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Υπάλληλοι Γραφείου, 
Γραμματείς

Λογιστές 

Στελέχη Επιχειρήσεων

Μηχανογράφηση, 
Προγραμματιστές

Οικονομικά Στελέχη, 
Γραφίστες, 

Εξυπηρέτηση Πελατών

Εμποροϋπάλληλοι, 
Στελέχη Πωλήσεων

Promotion-
Merchandising, 

Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Νοσηλευτές, 

Εκπαίδευση, Ιατροί, 
Μηχανικοί

Τεχνικοί

Τεχνίτες, Οδηγοί

Security, Εργάτες, 
Εστίαση

Τουρισμός

Αισθητικοί, 
Καθαριότητα, Μόδα

 Σελ. 16-17LOGISTICS

 Σελ. 25-28ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

497 μικρές, 314 μεγάλες αγγελίες
& 78 ειδικές καταχωρήσεις πλαισίου

στον ιδιωτικό τομέα
2.014θέσεις 

εργασίας

 209 μόνιμες προσλήψεις στην Ε.ΥΔ.Α.Π.  6 γιατροί 
στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου  Μία θέση επίκουρου καθηγητή 
στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  Πρόσληψη 12 ατόμων 
στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς»  14 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο 
Πειραιά «Τζάνειο»  42 μόνιμοι διοικητικοί στο υπουργείο Δικαιοσύνης 

 10 άτομα στο Γ.Ν.Α. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων» 
 1 άτομο στο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας 
 13 άτομα στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»  Μία θέση καθηγητή 

στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών  7 προσλήψεις 
στο Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου

Logistics, Αγροτικά, Γραφικές Τέχνες, 
Διοικητικά, Εκπαίδευση, 

Εξυπηρέτηση Πελατών-Administration,
Εξωτερικές Εργασίες, Επιστήμες, 

Έρευνα & Ανάπτυξη, Εστίαση, 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 

Μεταφορές, Μηχανικοί, 
Μόδα-Ομορφιά, Ναυτιλιακά, Νομικά, 

Οικιακές Εργασίες-Καθαριότητα, 
Οικονομικά, Παραγωγή, Πληροφορική, 

Προμήθειες-Αγορές, Πωλήσεις, 
Τεχνικοί-Τεχνίτες, Τουρισμός, Υγεία

 Σελ. 30/46-31/47ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
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Skywalker Κοινότητες 
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών 

Υπηρεσιών Ε.Π.Ε. 
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 
Τ.Κ. 163 45 Ηλιούπολη

Τηλ.: 210 9730280 
www.skywalker.gr 

Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς
Κηφισίας 33, Τ.Κ. 542 48

Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 326712

fpress@skywalker.gr

 www.skywalker.gr

Συνεργασίες του Skywalker.gr με ένθετα Την επόμενη Πέμπτη δωρεάν
στα παρακάτω σημεία

Δημαρχείο Αχαρνών 
Φιλαδέλφειας 81 & Μπόσδα, Μενίδι

Δημαρχείο Αμαρουσίου 
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

Δημαρχείο Πειραιά 
Πλατεία Κοραή & Δραγάτση 1

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
Σοφ. Βενιζέλου & Λεωφ. Πρωτόπαπα

Κέντρο Αλληλεγγύης ΑΘΗΝΑ 
Δομοκού 2, Αθήνα

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημαρχείο 

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1

Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Εθνικής Αμύνης 27

Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου 
Παύλου Μελά 24, Εύοσμος

Εκδότης 
Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια 
Άννα Βενιέρη 

Εμπορικός Διευθυντής
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Οικονομικός Διευθυντής
Νεκτάριος Κολλάρος

