gr) ενδιαφέ-
ρεται για Τεχνικό με προϋπηρεσία και ειδικότητα 
στα φωτοαντιγραφικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
aele@orangets.gr, τηλ: 2310 510423.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία αναζητά Χειριστή οικοδομικού 
γερανού για έργο στη Νεάπολη Λακωνίας. Τηλ: 
6934 701140.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων με 
πείρα για εργασία στη Γερμάνια. Γνώση Γερμανικής 
γλώσσας δεν είναι απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: ergasia.de@hotmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ μηχανημάτων συσκευασίας ζητεί Τεχνικό, 
Πτυχιούχο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Ηλεκτρονικής. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, δυνα-
τότητα ταξιδιών, δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrgreece2014@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητεί για τα 
ξενοδοχεία του Υπαλλήλους με πείρα για Συντη-
ρητή. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, info@aspalathras.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 4 άτομα με εμπειρία 1 χρόνου σε 
συγκολλήσεις πλοίων. Αγγλικά βασικά, άμεση 
πρόσληψη. Μισθός £10.80/ώρα. Βιογραφικά, 

στα Αγγλικά, στο e-mail: info@spnjobs.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ Αυτοκινήτων πεπειραμένος 
ζητείται από συνεργείο Opel. Τηλ: 210 7706707, 
fax: 210 7788086.

ΒΟΗΘΟΣ Μηχανικού Αυτοκινήτων, πεπειραμένος, 
ζητείται από συνεργείο Opel. Περιοχή Ζωγράφου. 
Τηλ: 210 7706707, fax: 210 7788086.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητεί Λουστραδόρο. Πε-
ριοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 6947 525487.

ΠΛΑΚΑΔΕΣ ζητούνται από τεχνική εταιρία σε 
νησί. Τηλ: 6939 613370.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Μηχανικός ζητείται για συνεργείο 
αυτοκινήτων. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή 
Σταθμός Λαρίσης για ημιαπασχόληση. Τηλ: 210 
5237652, 6932 211155.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ Μηχανικός μοτό, ζητείται για 
αναπαλαιώσεις μοτό. Περιοχή Κορυδαλλού. Τηλ: 
210 5617620, 210 5617732.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων ζητείται για φανο-
βαφείο, συνεργείο αυτοκινήτων στο Περιστέρι. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 6977 463312, 
210 5698447, ώρες επικοινωνίας 08:00-20:00.

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Χειριστής Μηχανήματος Grader για 
εργασία σε τεχνική εταιρία με ανάλογη εμπειρία, 
προϋπηρεσία. Τηλ: 2265 033572.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ΕΞΥΠΠ Μηχανολόγος Μηχανικός 
ή Χημικός Μηχανικός για Τεχνικός Ασφαλείας. 
Απαραίτητο να διαθέτει δικό του μεταφορικό 
μέσο. Βιογραφικά στο e-mail: info@elgek.com, 
fax: 2310 458062.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel Ιατρικά, ασχολείται με τη κατα-
σκευή ορθωτικών και προθετικών κατασκευών 
και ζητεί Τεχνικό για το εργαστήριό της (προϋ-
πηρεσία απαραίτητη). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@manel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κόφτης για μαρμαράδικο με προϋπη-
ρεσία στο αντικείμενο. Επιθυμητή γνώση φρέζας. 
Τηλ: 2310 434936.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
παροχή υπηρεσιών με έδρα την Αθήνα ζητεί: 
Μηχανικούς ΑΕΙ-ΤΕΙ με πολύ καλή εμπειρία 
σε σχέδιο, αποτυπώσεις. Απαραίτητη γνώση 
λογισμικού TEKLA και AUTOCAD. Βιογραφικά 
στο e-mail: info.mscon@gmail.com.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία μαζικής εστίασης ζητά Τε-
χνολόγο Τροφίμων για τη στελέχωση τμήματος 
διασφάλισης ποιότητας και της ομάδας εσωτε-
ρικών επιθεωρήσεων της εταιρίας στη Βόρεια 
Ελλάδα. Βιογραφικά στο e-mail: texnologos2015@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Τεχνικοί ανελκυστήρων στον το-
μέα συντηρήσεων. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 έτη. Επιθυμητή γνώση Αγγλι-
κών. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης μηχανής. 
Απόφοιτος -η ΤΕΙ επιθυμητό. Βιογραφικά στο 
e-mail: admin@joplifts.gr, τηλ: 210 7472150.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων με γνώσεις 
Μηχανικού για να εργασθεί σε αντιπροσωπεία στη 
Σπάρτη για 6ώρες/ημέρα για 5 ημέρες/εβδομάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: korakianitim@oceansec.
gr, τηλ: 6987 851764.

ΤΕΧΝΙΚΟΣ - Ηλεκτρονικός ALARM-CCTV, ζητείται. 
Κάτοχος δικύκλου και αυτοκινήτου, με γνώσεις 
Η/Υ. Πλήρης ή μερική απασχόληση, και για πω-
λήσεις διανομή, Νέα Φιλαδέλφεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: mikeebea@acci.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ταπετσέρης Σαλονιών. Περιοχή Παι-
ανία. Τηλ: 210 6040010.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα έμπειρος Επιπλοποιός για πλήρη 
απασχόληση από επιχείρηση κατασκευής επί-
πλων στη Θεσσαλονίκη (περιοχή Εξοχής). Τηλ: 
6972 093960.

ΕΡΓΑΤΗΣ για εργασία σε αρτοβιομηχανία, από 
περιοχή Κορωπί, Παιανία. Τηλ: 210 6029541.

ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εμπορίας Δομικών Μηχανη-
μάτων ζητείται Μηχανικός πτυχιούχος με γνώση 
Αγγλικών, Η/Υ & Συστάσεις. Εμπειρία επισκευής 
Χωματουργικών Μηχανημάτων, Φορτηγών. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@intertrak.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί,Ηλεκτρο-
λόγοι- Βοηθοί Τεχνίτες εγκαταστάσεων κτηρίων, 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμών και 
φωτοβολταϊκών. Περιοχή Τρίπολη. Βιογραφικά 
στο e-mail: delfioannis@gmail.com.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Χημικό Μηχανικό για μόνιμη απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: el3ctr0ne@
yahoo.gr.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Συντηρητές (Ηλεκτρολό-
γους, Υδραυλικούς, Ηλεκτρονικούς). Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ νέος ζητείται για κατάστημα 
στη Μεταμόρφωση, με εμπειρία σε οικοσυσκευ-
ές και οικιακές συσκευές. Τηλ: 6944 307238.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Αυτοκινήτων ζητείται, έμπειρος 
από συνεργείο αυτοκινήτων, περιοχή Βάρη. Τηλ: 
22997 71177, 6976 917491.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Τεχνολόγο - Πολιτικό 
Μηχανικό με τουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε 
έργα οδοποιίας. Τηλ: 210 2847708, fax: 210 
2847332.

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρία ζητεί Εργοδηγό με τουλάχιστον 
5ετή προϋπηρεσία σε έργα οδοποιίας. Τηλ: 210 
2847332, fax: 210 2847708.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ηλεκτρονικός, υπεύθυνο άτομο με 
εμπειρία για σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρο-
νικών κυκλωμάτων στον τομέα επαγγελματι-
κών συστημάτων ήχου. Βιογραφικά στο e-mail: 
musictexnology@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα Τεχνικός για απασχόληση σε 
έργα, σε περιοχές της Μακεδονίας εκτός Θεσ-
σαλονίκης. Απαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Παρέχεται εκπαίδευση, μισθός. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@elecnet.gr.

ZHTEITAI άμεσα νεαρός για απασχόληση ως Tε-
χνικός σε έργα σε περιοχές της Μακεδονίας εκτός 
Θεσσαλονίκης. Aπαραίτητο δίπλωμα οδήγησης. 
Παρέχεται εκπαίδευση - μισθός. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@elecnet.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ζητείται για εργασία από εταιρία 
μεταλλικών κατασκευών. Απαραίτητη προϋπό-
θεση απόφοιτος ΤΕΙ γνώση προγράμματος tekla, 
autocad και Αγγλικής γλώσσας. Bιογραφικά στο 
e-mail: georgatsonas@georgatsonas.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Mηχανικός για τη στελέχωση τμήματος 
παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης εργα-
στηριακού εξοπλισμού και Μηχανικός Πωλήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@inelasereco.gr.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ Βιομηχανικού Σχεδίου, ζητείται για 
εργασία από εταιρία μεταλλικών κατασκευών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση, απόφοιτος ΤΕΙ, γνώ-
ση προγράμματος tekla, autocad και Αγγλικής 
γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: georgatsonas@
georgatsonas.gr.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για ημιαπασχόληση σε βιοτε-
χνία στην Καλαμαριά με καλή γνώση γαζωτικής 
και πατρόν. Τηλ: 2310 444120, 6944 624738.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος Μηχανολόγος - Μηχανικός 
από εταιρία ψύξεως - κλιματισμού με άριστη 
γνώση Αγγλικών, H/Y, για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@forcecooling.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψυκτικός, με εμπειρία σε πλοία, γνώση 
Αγγλικών, άδεια οδήγησης, για μόνιμη εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@forcecooling.gr.

ΓΝΩΣΤΗ εμπορική εταιρία ζητά Τεχνίτη Χρυ-
σοχοΐας. Βιογραφικά στο e-mail: x.cousto@
hotmail.com, τηλ: 210 9637980, ώρες επικοι-
νωνίας 10:00 - 14:00.

ΤΕΧΝΙΤΗΣ Σιδήρου με εμπειρία αλουμινίου και 
σιδήρου, με μεγάλη εμπειρία στο επάγγελμα, 
ζητείται, με γνώσεις ηλεκτροκόλλησης μοντά-
ρισμα κ.τ.λ.. Αρκαλοχώρι. Τηλ: 6947 005614.

ΣΙΔΕΡΑΣ έμπειρος, ζητείται για μεταλλικές κα-
τασκευές, με δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@gec.com.gr, τηλ: 
6944 728444, fax: 210 7786162.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Εγκαταστάσεων, έμπειροι για 
τεχνική εταιρία ανελκυστήρων, ζητούνται, με 
δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@gec.com.gr, τηλ: 6944 728444, 
fax: 210 7786162.

ΦΑΝΟΠΟΙΟΣ - Βαφέας ζητείται για συνεργείο στον 
Σταυρό Αγίας Παρασκευής. Τηλ: 210 6048500.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για βουλκανιζατέρ. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Περιοχή Ρέντη. Τηλ: 
210 5611250.

ΕΡΓΑΤΕΣ Τελετών ζητούνται για διεκπεραίωση 
εργασιών. Παρέχεται εκπαίδευση και ΙΚΑ. Τηλ: 
211 2106001, ώρες επικοινωνίας 10:00-14:00.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ έμπειρος σε group VW και εμπειρία 
ηλεκτρονικής διάγνωσης. Περιοχή Περιστέρι. 
Πλήρης απασχόληση. Τηλ: 210 3473060.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ έμπειρος, για αυτοκίνητα Scoda 
diesel. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ: 210 3423280.

ΒΑΦΕΑΣ Φανοποιός ζητείται από ναυπηγείο 
στο Κορωπί. Απαραίτητη εμπειρία σε εργασίες 
τριψίματος, στοκαρίσματος και βαφών. Προτιμάται 
άτομο από την περιοχή των Μεσογείων Αττικής. 
Τηλ: 6974 052192.

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ απόφοιτος ΤΕΙ, χωρίς στρα-
τιωτικές υποχρεώσεις, ζητείται από βιομηχανία 
επεξεργασίας μεταλλικών εξαρτημάτων στον Ισθμό 
Κορίνθου. Τηλ: 210 9820564, fax: 210 9835443.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ και βιομηχανική εταιρία, αναζητά 
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, στο χώρο του φωτι-
σμού, με γνώσεις ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και 
βιομηχανικού σχεδίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
diynews@gmail.com.

ΑΛΟΥΜΙΝΑΔΕΣ - Σιδεράδες ζητούνται με μαγαζί 
και τιμολόγιο για συνεργασία, εντός Αττικής. 
Τηλ: 6970 996077.

ΜΑΡΑΓΚΟΙ - Ξυλουργοί με μαγαζί και τιμολόγιο 
εντός Αττικής ζητούνται. Τηλ: 6970 996077.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ επίπλων ζητεί Καρεκλά - Σκελετο-
ποιό έμπειρο. Τηλ: 210 8847439, 6947 525487.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ σαλονιών ζητεί Ταπετσέρη 
έμπειρο, περιοχή Μενίδι. Τηλ: 210 2440020, 
6947 525487.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ή παρεμφερή 
ειδικότητα για κάλυψη θέσης Υπευθύνου Κίνη-
σης στον τομέα logistics από εταιρία διαχείρισης 
αποβλήτων. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
άριστη χρήση Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
E-mail, με φωτογραφία: info@kafsis.com.

ςτελέχη παραγωγής -  
μεταποίηση - ποιοτικός Έλεγχος
ΜΟΔΙΣΤΡΑ πεπειραμένη ή Ράφτης που ασχολείται 
με επιδιορθώσεις παντελονιών και σακακιών, 
ζητείται από ραφείο. Τηλ: 210 6753886.

ΓΑΖΩΤΡΙΑ ζητείται για ημιαπασχόληση σε βιοτε-
χνία στην Καλαμαριά με καλή γνώση γαζωτικής 
και πατρόν. Τηλ: 2310 444120, 6944 624738.

ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ παιδικών υποδημάτων ζητεί πε-
πειραμένο Ρίχτη για απογευματινή ή ολοήμερη 
απασχόληση. Τηλ: 210 5624651.

ςτελέχη και μηχανικοί ναυτιλίας 
- ναυτικοί - Marine
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Operation Manager (Ex Captain) από 
ναυτιλιακή εταιρία, με προϋπηρεσία σε operation 
πλοίων Handymax. Βιογραφικά στο e-mail: 
mkapnia@hotmail.com, τηλ: 210 6850413.

Οδηγοί - αποθηκάριοι - Logistics 
- μεταφορές - αεροπορία
ΟΔΗΓΟΣ-Πωλητής, ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης κάτοχος ADR, με δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγο-
ρίας και ευχέρεια στην επικοινωνία. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@eco-trans.gr, κωδ: ΟΠ12.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με δίπλωμα 3ης κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: psigeiap@otenet.gr.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητεί για τα 
ξενοδοχεία του Υπαλλήλους με πείρα για Οδηγός. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com, 
info@aspalathras.com.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ για εταιρία logistics ζητούνται, 
στον Ασπρόπυργο για εκτέλεση εργασιών με 
scanner σε πλήρως μηχανογραφημένη αποθήκη. 
Αυτόνομη πρόσβαση στην εργασία, ικανοποιη-
τικές αποδοχές. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: hr@3wtrans.gr, τηλ: 213 0167126.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος Oδηγός Ε’ κατηγορίας με κάρτα 
ταχογράφου, για διεθνείς μεταφορές, ως δεύτερος 
Οδηγός, με προοπτική εξέλιξης. Τηλ: 26820 23225.

ΓΡΑΦΕΙΟ αποφράξεων ζητεί νέο με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας και μηχανής για μόνιμη απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: giorgosamothraki@
hotmail.com.

ΟΔΗΓΟΣ - Πωλητής ζητείται από εταιρία ανακύ-
κλωσης, με δίπλωμα Γ’ ή Ε’ κατηγορίας, ADR και 
ευχέρεια στην επικοινωνια. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@eco-trans.gr, fax: 2310 722855, κωδ:ΟΠ12.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ δομικών στο Μοσχάτο ζητά Υπάλ-
ληλο (άνευ στρατιωτικών υποχρεώσεων) για 
παραλαβή - παράδοση εμπορευμάτων (~25 kg), 
έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων, με γνώση 
Η/Υ, διαχείριση ταμείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
sintecno@otenet.gr.

ΕΤΑΙΡΙΑ επεξεργασίας και τυποποίησης κρέα-
τος ζητεί Οδηγό με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας, για διανομή εντός Αττικής, περιοχή 
Σπάτα. Τηλ: 210 6634848, ώρες επικοινωνίας 
11:00-15:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με βάση τη Σαντορίνη για ξενο-
δοχείο πολυτελείας στο Ημεροβίγλι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail:info@honeymoonpetra.com.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ όμιλος συμπληρωμάτων 
διατροφής προσλαμβάνει άτομα για αποθήκη, 
λογιστήριο, εμπορικό - νομικό τμήμα και υποδοχή. 
Άμεση πρόσληψη, σταθερός μισθός, ασφάλιση 
ΙΚΑ. Τηλ: 211 9964016.

ΑΤΟΜΟ έμπειρο ζητείται για Αποθηκάριος από 
εταιρία εστίασης. Απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ: 
6932 734500.

ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, ζητείται 
από εμπορική βιοτεχνική εταιρία τροφίμων στο 
Μενίδι Αττικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ: 
210 2403621.

ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ υπεύθυνος με προϋπηρεσία απα-
ραίτητη στο χώρο των τροφίμων, συστάσεις, ζητείται 
για χονδρεμπορική αποθήκη τροφίμων - προϊόντων 
super market. Μόνιμη εργασία. Περιοχή Άγιος 
Ιωάννης Ρέντη. Τηλ: 6974 029999, 210 4926590.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα 
οδήγησης, γνώστης της Αττικής και αυτοκινή-
των mercedes και κάτοχος μηχανής, ζητείται για 
Προσωπικός Οδηγός και εξωτερικές εργασίες. 
Συστάσεις απαραίτητες. Βιογραφικά στο e-mail: 
resume@otenet.gr.

συνέχεια στη σελ. 30

Τo SIKYON COAST HOTEL & RESORT στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας, ζητεί για τη σεζόν 2015:

Hotel Manager
Απαραίτητα προσόντα: 
•Απόφοιτος τουριστικής σχολής 
•Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επιθυμητή η γνώση 2ης ξένης γλώσσας 
•5ετή προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 4* ή 5* ή σε πολυτελή εστιατόρια

Για αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία, e-mail: hr.sikyoncoast@gmail.com ή στο fax: 27430 25432.

Η ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονι-
κών ειδών, με παρουσία σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το 
κατάστημα στη Χαλκίδα:

Πωλητές/τριες 
Μερικής Απασχόλησης

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; 
Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα  
της τεχνολογίας;  
Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια  
στην εξυπηρέτηση των πελατών; Αν ναι και: 
•Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας 
αρέσει να βοηθάτε τους πελάτες με τις γνώσεις σας 
•Σας κινητοποιεί η επίτευξη των στόχων  
πωλήσεων 
•Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση  
και εξέλιξη

Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.

Η εταιρεία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα σας 
προσφέροντας: 
•Συνεχή εκπαίδευση 
•Ασφάλιση & bonus 
•Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξη  
Απαιτούμενα προσόντα 
•Γνώσεις - χρήση H/Y 
•Επικοινωνιακές ικανότητες 
•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  
(οι άνδρες) 
•Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή  
πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής  
τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’:Η ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών 
στην Ελλάδα. Η εταιρεία ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα. Σήμερα 
λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από το Σεπτέμβριο του 2004, 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον, η 
δυναμική ανάπτυξη της ‘ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ’ τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά 
των ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων 
υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και στις υπηρεσίες συντήρησης μετά την πώληση.