Διευθύντρια Μάρκετινγκ
Μαίρη Κατσαπρίνη

Εξυπηρέτηση Πελατών 
Δώρα Γρηγορίου 

Ειρήνη Παρασκευά
Εύα Ανδρέου

Περιφερειακές Συνεργασίες 
Αλεξία Φουκίδου

Υποδοχή Διαφημίσεων
Ιωάννα Παπαγγελή

Διευθυντής Ερευνών
Στράτος Πάττας

Διαδικτυακή Έρευνα
Γωγώ Δίγκα

Μαρία Γκούνη

Διαχείριση Αγγελιών
Βάσω Καδά

Ματίνα Σαφρανιώτη
Ιουλιάνα Μουσουράκου

Ροή Αγγελιών
Βίκυ Πανοπούλου

Ηλέκτρα Γιαννουλίδου

Διόρθωση
Δάφνη Απογένη

Θεοδώρα Δουφεξή 

Art Director
Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ
Φερενίκη Κουτσούμπα

Ράνια-Κλειώ Κουρή
Χάρης Παπαλάμπρου

Υποστήριξη Συστημάτων
Ιάκωβος Ρεμούνδος

Σύμβουλοι Έκδοσης
Αριστέα Δημητρούση

Ειρήνη Τσικνιά

Εκτύπωση
Newspresshold

Διανομή
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

Skywalker.gr

Skywalker_gr

Skywalker.gr

Μην παρέχετε σημαντικά στοιχεία και ευαίσθητα δεδομένα. Ο κεντρικός έλεγχος των αγγελιών δεν εξασφαλίζει πλήρως την αυθεντικότητά τους.

Οι υπάλληλοι αποθήκης έχουν 
εξελιχθεί πάρα πολύ, ειδικά μετά 
τη λήξη του 2ου Παγκοσμίου 
Πολέμου και τη βιομηχανική 
επανάσταση που συντελέστηκε 
στη χώρα μας κυρίως μετά τις 
αρχές του 1960. 

Στις μέρες μας όλες οι βιο-
μηχανικές μονάδες, αλλά και οι 
περισσότερες εταιρίες, που είτε 
εμπορεύονται απευθείας ως προς 
τους καταναλωτές είτε είναι ο 
μεταπωλητής, έχουν ανάγκη τις 
υπηρεσίες του αποθηκάριου. Δεν 
συζητάμε ότι οι εταιρίες μεταφο-
ρών ή αγγλιστί «logistics» είναι 
κατεξοχήν οι οργανισμοί που 
έχουν τέτοιες θέσεις εργασίας.

Πριν ξεκινήσουμε να αναλύ-
ουμε τα προσόντα, θα κάνουμε 
μία αναφορά στις θέσεις εργα-
σίας που είναι ανοικτές αυτή τη 
στιγμή μέσα στις σελίδες του 
«Στέντορα», αλλά που μπορούμε 
να τις βρούμε και στο skywalker.
gr, από όπου παίρνουμε και τα 
δημογραφικά στοιχεία. Περίπου 
100 θέσεις εργασίας είναι ανοι-
κτές, ενώ το τελευταίο εξάμηνο 
δημοσιεύτηκαν πάνω από 760 
αγγελίες. 

Οι περιοχές όπου είναι κατανε-
μημένες οι θέσεις εργασίας είναι 
60 στην Αττική, 13 στην Κεντρική 
Μακεδονία, 9 στα νησιά του 
Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένης 
και της Κρήτης (1 θέση εργα-
σίας), 4 στα νησιά του Ιονίου, 
4 θέσεις αφορούν σε εργασία 
στο εξωτερικό (Αγγλία), οι δε 

εναπομείνασες 8 θέσεις είναι 
διασκορπισμένες στην υπόλοιπη 
ηπειρωτική χώρα.

Η θέση του υπαλλήλου αποθή-
κης στα αρχικά της στάδια γινό-
ταν εξ ολοκλήρου με τα χέρια και 
η διαχείρισή της σε απλές κόλλες 
χαρτιού. Αυτό με τα χρόνια και 
την τεχνολογική εξέλιξη άλλαζε 
συνέχεια και έφτασε στις μέρες 
μας, όπου πλέον η καταγραφή 
και η διαχείριση των υλικών της 
αποθήκης γίνεται μέσα από τους 
υπολογιστές και η τακτοποίηση 
και η τοποθέτησή τους με τη βο-
ήθεια ανυψωτικών μηχανημάτων 
(κλαρκ).