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

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

Responsibilities: 
•Retail management, including sell-out and 
inventory management, data analysis, projects 
risk warnings etc; 
•Making out retail map including all channels 
•Monitoring and coordinating all in-
store processes: store coverage, in-store 
recommendations etc 
•In-store display management: make out a 
unified display scheme basing on HQ’s “Shop 
Identity” standards; monitor all countries 
implementation, including the merchandiser 
projects, demo videos output etc 
•BTL support for major campaigns and 
Roadshows 
•BTL materials management (samples, 
dummies, POSM, gifts): monitor orders, 
production process, distribution, utilization  
and materials ledgers 
•Performing regular business trip to support major 
BTL campaigns and perform in-store monitoring 
•Organizing and supporting local in-store sales 
trainings 

Candidate profile: 
•University degree in marketing or business 
administration or telecommunication related 
•At least 3 years experience in retail, 
marketing, merchandising or electronic 
channel sales, preferably in handsets vendors, 
distributors or  
•Operators 
•Experienced in handset market analysis 
•Excellent communications and presentation 
skills 
•Able to work in a multicultural environment 
•Fluent in English (speaking, reading  
and writing) 
•Good MS Office knowledge  
The company offers: 
•Competitive remuneration package 
•Further professional development  
in a multinational company

You can email your updated CV in English referring 
the job title  of the position to the following e-mail: 
Demetros.Phiniotis@huawei.com

Μηχανολόγοι Μηχανικοί  
Πανεπιστημιακής  και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

•Για άμεση απασχόληση στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και υγείας στην εργασία  
(τεχνικοί ασφαλείας) από την εταιρεία Εργονομία Α.Ε.  
Υποβολή βιογραφικών στο e-mail: cv@ergonomia.gr  με τίτλο «Μηχανολόγος Μηχανικός».

DREAMTECH Software Ltd is a software development company specializing in solutions for the global 
maritime sector with offices in Athens. DREAMTECH, founded in 1999, is currently in the stage of global 
expansion. With its state-of-the-art unified messaging and shipping applications, it has already entered 
into major maritime centers worldwide in Europe, USA and the Far East and is currently looking for 
top-rated people to join our team:

Junior Delphi Developer 
(DEV/0115)

The Junior Delphi Developer will be working closely with the team that develops and supports cutting-
edge messaging and shipping applications. Furthermore he/she will participate in installing, setting up 
and providing support and troubleshooting assistance (helpdesk) to our clients worldwide.

What we seek: 
•Some experience with Delphi or other Object 
Oriented programming languages 
•Familiarity with SQL Server and T-SQL 
•A true passion for software development  
(i.e., university assignments will count as much 
as your own personal or experimental projects) 
•Eagerness to learn, an eye for detail 
•Ability to work as part of a team  
Other highly desired qualifications: 
•University or college degree in information 

technology or a relevant field of study 
•Fluent English 
•Strong work ethics

DREAMTECH offers a unique learning environment, 
competitive salaries, vast experience in software 
development, truly global exposure and a friendly 
working environment. Good prospects for career 
development for outstanding performance.

Please send your CV to the following e-mail: hr@
dreamtech.gr and any other information you deem 
useful to help us better appreciate your talent.

If you believe that you can cope with the above position requirements, then you should utilize this 
career opportunity and submit your CV [only in English] to the following e-mail: reservations@
avantgarde-suites.com

Entry – Level / Graduate  
Front Office Receptionist

Job description: Nestled in the magnificent area of Akrotiri, the Avant Garde Suites hotel offers 
amazing views of the caldera and the breathtaking island of Santorini. Feel the warm hospitality 
and the romantic setting of the island with a “touch” of luxury combined with a chic modern style, all 
creating precious moments of leisure. 

Avant Garde Suites is seeking to hire:  Entry 
Level / graduate front office receptionist 
Location: Akrotiri, Santorini Island 
Contract type: Seasonal [April to October] 
Reports to: Owners   
Main responsibilities: 
•Prompt and efficient completion of front 
desk duties [check in/out, invoicing, booking 
management, telephone services, assistant  
with guest requests, concierge] 
•Demonstrate excellent guest service  
by exceeding guests’ expectations 
•Maintain the condition of reception  
and controlling guests enquiries 
•Provide services to hotel guests / associates  
in a professional and warm manner 
•Recommend to the hotel guests supplementary 
activities such as island tours, dining 
reservations and other relevant information 

about the destination   
Candidate background: 
•No previous working experience  
as a receptionist 
•Must be a graduate of tourism management 
studies 
•Excellent command of both Greek and English 
languages [oral and written]. Every other 
language would be considered as a strong asset 
•Has an inside knowledge about Santorini island 
[history, facts, activities, places, businesses] 
•Must be computer literate 
•Desired experience with a hotel property 
management system but not a prerequisite 
•Strong interpersonal, organizational skills 
•Be a team player  
The firm offers: 
•Competitive salary based on skills, experience 
•Continuous trainin

About Huawei technologies: Huawei Technologies Co., Ltd. is one of the leading players in the global 
telecom market based in China. Our products and solutions have been deployed in over 140 countries, 
serving more than one third of the world’s population. We have over 62,000 product and solution R&D 
employees, which comprise more than 44% of Huawei’s total employees worldwide.

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

Terminal Retail Manager
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στο e-mail: info@rkbeachhotel.com.

ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΑ στο χώρο της εστίασης ζητού-
νται Αρτοζαχαροπλάστες νεαροί. Ωράρια 06:00-
14:00, 14:00-22:00. Βιογραφικά στο e-mail: 
kpantelidisk@gmail.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Σαντορίνη, ζητά 
έμπειρο Προσωπικό για τις θέσεις Μάγειρα, 
service. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στο Σέρβις για 
το κατάστημα Παραδοσιακό στο Πανόραμα. Βι-
ογραφικά στο e-mail: panorama@paradosiako.
net, fax: 2310 346335.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι και Βοηθοί με προϋ-
πηρεσία, για εστιατόριο στα Δυτικά Προάστια. 
Επαγγελματισμός, ομαδικότητα, ευελιξία και 
προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές καταστάσεις, 
βαρύτητα στην καθαριότητα. Ασφάλιση - εργασία 
όλο το χρόνο. Βιογραφικά στο e-mail: jobcv.
fb11@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aressana Santorini ζητά Προ-
σωπικό στο Service - Bar. E-mail: palamas@
aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aressana Santorini ζητά Προ-
σωπικό Κουζίνας. E-mail: palamas@aressana.
gr, τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για απογευματινή 4ωρη απασχό-
ληση για καφέ - αναψυκτήριο. Περιοχή Ελληνικό. 
Τηλ: 6945 630107.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας -ισσα με προϋπηρεσία, για 
τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο σε εστιατόριο 
των Χανίων. Βιογραφικά στο e-mail: fileaschania@
gmail.com, τηλ: 6939 622654.

ΤΟ MELIAN Boutique Hotel & Spa στη Μήλο 
ζητά Σερβιτόρους για την σεζόν 2015. Απαραί-
τητα Αγγλικά. Βιογραφικά με φωτογραφια στο 
e-mail: info@melian.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Maitre απο εταιρία catering στο Ηρά-
κλειο Κρήτης για τη σεζόν 2015. Απαραίτητη 
ανάλογη προϋπηρεσία. Παρέχεται διαμονή, δυ-
νατότητα εργασίας και συζύγου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@5star.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ με εμπειρία ζητούνται για καφέ-
παιδότοπο στα Γλυκά Νερά. Απαραίτητα προσόντα: 
Ευχάριστη προσωπικότητα, ευγένεια, με αγάπη 
για τα παιδιά. Γνώσεις σε μπουφέ, κουζίνα, παι-
δαγωγικές γνώσεις ή σχετικά πτυχία θεωρούνται 
προσόν. E-mail: fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΜΠΟΥΦΕΤΖΗΣ, άντρας ή γυναίκα, με εμπειρία 
στην παρασκευή καφέ, βάφλας, κρέπας, club 
sandwich, για καφέ - παιδότοπο στα Γλυκά 
Νερά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
fairycafeglnera@yahoo.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ν. Ρόδο ζητά Α’, 
Β’ και Γ’ Μαγείρους. Επίσης Μάγειρα για a la 
carte. Βιογραφικά στο e-mail: manager@mitsis-
rodosmaris.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ν. Ρόδο ζητά 
Σερβιτόρους και Βοηθό Σερβιτόρου. Επίσης 
Σερβιτόρους για a la carte. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@mitsis-rodosmaris.com.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης γρήγορου φαγητού στο 
Μοναστηράκι ζητεί Πωλητές, ευγενείς και ευ-
παρουσίαστους, με σχετική εμπειρία και όρεξη 
για δουλειά. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: hr@meliartos.gr.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ εστίασης στο Μοναστηράκι ζητεί 
Barista, άνδρα ή γυναίκα, με τουλάχιστον 1 έτος 
προϋπηρεσία, για πλήρη απασχόληση. Βιογρα-
φικά με φωτογραφία απαραίτητα, στο e-mail: 
hr@meliartos.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barista και Σερβιτόροι με κάρτα 
ανεργίας από καφέ-ζαχαροπλαστείο στο Κολω-
νάκι. Βιογραφικά στο e-mail: info@despina.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Βοηθοί Μάγειρα να εργασθούν στην 
πόλη της Ζακύνθου. Απαραίτητη η προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
korakianitim@oceansec.gr, τηλ: 6987 851764.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρα για καφέ στην Άνω Πόλη. 
Τηλ: 6977 340619.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες και Παρασκευαστές για 
νέο εστιατόριο στη Ριζούπολη. Τηλ: 6948 600282.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες και Στελέχη Μπουφέ 
για καινούριο εστιατόριο στην περιοχή της Ν. 
Φιλαδέλφειας. Τηλ: 6948 600282.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για 
την καλοκαιρινή περίοδο, Μπουφετζήδες για 
εστιατόριο και bar. Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, 
διαμονή και διατροφή. Bιογραφικά στο e-mail: 
fomanager@prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπαλλήλους για bar και 
Barista, με γνώσεις Αγγλικών και Ιταλικών. 
Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και δια-
τροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την κα-
λοκαιρινή περίοδο, Σερβιτόρους για το εστιατόριο, 
με γνώσεις Αγγλικών και Ιταλικών. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 

στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητού-
νται για εποχική απασχόληση στη Φολέγανδρο, 
Bartrender, Σερβιτόροι, Υπάλληλος Ζαχαροπλα-
στείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, fax: 210 8940845.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Πρέβεζα, ζητά Α’ και 
Β’ Μάγειρες και Βοηθούς για την καλοκαιρινή 
περίοδο 2015. Προσφέρονται μισθός, ΙΚΑ, δι-
αμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
fomaanger@prevezabeach.com.