Όπως γίνεται αντιληπτό, η 
θέση μπορεί να μην απαιτεί 
κάποιο πτυχίο από τα ανώτερα 
ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, αλλά απαιτεί προσόντα 
και ικανότητες που πρέπει να 
έχει κάποιος για να μπορέσει 
να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις 
της θέσης.

Η προϋπηρεσία κυμαίνεται 

μεταξύ 1-3 ετών ανάλογα με το 
αντικείμενο της εταιρίας.

Η χρήση ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή είναι απαραίτητη και, 
αν γνωρίζετε και προγράμματα 
διαχείρισης αποθήκης (picking 
ή packaging ή ERP) ή και MS 
Office, τότε θα έχετε επιπλέον 
ένα προσόν για την κάλυψη της 
θέσης.

Η γνώση αγγλικών θεωρείται 
πλέον για όλα τα επαγγέλματα 
απαραίτητη.

Η ηλικία δεν παίζει κάποιο 
ιδιαίτερο ρόλο, αν και η αλή-
θεια είναι ότι οι εταιρίες ζητάνε 
άτομα μέχρι 45 ετών και κατ’ 
εξαίρεση μπορεί να προσλάβουν 
και μεγαλύτερους σε ηλικία υπο-
ψηφίους. 

Το δίπλωμα οδήγησης είναι 
αναγκαίο και, αν υπάρχει και 
επαγγελματικό, τότε είναι ακό-
μα καλύτερα, ενώ, αν υπάρχει 
και άδεια κλαρκ, τότε θα έχετε 
πλεονέκτημα για την κάλυψη της 
θέσης εργασίας.

Σαν προσόν το μεγαλύτερο 
ποσοστό των οργανισμών θέτει 
την εκπλήρωση στρατιωτικών 
υποχρεώσεων, μιας και η θέση 
αναφέρεται κυρίως σε άρρενες.

Δεν είναι όμως τα τυπικά 
προσόντα αυτά που θα κάνουν 
τη διαφορά στο συγκεκριμένο 
επάγγελμα, αλλά οι δεξιότητες 
και τα χαρακτηριστικά που έχει 
αποκτήσει ο κάθε υποψήφιος. 
Η θέση απαιτεί να διαθέτετε 
ικανότητα οργάνωσης, να είστε 
μεθοδικοί, συνεπείς, να έχετε 
πνεύμα συνεργασίας και ομα-
δικότητας, να είστε τακτικοί και 
να τηρείτε τους κανόνες υγιεινής 
και ασφάλειας. 

Οι εργασίες που καλείται να 
κάνει ένας υπάλληλος αποθήκης 
είναι η φυσική και η ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των αγαθών 
που διακινεί  η επιχείρηση, η σω-
στή οργάνωση και η λειτουργία 
της αποθήκης, η τροφοδοσία της 
παραγωγής με πρώτες ύλες, η 
προετοιμασία και ο έλεγχος των 
παραγγελιών, η προετοιμασία 
των αιτήσεων αγοράς αγαθών 
και η παραλαβή τους, η ασφαλής 
φόρτωση και εκφόρτωση των 
προϊόντων. 

Η θέση μπορεί να φαίνεται 
«ασήμαντη», να μην χρειάζεται 
πτυχία, αλλά είναι πολύ σημα-
ντική για τη σωστή και εύρυθμη 
λειτουργία της κάθε επιχείρησης.

Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής- 

Skywalker.gr

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
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Υπάλληλος αποθήκης: Ενας εργάτης με πτυχίο;



Rental
About the job: Goldcar is one of the leading car hire 
companies and the largest dedicated to the tourist sector.
The company, with over 30 years of experience, and more 
than 90 offices located in the airports and main tourist 
destinations of Spain, Portugal, France, Italy, Greece, Croatia, 
Romania, Cyprus, Holland and Mexico. We are recruiting 
Rentals for Full-time for our office close to the Chania 
Airport’. This position involves administrative tasks as 
well as sales. You will need to assist the client to close 
the contract in order to pick up the car and offer them 
other available products that could be of their interest.
As a candidate you must show confidence and abilities 
to deal with the client in greek and wnglish. Previous 
experience in sales of at least 2 years. Experience as 
a Rental is a Plus. English C1-C2 (We will interview the 
candidates).
Job requirements:

Customer and Service orientated apprenticeship
Previous experience in the Customer Service area 

and in the Sales Area (B2B orB2C)
Must have the ability to manage stressful or unusual 

situations to maintaingood Customer Service
Ability to adapt in a fast moving environment
Good command in english. Any additional language 

(spanish, german, frenchor russian) will be a plus
Willing to wear company uniforms
Must have good organizational skill

Please submit CV’s in english to this e-mail: 
jorgegonzalez@goldcar.com.

Αναζητούμε έναν έμπειρο Διευθυντή Προεκτυπωτικού που να 
είναι εστιασμένος στο αποτέλεσμα, με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Θα 
είναι υπεύθυνος για την καθημερινή καθοδήγηση της ομάδας 
του εξασφαλίζοντας υψηλής ποιότητας παραγόμενα προϊόντα 
αναπτύσσοντας παράλληλα κουλτούρα επιτυχίας.
Κύριες αρμοδιότητες:

Σχεδιάζει και εκτελεί αποτελεσματικές στρατηγικές 
προεκτυπωτικού

Εξασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διαδικασιών 
του προεκτυπωτικού σύμφωνα με τα σχέδια παραγωγής και το 
πρόγραμμα, επιτυγχάνοντας παράλληλα τους καθορισμένους 
στόχους ποιότητας και κόστους

Αναπτύσσει προγράμματα, έργα, στόχους και μετρήσεις για 
να οδηγήσει τον οργανισμό στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης, 
ενώ βελτιστοποιεί την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού

Προετοιμάζει τον ετήσιο προϋπολογισμό προεκτυπωτικού, 
επιβλέπει την πρόοδο και καθορίζει τις ενέργειες για τα ζητήματα 
κόστους, όπως προαπαιτείτε, προκειμένου να διαχειρίζεται 
τις λειτουργίες εντός του προϋπολογισμού και των πόρων

Αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης και αξιολογεί 
τις ανάγκες και την απόδοση του ανθρώπινου δυναμικού
Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνολογίας
 Γραφικών Τεχνών

Θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν μεταπτυχιακός 

τίτλος σπουδών στη Διοίκηση
Εμπειρία σε Προεκτυπωτικό Βαθυτυπίας και Φλεξογραφίας
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 

(γραπτή & προφορική επικοινωνία)
Άριστο Χειρισμό Η/Υ (MS-Office & Internet)
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Ισχυρές αναλυτικές δεξιότητες
Δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων
Επικέντρωση στις λεπτομέρειες και εκτέλεση 

στην τελειότητα
Ικανότητα να εργάζεται διατμηματικά και υπό πίεση 

σε ένα περιβάλλον με προκλήσεις
Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, με 
βάση τα προσόντα του υποψηφίου, επιπρόσθετη ασφάλιση 
ζωής & υγείας, συνταξιοδοτικό πρόγραμμα και δυνατότητες 
επαγγελματικής εξέλιξης μέσα σε ένα δυναμικό εργασιακό 
περιβάλλον.
Στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης στο e-mail:  hr@hatzopoulos.gr Μετά την 
παραλαβή των βιογραφικών σημειωμάτων, θα επικοινωνή-
σουμε με τους υποψηφίους που πληρούν τις απαιτήσεις του 
προφίλ. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται αυστηρά εμπιστευτι-
κές. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία 
επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα www.hatzopoulos.gr.