ΣΕ ΧΩΡΟ εστίασης ζητούνται άτομα με μικρή 
εμπειρία σε μονάδες εστίασης (ξενοδοχεία, 
ταβέρνες, catering κλπ). Περιοχή Σπάτα. Τηλ: 
210 4111139.

ΨΗΣΤΗΣ - Τυλιχτής, έμπειρος, ζητείται για εστι-
ατόριο - ψησταριά στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 
6947 673387, Κος Αλέξανδρος.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα με εμπειρία για εργασία σε cafe, 
fast food, έναντι νοσοκομείου στο Κολωνάκι. 
Τηλ: 210 7223893.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Mongo είναι η νέα πρότα-
ση στην εστίαση και ειδικότερα στην Ασιατική 
κουζίνα. Για την στελέχωση του νέου δικτύου 
καταστημάτων της, επιθυμεί να προσλάβει: Βο-
ηθό Sushi Chef. E-mail: petrou@mongo.gr, fax: 
2310 281439.

ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Mongo είναι η νέα πρότα-
ση στην εστίαση και ειδικότερα στην Ασιατική 
κουζίνα. Για την στελέχωση του νέου δικτύου, 
επιθυμεί να προσλάβει: (2) Sushi Chef. E-mail: 
petrou@mongo.gr, fax: 2310 281439.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα για θέση bar και service που να 
γνωρίζει από καφέ και ποτό, για τη Θεσσαλονίκη. 
Περιοχή Χαριλάου. Τηλ: 6982 944194.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε κατάστημα με 
κρέπες, βάφλες, καφέ στο Κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητη προϋπηρεσία και εμπειρία σε 
κρέπα. Βιογραφικά στο e-mail: chocofreddo35@
gmail.com τηλ: 6977 535250.

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ trapezaria ζητεί Μάγειρα με 
προϋπηρεσία σε a la carte. Μόνιμη απασχόληση, 
άμεση πρόσληψη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
trapezaria.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κρέπα σε γνωστή κρεπερί-πι-
τσαρία στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Δίνονται υψηλές 
αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: subito2004@
yahoo.gr, τηλ: 2310 486244.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μπουφετζής πλήρους απασχόλησης 
για εργασία σε κατάστημα αλυσίδας καφεκο-
πτείου. Βιογραφικά στο e-mail: coffee.shop@
outlook.com.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ψήστης για πιτσαρία delivery στο 
κέντρο. Τηλ. 2310 243242.

ΑΜΕΣΑ ζητείται μοντέρνος Αρτοποιός για ένα 
μοντέρνο πολυχώρο εστίασης που να έχει εμπει-
ρία και γνώση στις ζύμες και στα αρτοποιήμα-
τα παρά τόσο στο ψωμί. Βιογραφικά στ e-mail: 
ioannasproject@gmail.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος Mitsis Hotels 
ζητά για εκτός Αθηνών: Maitre, Αρτοποιούς. Bι-
ογραφικά στο e-mail: career@mitsishotels.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα πολύ εμφανίσιμη για εργασία σε 
καντίνα. Τηλ.6934 378664.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα, έμπειρη για το ταμείο σε γυράδικο 
στη Μπότσαρη. Απαιτούνται γνώσεις Η/Υ. Τηλ: 
6980 603100, ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00.

DEMI Chef de Partie & Chef de Partie, in 5* 
Hotel. Codes L1-L2. Good English. Relevant 
experience. Salaries: £16000/annum-£18000/
annum. Accommodation is included. Contract, 
insurance, duty meals, quick development. CVs, in 
English-photo-skype id: silver.lining37@yahoo.com.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στους Νέους 
Πόρους Πιερίας, ζητείται Σερβιτόρος για επο-
χική 6μηνη απασχόληση με γνώση Αγγλικής και 
Γερμανικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@evilion.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στους Νέους 
Πόρους Πιερίας, ζητείται Βοηθός Μάγειρας και 
Ζαχαροπλάστης με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@evilion.gr.

ΑΠΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στους Νέους 
Πόρους Πιερίας, ζητείται Α’ και Β’ Μάγειρας για 
εποχική 6μηνη απασχόληση. Προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@evilion.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εποχικό Προσωπικό με πείρα για 
bar, με γνώσεις κουζίνας. Για λάντζα, κουζίνα 
και Βοηθός Σερβιτόρου, με γνώσεις Αγγλικών. 
Δωδεκάνησσα, Κως. Τηλ: 6934 985011.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται για service και για bar, 
με προϋπηρεσία σε cafe bar. Περιοχή Βούλγαρη. 
Τηλ: 2310 308283.

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ ζητείται να ξέρει να κάνει ντολμα-
δάκια, να έχει βιβλιάριο υγείας και να έχει χαρτί 
σχολής. Τηλ: 6974 318999, ώρες επικοινωνίας 
12:00-14:00.

ΑΤΟΜΑ για τύλιγμα, έμπειρα ζητούνται για γυ-

ράδικο στην Α. Θεσσαλονίκη. Τηλ: 2310 461794.

ΑΠΟ ΟΜΙΛΟ επιχειρήσεων, εστίασης στην Αγ-
γλία, ζητείται Restaurant Manager, για ένα από 
τα εστιατόριά τους. Πολύ καλά Αγγλικά. 3-5 έτη 
προϋπηρεσία. Μισθός £8-12/ώρα. Ασφάλεια. 
Γεύμα: 1 γεύμα/ημέρα. E-mail, στα Αγγλικά-με 
φωτογραφία-skype: silver.lining37@yahoo.com.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ Α’ ζητείται από το ξενοδοχείο Bali 
Paradise στο Μπαλί Κρήτης. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία και καλή γνώση Γαλλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: mpapadopoulou@baliparadise.gr, 
τηλ: 28340 94253.

ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α’ και Β’ ζητούνται από το ξενοδοχείο 
Bali Paradise στο Μπαλί Κρήτης. Προσφέρεται 
δωρεάν διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: mpapadopoulou@baliparadise.gr, τηλ: 
28340 94253.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ - Barwoman ζητούνται από καφέ 
- bar στο Κερατσίνι. Θα προτιμηθούν άτομα 
Κερατσινίου και κοντινών περιοχών. Τηλ: 210 
4015409, 6981 924864.

ATOMA ζητούνται από καφέ - snack - bar. Περιοχή 
Ακαδημία Πλάτωνος. Πρωινή εργασία. Τηλ: 210 
5151234, 6993 648108.

ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ ζητούνται για βραδινή απασχόληση 
από snack - bar στο Αιγάλεω. Τηλ: 6971 821229.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από cafe - bar στο Αιγάλεω, 
βραδινή εργασία. Τηλ: 6971 821229.

ΑΤΟΜΟ ζητείται από καφέ στη Δάφνη, για service 
και buffet, 4ωρη απασχόληση. Τηλ: 6944 384778.

αγροτικά εφόδια και Υπηρεσίες 
- γεωπόνοι - Ζωοτέχνες
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθητικό άτομο, με γνώσεις γεωπο-
νίας/κηποτεχνίας/ανθοκομίας από τα φυτώρια 
Κρήτης στη Σαντορίνη. Επιθυμητή προϋπηρεσία 
και πτυχίο γεωπονίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@cretanurseries.gr, τηλ: 6976 338498.

ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρία ζητάει Γεωπόνο ή Επόπτη 
υγείας, για συνεργασία, στον κλάδο των πωλή-
σεων για το Ν. Αχαΐας. Βιογραφικά στο e-mail: 
grivag@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γεωπόνος απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για 
πλήρη απασχόληση, σε φυτώριο στο τομέα της 
πώλησης. Φυτώρια Μικέ. Λ. Μαραθώνος 30ΧΛΜ. 
E-mail: email.iakovina.mike@outlook.com, τηλ: 
22940 96295.

ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ παραγωγής με εμπειρία στην 
πέστροφα και στο σολομό, ζητείται. Περιοχή 
Πελοπόννησος. Αμοιβή συζητήσιμη. Τηλ: 6944 
888784, ώρες επικοινωνίας 10:00-15:00.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Συμπληρώματα ζωοτροφών ΖΑΝΟ 
ΟΕ, συνεργάτης της SANO GmBH, ζητά Ζωοτέ-
χνη - Πωλητή για την περιοχή της Θεσσαλίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@zanohellas.gr.

αισθητική - μόδα - Ομορφιά - 
γυμναστική - ευεξία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γυμναστής, απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. κατα 
προτίμηση με ειδικότητα στον κλασικό αθλητι-
σμό, για να εργαστεί σε αθλητικό σύλλογο στο 
Ηράκλειο Κρήτης. Τηλ: 6937 037341.

ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ - Γυμνάστριες - Προπονήτριες, ζη-
τούνται από γνωστό ενημερωτικό όμιλο, πρόλη-
ψης και διατροφικής συμπεριφοράς, στο τμήμα 
ενημέρωσης. Πενθήμερο 980€ μικτά, ΙΚΑ. Τηλ: 
210 5200223, κος Γεωργίτσης.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κολωνάκι και στα Nότια 
Προάστια ζητεί έμπειρο και ταλαντούχο Colorist. 
Προσφέρεται εξαιρετικό περιβάλλον, συνεχής 
εκπαίδευση, πολύ ικανοποιητικές αποδοχές, 
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ: 210 3630002.

H KSPHOTOGRAPHY ζητά Μοντέλα όχι απαραί-
τητα επαγγελματίες για φωτογράφιση ρούχων. 
Bιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: creative@
ksphotography.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Spa Manager/Therapist with experience 
in a similar position and fluency in English. CVs: 
otrstaff2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό στα fish spa στο Κέντρο 
της Κέρκυρας από Μάρτιο του 2015. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός και ασφάλιση. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών. E-mail: beneton.ptolemaida@
gmail.com, τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί άκρων εντός ξενοδοχείου 
Aquis Capo Di Corfu στη Νότια Κέρκυρα από 
01/04/2015. Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός και 
ασφάλιση. Απαραίτητα Αγγλικά. E-mail: beneton.
ptolemaida@gmail.com, τηλ: 6955 181341, ώρες 
επικοινωνίας 10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αισθητικοί Άκρων εντός ξενοδοχείου 
Aquis Sandy Beach resort στη Νότια Κέρκυρα από 
01/05/2015. Παρέχεται μισθός ικανοποιητικός, 
ασφάλιση, φαγητό και διαμονή. Απαραίτητη γνώση 
Αγγλικών. Τηλ: 6955 181341, ώρες επικοινωνίας 
10:00-14:00 και 18:00-21:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Masseur για spa 5άστερου ξενο-

δοχείου στη Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση 
σε ανάλογη θέση. 4 έτη απόφοιτος αντίστοιχης 
σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
info@rkbeachhotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARESSANA SANTORINI ζήτα 
Προσωπικό για spa. Βιογραφικά στο e-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ με γνώσεις μασάζ ζητείται από 
ξενοδοχείο στην Αράχωβα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Κομμωτής /τρια σε παιδικό/εφηβικό 
πολυτελές κομμωτήριο στα Βόρεια Προάστια. 
Εμπειρία κυρίως στο κούρεμα. Ικανοποιητικός 
μισθός και ΙΚΑ, επιθυμητές συστάσεις. Βιογρα-
φικά στο e-mail: hrhairstyle@gmail.com, fax: 
210 8003362.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα έμπειρη Κομμώτρια με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος στον Εύοσμο. Τηλ: 
6943 655288, κος Πάνος.

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με άριστη γνώση στο πιστολάκι, 
ζητείται για κομμωτήριο στην Πατησίων. Άμεση 
πρόσληψη. Τηλ: 6993 032933.

ΕΤΑΙΡΙΑ ζητεί Κομμωτή και Κομμώτρια. Τηλ: 
210 7015392.

ΤΕΧΝΙΤΡΙΑ έμπειρη ζητείται από κομμωτήριο 
στην Πεύκη. Τηλ: 210 8060806.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Μαρούσι ζητεί πεπειραμένη 
για πιστολάκι. Τηλ: 210 8029216.

ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ στο Κορωπί ζητεί Κομμωτή -τρια 
με προϋπηρεσία στο βαφείο, κούρεμα και χτένι-
σμα. Παρέχονται μισθός ασφάλιση, πενθήμερη 
εργασία. Τηλ: 210 6020325.

Καθαριότητα - Φύλαξη -  
εξωτερικές εργασίες - Διανομή
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς εντύπων για την περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: συνέ-
πεια, επαγγελματισμός, καλή φυσική κατάσταση, 
άπταιστα Ελληνικά, χρήση χάρτη-προσανατολι-
σμός. Παρέχεται: εκπαίδευση, καλή αμοιβή και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: thessflyer@
gmail.com.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός νεαρή, ζητείται ως Εσωτερική. 
Μισθός 600€. Περιοχή Κέντρο Αθήνας. Τηλ: 6980 
127562, 6944 768346.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητεί για τα 
ξενοδοχεία του Υπαλλήλους με πείρα για Λαντζιέ-
ρη. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, info@aspalathras.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter για 2 παιδιά 4μέρες/
εβδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες, Animator 
σε ξενοδοχείο. Μισθός 600€, διαμονή, διατροφή, 
ρεπό και άμεση πρόσληψη στη Ρόδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: anastasiatrust@gmail.com, τηλ: 6979 
422285, κα Αναστασία.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ - Νοσοκόμα Εσωτερική, ζητείται 
για φροντίδα και συντροφιά ηλικιωμένης κυρί-
ας στο Λαγονήσι. Αμοιβή 500€. Μόνο σοβαρές 
προτάσεις. Τηλ: 210 9810935.

ΓΗΡΟΚΟΜΟΣ μόνο Εσωτερική ζητείται για φύλαξη 
ηλικιωμένης. Όχι κατάκοιτης. Περιοχή Αιγάλεω. 
Τιμή 300€. Τηλ: 6987 147585, 6988 703240.

ΑΤΟΜΟ μη καπνίστρια ζητείται ως Εσωτερική 
για παιδί 2 ετών. Περιοχή Γλυφάδα. Τιμή 400€. 
Τηλ: 6981 231632, 6996 427884.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός ζητείται ως Εσωτερική για 
οικογένεια με 2 παιδιά 2 και 10 ετών. Περιοχή 
Γλυφάδα. Τιμή 400€. Τηλ: 6981 231632, 6996 
427884.

ΑΤΟΜΟ έμπειρη ζητείται για καθαριότητα σε 
κτήμα στο Λουτράκι. Παρέχεται διαμονή και 
διατροφή. Τηλ: 6980 320099.

ΛΑΝΤΖΙΕΡΗΣ -α ζητείται. Περιοχή Κέντρο Αθήνας. 
Βιογραφικά στο e-mail: horizons@kastelorizo.
com.gr, τηλ: 210 7227065.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο σοβαρό για φύλαξη ηλικιω-
μένης κυρίας, ως Εσωτερική. Κυρία με κινη-
τικά προβλήματα που πηγαίνει μόνη της στην 
τουαλέτα. Παρέχεται δωμάτιο. Σπίτι κοντά στη 
θάλασσα. Περιοχή Αντίκυρα Βοιωτίας. E-mail: 
popychristoforou@yahoo.gr.

Η ΕΤΑΙΡΙΑ Manel Ιατρικά, ασχολείται με τη κατα-
σκευή και εμπορία ορθοπεδικών ειδών και ζητεί 
Διανομέα με δικό του μεταφορικό μέσον (κατά 
προτίμηση μηχανάκι). Βιογραφικά στο e-mail: 
info@manel.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας για πλήρης απασχόληση 
από το Simply Burgers στον Κορυδαλλό. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sbkory@simplyburgers.gr, 
τηλ. 210 4960945.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο Π. Φάληρο, ζητά άτομο για 
Εξωτερική Καθαρίστρια - Μαγείρισσα. Ωράριο 
08:00-16:00. E-mail: info@gavrilisgroup.eu, τηλ: 
210 4225641, fax: 210 4225642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Νυχτερινός, σε 5 
άστερο ξενοδοχείο/βίλες στη Μύκονο. Προερ-
γασία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
casadelmarmykonos.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Διανομείς Εντύπων για την περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: συνέ-
πεια, επαγγελματισμός, καλή φυσική κατάσταση, 
άπταιστα Ελληνικά, χρήση χάρτη-προσανατολι-
σμός. Παρέχεται: εκπαίδευση, καλή αμοιβή και 
ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: thessflyer@
gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για διανομές εντύπων. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
suncitypromotion@gmail.com, υπ’ όψιν τμή-
ματος διανομής.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ για επαγγελματικούς χώρους 
και οικία, πολύ εργατική, καθαρή, εμπιστοσύνης, 
υπεύθυνη, με εμπειρία. Συστάσεις απαραίτητες. 
Μισθός κατόπιν συνεννόησης, ένσημα, άριστο 
εργασιακό περιβάλλον. E-mail: elenisrc@
windowslive.com.

ΚΑΦΕ - αναψυκτήριο σε κεντρικό δρόμο της 
περιοχής Αγίου Νικολάου προσλαμβάνει άμεσα 
νέο Delivery με δίπλωμα οδήγησης και δικό του 
μηχανάκι. Τηλ: 6936 070860, ώρες επικοινωνίας 
14:00-19:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα να εργασθούν ως Προσωπικό 
Ασφαλείας στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη προ-
ϋπόθεση η άδεια Security. Τηλ: 6980 981773.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικιακή Βοηθός, τηλ: 6975 827293.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται, τιμή 400€. 
Τηλ: 6947 722826.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός εσωτερική ζητείται από οικο-
γένεια στα βόρεια προάστια. Γνώσεις Ελληνι-
κών, πολύ καλές γνώσεις από οικιακές δουλειές 
(καθάρισμα, σιδέρωμα). Εξαιρετικές συνθήκες 
διαβίωσης, μισθός 500€. Τηλ: 699 115562.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί Καθαρίστριες για 
περιοχές Νίκαια, Ρέντη, Κορυδαλλός. Ωράριο: 
17:00 - 01:00, τηλ: 6977 453990.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπαλλήλους Λάντζας για το 
εστιατόριο. Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Καθαριστές -τριες Εσω-
τερικών και Εξωτερικών Χώρων. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΛΑΤΖΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται σε ψητοπωλείο 
στην Νέα Φιλαδέλφεια. Τηλ: 6947 673387, 
κος Αλέξανδρος.

ΕΤΑΙΡΙΑ καθαρισμού ζητεί νέες ως Καθαρίστρι-
ες, περιοχές Νίκαια, Ρέντη, Κορυδαλλός. Τηλ: 
6977 453990, ώρες επικοινωνίας 17:00-01:00.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από συνεργείο καθαρισμού 
για καθαρισμό τραπεζών. Μισθός ικανοποιητι-
κός, περιοχές Συγγρού, Γλυφάδα, Βούλα. Τηλ: 
6945 853014.