Η Α. Χατζόπουλος Α.Ε. εξειδικεύεται στην παραγωγή εύκαμπτων υλικών συσκευασίας. Ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Χατζόπουλο 
το 1931, και σήμερα είμαστε μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες μεταποίησης συσκευασίας στην ευρωπαϊκή αγορά 
και ένας σημαντικός διεθνής παίκτης. Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε δύο εργοστάσια παραγωγής στην Θεσσαλονίκη, με πο-
λυάριθμα γραφεία πωλήσεων σε όλη την Ευρώπη. Επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμο τεχνολογικό εξοπλισμό και προηγμένα 
συστήματα περιβάλλοντος και ποιότητας, η ετήσια ανάπτυξη της Α. Χατζόπουλος Α.Ε. είναι σταθερά υψηλότερη από αυτή της 
αγοράς συσκευασίας με βάση τις εξαγωγές της εταιρείας σε περισσότερες από 25 χώρες. Προσφέρουμε με πάθος ασύγκριτα 
προϊόντα συσκευασίας, λύσεις και υπηρεσίες, υποστηρίζοντας τους πελάτες μας να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους σε 
όλη την αλυσίδα αξίας. Στο πλαίσια της ανάπτυξής μας αναζητούμε να εντάξουμε στο δυναμικό μας:

Διευθυντή Προεκτυπωτικού (Δ.Π.01/18)

Secret hotels family continues to grow with the opening 
of Secret Legend Suites and Santorini Secret Premium. 
Currently Santorini’s Secret Hotels are seeking to recruit 
for the awarded “Black Rock” Restaurant:

Waiters with the below skills
Position requirements:

2+ years experience in similar position 
in a 5* or luxury/boutique hotel

Degree in Hospitality/Tourism
Excellent command of greek and english language, 

additional languages will be considered as an asset
Excellent communication skills
Guest friendly mentality
Knowledge of Hotel Operations
Knowledge of Restaurant Operations
Wine connoisseurs
Team work spirit
Well-groomed with strong interpersonal skills
Ability to perform under pressure
Excellent planning and problem solving skills

Key responsibilities:
Ensure a polite and warm welcome to all guests
Manage all department’s operation
Maintain at all times a high standard of personal 

appearance and hygiene
Ensure excellent response to guest requests 

& complaints
Follow operational protocols
Build up full knowledge of Hotel Facilities & Services

The company offers:
Competitive Salary according to qualifications
Seasonal employment
Friendly work environment
Accommodation
Training seminars
Career development

Please send us your CV with recent photo and any available 
references/recommendations to this e-mail: hr@santorini-
secret.com.Συντηρητής Μηχανών

Στα Αρτοζαχαροπλαστεία Πανδώρα επιθυμούμε να προ-
σλάβουμε για τα καταστήματα μας δυναμικό άτομο για τη 
θέση Συντηρητής Μηχανών στη Λευκωσία.
Προφίλ εταιρίας: Τα αρτοποιεία/ζαχαροπλαστεία Πανδώρα 
ιδρύθηκαν τον Οκτώβριο του 1995 στη Λευκωσία. Είναι μια 
οικογενειακή επιχείρηση που διακατέχεται από το πάθος 
και το μεράκι των ιδιοκτητών. Με γνώμονα την εξαιρετική 
ποιότητα, οι δυνατές αξίες ήθους και αποφασιστικότητας 
των ιδιοκτητών, έχουν μείνει αναλλοίωτες στο πέρασμα 
του χρόνου. Όραμα μας να είμαστε η αγαπημένη και πρώτη 
επιλογή σας όταν ψάχνετε για μοναδική γευστική εμπειρία.
Θέση εργασίας: Συντηρητής Μηχανών
Kαθήκοντα:

Συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων της εταιρία
Ολόχρονη εργασία

Aπαραίτητα προσόντα:
Να μπορεί να δουλεύει υπό πίεση
Προηγούμενη πείρα σε μηχανήματα αρτοποιίας 

και ζαχαροπλαστικής
Γνώσεις ψυκτικών μηχανημάτων θα θεωρηθεί 

ως επιπρόσθετο προσόν
Mισθός: 

Αναλόγως προσόντων
Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, 
παρακαλώ όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: careers@pandorabakeries.com αναφέροντας 
την εν λόγω θέση στο θέμα του e-mail. Όλα τα προσω-
πικά στοιχεία των υποψηφίων είναι εμπιστευτικά και σε 
καμία περίπτωση δεν θα μεταφερθούν σε τρίτους. Λόγω 
μεγάλου αριθμού ληφθέντων βιογραφικών, η εταιρία θα 
επικοινωνήσει μόνο με τους επιτυχόντες υποψηφίους.