ΟΙΚΙΑΚΗ Βοηθός νεαρή, ζητείται ως Εσωτερι-
κή στη Κάτω Ηλιούπολη. Προσφέρεται μισθός 
630€ σε ζευγάρι, ρεπό 4. Τηλ: 6944 863732, 
6988 912603.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Εποχικό Προσωπικό με πείρα για 
bar, με γνώσεις κουζίνας. Για λάντζα, κουζίνα 
και Βοηθός Σερβιτόρου, με γνώσεις Αγγλικών. 
Δωδεκάνησσα, Κως. Τηλ: 6934 985011.

ΑΤΟΜΟ ζητείται για φροντίδα ηλικιωμένης. 
Περιοχή Παιονία Κιλκίς. Τηλ: 6970 821582.

Η TALIS S.A, για λογαριασμό πελάτη της, ζητά 
Οικιακή Βοηθό, για εργασίες σε μονοκατοικία 
στο Χαλάνδρι, για πλήρη εργασία, 5 μέρες εβδο-
μαδιαίως. Απαραίτητα προσόντα: προηγούμενη 
εμπειρία. E-mail: cv@talis.gr, κωδ: HOUSEKEEP.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Διανομέας / Delivery για αναψυκτήριο 
με δικό του μηχανάκι. Μερική ή ολική απασχόληση. 
Αθήνα, Δήμος Ν. Ηρακλείου. Τηλ: 6972 624369, ώρες 
επικοινωνίας, μόνο απογευματινές 17:00-20:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με άδεια security ζητείται για εται-
ρία φυλάξεων. Βιογραφικά στο e-mail: info@
agroup.gr.

ΝΕΟΙ με άδεια Φύλακα, γνώσεις Αγγλικών και 
H/Y, εμφανίσιμοι, ζητούνται να εργασθούν σε 
εταιρία φυλάξεων στην ευρύτερη περιοχή του 
Πειραιά. Τηλ: 210 6018770.

ΦΥΛΑΚΕΣ με άδεια secutity, ζητούνται. Περιοχή 
Λευκάδα. Τηλ: 210 9314396, ώρες επικοινωνίας 
08:00-14:00.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ με άδεια security, ζητούνται από εται-
ρία security. Περιοχή Αθήνα. Τηλ: 210 9577218.

ΔΑΣΚΑΛΑ Αγγλικών, με μητρική γλώσσα τα 
Αγγλικά, ζητείται για φύλαξη παιδιού 3,5 ετών. 
Ωράριο 10:00-18:00, κάτοχος αυτοκινήτου. Περι-
οχή Κηφισιά. Αμοιβή 1.500€. Τηλ: 6970 066609, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Γηροκόμος για φροντίδα 2 ηλικιωμέ-
νων γυναικών, ικανή να σηκώνει και έμπειρη. 
Ωράριο 09:00-13:30 και 19:30-21:30. Μισθός 
500€. Τηλ: 6972 493234.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ αυτοκινήτων, ζητεί Καθαρι-
στή Οχημάτων. Περιοχή Γλυκά Νερά. Τηλ: 210 
6048819.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μηχανολόγος Μηχανικός ή παρεμφερή 
ειδικότητα για κάλυψη θέσης Υπευθύνου Κίνη-
σης στον τομέα logistics από εταιρία διαχείρισης 
αποβλήτων. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών και 
άριστη χρήση Η/Υ. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
E-mail, με φωτογραφία: info@kafsis.com.

τουρισμός - Ξενοδοχοϋπάλληλοι 
- τουριστικά γραφεία
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσε-
ων για πρακτική άσκηση, να εργαστεί σε γραφείο 
εισερχόμενου τουρισμού. Απαραίτητα στοιχεία: 
άριστα Αγγλικά (προφορικά και γραπτά, οργά-
νωση και πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@antelope-travel.com.

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

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5* στη Σαντορίνη, αναζητά Προσω-
πικό όλων των ειδικοτήτων για την καλοκαιρινή 
περίοδο. Απαραίτητη προϋπόθεση τουλάχιστον 
μία ξέη γλώσσα. Βιογραφικά στο e-mail: mg@
lamaltese.com.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 5* στην 
Αράχωβα παρέχεται διαμονή, διατροφή, μι-
σθός, ασφάλιση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
tagliresort.gr, τηλ: 22670 32532.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ Υπάλληλος Υποδοχής ζητείται 
από ξενοδοχείο στην Αράχωβα. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@tagliresotr.gr, τηλ: 22670 32532.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Tour Leader με εμπειρία τουλάχιστον 
2 ετών. Άριστη γνώση Αγγλικών. Ευχάριστη προ-
σωπικότητα, ευελιξία και ικανότητα αντιμετώπισης 
κρίσεων. Σεζόν Απρίλιος - Οκτώβριος 2015. 
Ευχάριστη προσωπικότητα, ευελιξία και ικανότητα 
αντιμετώπισης κρίσεων. E-mail: anna@bellair.gr.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ εταιρία αναζητά Sommelier/Οινο-
λόγο για οινικό τουρισμό-ξεναγήσεις (guide-
escort) στη Σαντορίνη για τη σεζόν 2015. Άριστη 
γνώση του αντικειμένου, Αγγλικά και δίπλωμα 
οδήγησης. E-mail, με πρόσφατη φωτογραφία: 
amazingsantorini@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Συντηρητής Γενικών Καθηκόντων για 
ξενοδοχείο στην Άρτα. Βιογραφικά στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής από ξενο-
δοχείο 4 αστέρων στην Άρτα, με αντίστοιχη 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο 
e-mail: palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά Υπάλ-
ληλο Υποδοχής με γνώσεις κρατήσεων και δύο 
ξένων γλωσσών. Απαραίτητο ανάλογο πτυχίο 
και εμπειρία. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Babysitter για 2 παιδιά 4 ημέρες/
εβδομάδα και τις υπόλοιπες μέρες, Animator 
σε ξενοδοχείο. Μισθός 600€, διαμονή, διατροφή, 
ρεπό και άμεση πρόσληψη στη Ρόδο. Βιογραφικά 
στο e-mail: anastasiatrust@gmail.com, τηλ: 6979 
422285, κα Αναστασία.

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ για πρακτική άσκηση 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων, ζητούνται για ξενοδοχείο 
στη Λέσβο. Τηλ: 6947 944800.

ΤΟ ATRIUM Hotel, επιθυμεί να προσλάβει 
Προσωπικό στις κρατήσεις/back office για την 
καλοκαιρινή σεζόν. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
και η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 
Παρέχεται διαμονή/διατροφή. E-mail (με φω-
τογραφία): info@atriumhotel.gr.

ΤΟ ATRIUM Hotel Skiathos, επιθυμεί να προ-
σλάβει Receptionist για την καλοκαιρινή σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η πολύ 
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Παρέχε-
ται διαμονή/διατροφή. E-mail (με φωτογραφία): 
info@atriumhotel.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Υπάλληλοι Υποδοχής για 
ξενοδοχειακή μοινάδα 4* Αττικής 540 δωματίων 
με απαραίτητες γνώσεις Γαλλικών και δεύτερης 
γλώσσας ως και πρόγραμμα PROTEL. Βιογρα-
φικά στο e-mail: manager@goldencoast.gr, fax: 
22941 13001.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη Προϊσταμένη και Βοηθός για 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δωματίων. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@goldencoast.
gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής από ξενοδοχείο 
5 αστέρων στη Θάσο, με αντίστοιχη προϋπηρεσία 
και γνώση Αγγλικών και Βαλκανικών γλωσσών. 
Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: fom@
royalparadise.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπεύθυνος Υποδοχής, Προϊσταμένη 
Ορόφων, Υπάλληλοι Υποδοχής, Καμαριέρες, για 
ξενοδοχείο. Ευχάριστος και φιλικός χαρακτή-
ρας, ομαδικό πνεύμα. Προσφέρονται: 7μήνη 
απασχόληση (Απρίλιος - Νοέμβριος), μισθός 
αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας, διαμο-
νή-διατροφή-φιλικό εργασιακό περιβάλλον. 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης. E-mail: 
gm@costalindia.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking for 
Maids for houskeeping, turndown and scullery 
services.Please send your CV at otrstaff2014@
gmail.com

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Υπάλληλοι Υποδοχής, Ανιματέρ, 
από ξενοδοχείο, εποχιακά από Απρίλιο έως 
Οκτώβριο. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: fbrahoni@yahoo.gr.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Student for a 6 month practice in reception, 
with fluency in English and computer literacy. 
CVs: otrstaff2014@gmail.com.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Receptionist with experience in a similar 
position, fluency in English and computer literacy. 
CVs: otrstaff2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για reception, σε 5άστε-
ρο ξενοδοχείο/βίλες στη Μύκονο. Προεργασία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
casadelmarmykonos.com.

ΑΡΧΗΓΟΙ group ζητούνται από Γερμανική εταιρία 
αθλητικού τουρισμού στην Ελλάδα. Απαραίτητη 
καλή χρήση της Γερμανικής, το ενδιαφέρον για 
αθλητισμό. Μάιος - Οκτώβριος. 900€. Διαμο-
νή-διατροφή δωρεάν. E-mail: gregor.herzog@
frosch-sportreisen.de, τηλ: 6948 984449.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά άτομο για 
reception για Απρίλιο - Οκτώβριο. Τηλ: 6944 
911103.

ΤΟ HELLENIC Σαντορίνης ζητά Υπαλλήλους 
Κρατήσεων και transfers (Ισπανικά / Γαλλικά 
/ Ιταλικά). Προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγη-
σης απαραίτητα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
santorini.his.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Σαντορίνη, ζητά 
έμπειρο Προσωπικό για τις θέσεις Υπαλλήλου 
Υποδοχής και Υπαλλήλου Κρατήσεων. Βιογραφικά 
στο e-mail: astroae@otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 4 αστέρων στα Φηρά Σαντορί-
νης ζητεί Ρεσεψιονίστ γλωσσομαθή, Β μάγειρα, 
Μπάρμαν/Μπαργούμαν, Σέρβις. Βιογραφικά με 
πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: kalisti@
otenet.gr, fax: 22860 22962, τηλ: 22860 22317.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Aressana Santorini ζητά 
Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. E-mail: 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Κρατήσεων για το τμήμα 
εισερχόμενου τουρισμού από τουριστικό γραφείο 
στην Αθήνα. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Απαραί-
τητα άριστη γνώση Αγγλικών και office. E-mail: 
pontikas.v@orancon.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Σαντορίνη, ζητά 
Διευθυντή. Βιογραφικά στο e-mail: astroae@
otenet.gr, τηλ: 6947 188318.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ξενοδοχοϋπάλληλος για μικρό ξενο-
δοχείο στην Κυψέλη. Αγγλικά, Η/Υ απαραίτητα. 
Τηλ: 210 8220702, 6934 145297.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 5 αστέρων στη Ν. Ρόδο ζητά έμπει-
ρους Receptionist. Γνώση protel και Γερμανικών 
ή Ρωσικών επιθυμητά. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@mitsis-rodosmaris.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ συγκρότημα πολυτελείας στην 
Σαντορίνη ζητά να προσλάβει Chef, Driver, Spa 
Therapist, για την σεζόν 2015. Βιογραφικά στο 
e-mail: thewnh_14@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Υποδοχής για ξενοδοχείο 
στη Δροσιά Αττικής με σύμβαση αορίστου χρόνου, 
κυλιόμενο ωράριο, αποδοχές οι προβλεπόμενες 
και bonus παραγωγικότητας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@anastaziahotel.gr.

ΓIΑ ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στο κέντρο της πόλης της 
Ρόδου, νεοσύστατο ξενοδοχείο στο Φαληράκι, 
ζητείται Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@amphitryonhotel.gr, 
τηλ: 22410 20680.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στα Σύβοτα Θεσπρωτίας 
ζητεί Υπάλληλο για τη σεζόν 2015. Απαραίτητα: 
άριστα Αγγλικά, χρήση Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης. 
Επιθημητά προσόντα: Προϋπηρεσία και διαμονή 
σε κοντινές περιοχές. E-mail: hr@elgreco.gr.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARESSANA SANTORINI ζήτα 
Προσωπικό για spa. Βιογραφικά στο e-mailQ 
palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ARESSANA SANTORINI 
ζήτα Προσωπικό για υποδοχή. Βιογραφικά στο 
e-mail: palamas@aressana.gr, τηλ: 6979 333124.

ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητού-
νται για εποχιακή απασχόληση στη Φολέγανδρο, 
Bartrender, Σερβιτόροι, Υπάλληλος Ζαχαροπλα-
στείου. Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.
com, fax: 210 8940845.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπαλλήλους Λάντζας για το 
εστιατόριο. Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπαλλήλους Γενικών Κα-
θηκόντων (Θυρωροί, Γκρουμ, Bοηθοί Συντήρη-
σης, κλπ). Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και 

διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Συντηρητές (Ηλεκτρολό-
γους, Υδραυλικούς, Ηλεκτρονικούς). Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Housekeeping Assistance. 
Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατρο-
φή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Καμαριέρες. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Παιδαγωγούς, Γυμναστές 
και Animators, με γνώσεις Aγγλικών και Iταλι-
κών. Παρέχονται μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και δι-
ατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: fomanager@
prevezabeach.com.

ΜΕΓΑΛΟ ξενοδοχείο στην Ήπειρο, ζητά για την 
καλοκαιρινή περίοδο, Υπάλληλους Υποδοχής, 
με γνώσεις Αγγλικών και Ιταλικών. Παρέχονται 
μισθός, ΙΚΑ, διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: fomanager@prevezabeach.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οδηγός με βάση τη Σαντορίνη για ξενο-
δοχείο πολυτελείας στο Ημεροβίγλι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@honeymoonpetra.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Νυχτερινός Υπάλληλος με βάση τη Σα-
ντορίνη για Pool Bar ξενοδοχείου πολυτελείας 
στο Ημεροβίγλι. Απαραίτητη γνώση Αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@honeymoonpetra.com.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες για Hostess σε επαγγελματι-
κά Yacht αναψυχής στην Σαντορίνη. Απαραίτητη 
γνώση Αγγλικών και προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sailingsantorini.gr.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με 5ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία 
σε ticketing, γνώση συστημάτων amadeus και 
sabre, εκδρομών, ζητείται από τουριστικό γραφείο 
στο Κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@mistakidistours.gr, τηλ: 210 5234396.

ΓΙΑ ΕΠΑΝΔΡΩΣΗ τμήματος κρατήσεων ξενοδο-
χειακού ομίλου, ζητείται πεπειραμένος Υπάλλη-
λος. Βιογραφικά, εφόσον υπάρχει επαρκή γνώση 
Ερμής/win (θα εξετασθεί το γεγονός), στο e-mail: 
info@choraresort.com.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ όμιλος αναζητά, για τα κε-
ντρικά γραφεία Αθηνών, άτομα για την εκπόνηση 
πρακτικής άσκησης. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
γνωρίζουν άριστα την Αγγλική γλώσσα. Βιο-
γραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: j.blaki@
skopeloshotels.eu.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ γραφείο στο Κέντρο της Αθήνας 
ζητεί Υπάλληλο με προϋπηρεσία. Απαραίτητες 
γνώσεις Αγγλικών και H/Y, Ισπανικών θα εκτι-
μηθεί. Καλή ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας. 
Ωράριο κυλιόμενο, 06:30-14:30 και 14:00-22:00. 
Βιογραφικά στο e-mail: adm@hopin.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Thalatta Seaside Hotel στην 
Β. Εύβοια, ζητεί να προσλάβει, για απασχόληση 
την καλοκαιρινή σεζόν 2015, άτομα όλων των 
ειδικοτήτων. Βιογραφικά, με πρόσφατη φωτο-
γραφία, στο e-mail: career@maestrogroup.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Reservation Manager για ξενοδοχείο 4* 
στη Β. Κέρκυρα (30 χλμ. από την πόλη), απόφοιτος/η 
τουριστικής σχολής, με 3ετή τουλάχιστον εμπειρία. 
Γλώσσες: Αγγλική-Γερμανική. Βιογραφικά στο 
e-mail: synthesis-cfu@teemail.gr.

εστίαση - μάγειρες -  
παρασκευαστές
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, έμπειρος Πακετάς για γυρά-
δικο στη Μπότσαρη. Τηλ: 6980 603100, ώρες 
επικοινωνίας 09:00 - 21:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για Ελληνικό delicatessen, 
για την παρασκευή σάντουιτς. Περιοχή Σύνταγμα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
filipposkolokas1@gmail.com, τηλ: 6937 216048.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Chef για Ελληνικό delicatessen, για 
την παρασκευή σάντουιτς. Περιοχή Σύνταγμα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
filipposkolokas1@gmail.com, τηλ: 6937 216048.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος, έμπειρος Ψήστης (Κόφτης) για 
γυράδικο στη Μπότσαρη. Τηλ: 6980 603100, 
ώρες επικοινωνίας 09:00 - 21:00.

ΚΡΕΠΕΡΙ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης ζητάει 
άτομα με εμπειρία στον καφέ και την κρέπα. Τηλ: 
2314 313141, ώρες επικοινωνίας 10:00 - 22:00.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για δουλειά Maitre σε εστια-
τόριο στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Περίοδος 
Μαΐου-Οκτωβρίου. Τηλ: 6984 078753.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Μάγειρες και Βοηθοί Μαγείρων για 
να εργασθούν στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: korakianitim@oceansec.gr, θέμα: 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

ΖΗΤΕΙΤAI Προσωπικό όλων των ειδικοτήτων 

για μόνιμη εργασία σε εστιατόριο στη Γερμανία. 
Παρέχεται στέγαση, φαγητό, ασφάλεια. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: manager@
daluzboutiquehotel.gr.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στην Άρτα επιθυμεί να προσλάβει 
Προσωπικό στη κουζίνα. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
palacearta@gmail.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά Chef. 
Απαραίτητη εμπειρία και συστάσεις. Βιογρα-
φικά, με φωτογραφία, στο e-mail: manager@
mykonosbay-hotel.com.

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ Mykonos Bay 4* ζητά άτομα για 
pool / beach bar και service. Απαραίτητη εμπειρία 
και γνώση Αγγλικών. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 
στο e-mail: manager@mykonosbay-hotel.com.

ΜΕΓΑΛΟΣ ξενοδοχειακός όμιλος ζητεί για 
τα ξενοδοχεία του Υπαλλήλους με πείρα για 
Ζαχαροπλάστη, Barman - Barwoman, Ψήστη. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@choraresort.com, 
info@aspalathras.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Κουζίνας σε Ελληνική μπυραρία 
- εστιατόριο. Γερμανική γλώσσα επιθυμητή όχι 
απαραίτητη. Τηλ: 0049 9360 994988, κος Μιχάλης.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Ασιατικής κουζίνας με 
προϋπηρεσία για εποχιακή απασχόληση στο 
ξενοδοχείο Levante Beach Resort στη Ρόδο. 
Βιογραφικά στο e-mail: payroll@aquasolhotels.
gr, τηλ: 22410 56900, ώρες επικοινωνίας Δευ-
τέρα - Παρασκευή 09:00-16:00.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόρες σε internet cafe σε 
χωριό του Ρεθύμνου. Mεροκάματο 30€ και δι-
αμονή. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 6979 422285, 
κα Αναστασία.

ΓΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στη Χώρα ζητούνται Σερβιτόροι 
-ες, Βοηθοί για εποχική εργασία. Απόφοιτοι του-
ριστικής Σχολής, τουλάχιστον τριετής εμπειρία, 
γνώση Αγγλικής και μιας δεύτερης γλώσσας, 
γνώση χειρισμού POS, ομαδικό πνεύμα εργασίας. 
E-mail: voulgath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Βοηθός Μάγειρα ως εποχιακός Υπάλλη-
λος σε ξενοδοχείο στη Λέσβο. Τηλ: 6947 944800.

ΤΟ ATRIUM Hotel, επιθυμεί να προσλάβει προ-
σωπικό στη κουζίνα (κρύα κουζίνα, Sous Chef, 
Βοηθό Μάγειρα) για την καλοκαιρινή σεζόν 
2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Παρέχεται 
διαμονή/διατροφή. E-mail (με φωτογραφία): 
info@atriumhotel.gr.

ΤΟ ATRIUM Hotel Skiathos, επιθυμεί να προσλάβει 
Σερβιτόρους για την καλοκαιρινή σεζόν 2015. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η καλή γνώση της 
Αγγλικής γλώσσας. Παρέχεται διαμονή/διατροφή. 
E-mail (με φωτογραφία): info@atriumhotel.gr.

ΤΟ ATRIUM Hotel Skiathos, επιθυμεί να προ-
σλάβει Βarwoman/Βarman για την καλοκαιρινή 
σεζόν 2015. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η 
καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Παρέχε-
ται διαμονή/διατροφή. E-mail (με φωτογραφία): 
info@atriumhotel.gr.

ΑΤΟΜΟ πεπειραμένη, ζητείται από καφέ - ουζερί 
στη Νέα Ιωνία. Πρωινή απασχόληση. Απαραίτητα 
κάτοικος γύρω περιοχών. Τηλ: 6975 944771.

ΑΤΟΜΟ νεαρής ηλικίας, ζητείται από ψητοπωλείο. 
Τηλ: 210 5152210.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι για χώρο εστίασης στα 
Νότια Προάστια (Γλυφάδα). Απαραίτητη προϋπη-
ρεσία σε VIP service, γνώσεις οίνων και ποτών. 
Βιογραφικά στο e-mail: tenstepsten.project@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Maitre για εστιατόριο στα Νότια Προ-
άστια (Γλυφάδα). Προϋπηρεσία σε VIP service 
απαραίτητη. Γνώσεις στον τομέα οίνου και ποτών 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: tenstepsten.
project@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας Α’ για την επάνδρωση νε-
οσύστατου τμήματος εσωτερικών εκδηλώσε-
ων σε όμιλο επιχειρήσεων στα Νότια Προάστια 
(Γλυφάδα). Απαραίτητη προϋπηρεσία σε ξενοδο-
χειακό banquet τα τελευταία 4 έτη. Βιογραφικά 
στο e-mail: tenstepsten.project@gmail.com.

THALASEA surf beach bar - Naxos summer 2015 
is looking for experienced staff. 1 Barman - service 
for 4 months, with good presentation skills, 
hard worker, fluent English. European passports. 
No family obligations. Offer accommodation, 
insurance meals. CVs: info@thalaseasports.com.

THALASEA surf beach bar - Naxos summer 
2015 is looking for experienced staff. 1 Assistant 
cook for 2 months, with good presentation skills, 
hard worker, fluent English. European passports. 
No family obligations. Offer accommodation, 
insurance meals. CVs: info@thalaseasports.com.

THALASEA surf beach bar - Naxos summer 
2015 is looking for experienced staff. 1 Chef for 
4 months, with good presentation skills, hard 
worker, fluent English. European passports. 
No family obligations. Offer accommodation, 
insurance meals. CVs: info@thalaseasports.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος -α με άριστη γνώση 
Αγγλικών επιθυμητή και δεύτερη γλώσσα για 
Απρίλιο-Νοέμβριο. Βιογραφικά, με πρόσφατη 

φωτογραφία, στο e-mail: vadouan82@yahoo.gr.

ΝΕΑΡΟΣ /η εμφανίσημoς /η ζητείται για internet-
playroom cafe στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Απαραί-
τητη προϋπηρεσία στην παραγωγή καφέδων και 
γνώση H/Y. Ευχάριστο περιβάλλον (πρόκειται για 
πλήρης απασχόληση). Βιογραφικά στο e-mail: 
hiro_nakamura_j@hotmail.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος Αρτοποιός για φούρνο 
στην περιοχή Παπάφη. Βιογραφικά στο e-mail: 
xrisa@stadium.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Σερβιτόρος /α στην περιοχή του 
Όσναμπρουκ σε Ελληνικό εστιατόριο μόνο για 
απογευματινή εργασία. Απαραίτητη η γνώση της 
Γερμανικής γλώσσας. Τηλ: 0049 16099159825, 
ώρες επικοινωνίας 10:00-21:00.

ΓΝΩΣΤΟΣ πολυχώρος αναζητά έμπειρο Προσω-
πικό για να στελεχώσει τον buffet και το service 
για καφέ - εστιατόριο. Πλήρης απασχόληση. 
Περιοχή Πετρούπολη. Βιογραφικά στο e-mail: 
poulospapado@hotmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Restaurant Manager και Α’ Σερβιτόρος 
από 5στερο ξενοδοχείο στο Καμάρι της Σαντορί-
νης. Απαραίτητη προϋπόθεση, προϋπηρεσία σε 
ανάλογη θέση. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο 
e-mail: akoumitzelis@gmail.com.

ΑΠΟ ΑΛΥΣΙΔΑ ζαχαροπλαστείων, ζητείται F&B 
Manager. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 
5 έτη σε ξενοδοχεία 5*. Βιογραφικά στο e-mail: 
loagsm@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος Σερβιτόρος και Βοηθός Σερ-
βιτόρου για ουζερί στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. 
Βιογραφικά στο e-mail: ergasia2015servise@
gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας για εποχική εργασία, από-
φοιτος σχολής για εστιατόριο. Απαραίτητη προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 5ετής, γνώστης Αγγλικών 
με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας, οργανωτικός, 
γνώστης διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας. 
Βιογραφικά στο e-mail: voulgath@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Μάγειρας ή ζευγάρι για μόνιμη εργασία 
σε εστιατόριο στην Ιταλία. Μισθός, ασφάλιση, 
σίτιση, διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: thomas.
gre@tiscali.it, τηλ: 0039 3665044327.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι Barman και Σερβιτόροι για 
ξενοδοχειακή μονάδα 4* Αττικής 540 δωματίων 
με απαραίτητες γνώσεις ξένων γλωσσών και προ-
ϋπηρεσία σε ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@goldencoast.gr, fax: 22941 13001.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι, για ξενοδοχείο. Ευχά-
ριστος και φιλικός χαρακτήρας, ομαδικό πνεύμα. 
Προσφέρονται: 7μηνη απασχόληση (Απρίλιος 
- Νοέμβριος), μισθός αναλόγως προσόντων-
προϋπηρεσίας, διαμονή-διατροφή-φιλικό εργα-
σιακό περιβάλλον. Δυνατότητα επαγγελματικής 
ανέλιξης. E-mail: gm@costalindia.gr.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Σερβιτόροι από ξενοδοχείο, εποχι-
ακά από Απρίλιο έως Οκτώβριο. Βιογραφικά, με 
φωτογραφία, στο e-mail: fbrahoni@yahoo.gr.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ στο Π. Φάληρο, ζητά άτομο για 
Εξωτερική Καθαρίστρια - Μαγείρισσα. Ωράριο 
08:00-16:00. E-mail: info@gavrilisgroup.eu, τηλ: 
210 4225641, fax: 210 4225642.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νεαρός με εμπειρία σε κόψιμο και 
ψήσιμο μπουγάτσας στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης. Βιογραφικά με φωτογραφία στο e-mail: 
george.pap4@hotmail.com.

ΑΝΔΡΑΣ ή γυναίκα, Υπεύθυνος Bar και Σερβι-
τόρος ζητείται, για Ρώσικο εστιατόριο. Εμπειρία 
απαραίτητη, Ρώσικη γλώσσα επιθυμητή. Τηλ: 
210 9635416.

AΠΟ ΡΩΣΙΚΟ εστιατόριο ζητείται άνδρας ή γυ-
ναίκα ως Σερβιτόρος και Υπεύθυνος για το bar. 
Τηλ: 210 9635416.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking for 
a Waiter with experience in a similar position and 
fluency in English. CVs: otrstaff2014@gmail.com.

SMALL Boutique Hotel in Santorini is looking 
for a Student for a 6 month practice in hotel’s 
kitchen. CVs: otrstaff2014@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Προσωπικό για Μάγειρας /ισσα, service, 
σε 5άστερο ξενοδοχείο/βίλες στη Μύκονο. Προ-
εργασία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: gm@
casadelmarmykonos.com.

ΜΑΓΕΙΡΑΣ υπεύθυνος, σοβαρός με αποδεδειγμένη 
προϋπηρεσία ζητείται, για καφέ/εστιατόριο στο 
Μαρούσι. Τηλ: 6972 018539.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ εμφανίσιμες, ζητούνται από καφέ - 
μπαρ - εστιατόριο στο Μαρούσι. Τηλ: 6972 018539.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Σαντορίνη ζητά άτομο για 
buffet και service για Απρίλιο - Οκτώβριο. Τηλ: 
6944 911103.

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Barmen για bar ξενοδοχείου στη 
Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. 4 έτη απόφοιτος Τουριστικής 
σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, στο e-mail: 
info@rkbeachhotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ Σερβιτόρος για a la carte εστια-
τόριο στη Σαντορίνη. Απαραίτητη προϋπόθεση, 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 4 έτη απόφοιτος 
τουριστικής σχολής. Βιογραφικά, με φωτογραφία, 