Mykonos Panormos Villas is an independent boutique villa 
complex/hotel with villas ranging from 1 Bedroom with 
Private Pool up to 7 Bedroom Villas with Private Pools. We 
have been growing steadily the past years and have plans 
for further expansions. We are a family owned business 
that is looking for partnerships with individuals that will 
add value to our product and keep our positive trend:

Executive Chef Code (EC 01)
Qualifications:

Degree in Hospitality/Tourism
5 years minimum experience as an assistant Hotel 

Manager or Hotel Manager preferably in a Luxury 
Boutique Hotel

Excellent command of both english and greek 
language is essential

Very good knowledge of a second foreign language 
will be considered as an asset

Self-motivated, enthusiastic and customer-oriented
Excellent MS Office-Computer skills
Negotiation and excellent Communication Skills
Well groomed with strong interpersonal skill
Cost analysis for dish
Meditteranean cuisine

An attractive package of benefits is offered according to 
qualifications. Should you wish to be a member, please 
send us your CV with a photo.
Send your cv to this e-mail: nick@makris.com. CV’s with no 
reference code and not fulfilling the above prerequisites 
won’t be taken under consideration. All applications will 
be treated in the strictest confidence.

Το ξενοδοχείο πολυτελείας Lesante Blu Exclusive Beach 
Resort, μέλος των Leading Hotels of the World, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Spa Therapist
Επιθυμητά προσόντα:

Πτυχίο σχολής φυσιοθεραπείας ή αισθητικής
Προϋπηρεσία 2-4 ετών σε αντίστοιχη θέση
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία πολυτελείας
Δυνατότητα προσαρμογής στα λειτουργικά πρότυπα 

και στον τρόπο λειτουργίας του ξενοδοχείου
Επαγγελματική συμπεριφορά
Ομαδικότητα-πνεύμα συνεργασίας

Προσφέρονται: 
Διαμονή και διατροφή
Φιλικό περιβάλλον εργασίας
Μισθός αναλόγως προσόντων

Βιογραφικά υπόψη κ. Δ. Βυθούλκα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail:  panoskaravatas@yahoo.gr. www.lesanteblu.gr.

Ό όμιλος ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts αναζητά 
για τα ξενοδοχεία του στη Σκιάθο: 

Front Office Manager
Κωδικός θέσης: FOM_SK

Απαραίτητες προϋποθέσεις:
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Ηλικία έως 35 ετών
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή 

η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών)
Γνώση χρήσης Η/Υ και ξενοδοχειακών προγραμμάτων
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας
Απόφοιτος τουριστικής ή ανάλογης σχολής 

θα εκτιμηθεί
Προσφέρονται: 

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Διαμονή 
Διατροφή 
Προοπτικές εξέλιξης 
Κάλυψη εργασίας και τον χειμώνα στη Θεσσαλονίκη
Άριστες συνθήκες εργασίας 
Δυνατότητα εξέλιξης στα ξενοδοχεία του ομίλου 

(Θεσσαλονίκη, Σκιάθος)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@philianhotels.com.

Το ξενοδοχείο The Margi επενδύει στη γαστρονομία με 
τα εστιατόριά του, Malabar και Patio και προσφάτως με 
τη δική του φάρμα. Aναζητούμε:

Restaurant Manager
Με εμπειρία και διάθεση να προσφέρει υπηρεσίες υψηλών 
προδιαγραφών
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση τουριστικής 
κατεύθυνσης

Τουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση κατά προτίμηση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων

Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, δεύτερη 

γλώσσα επιθυμητή
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Οργανωτική προσωπικότητα με πνεύμα ομαδικότητας

Παρέχουμε: 
Συνεχή εκπαίδευση
Δυνατότητες εξέλιξης  σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: office@themargi.gr.

Η REDEX A.E., εταιρία ανάπτυξης, διαχείρισης και εκμε-
τάλλευσης ακινήτων, ζητά να προσλάβει: 

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο 
Μηχανικό

Για μόνιμη απασχόληση στην Αθήνα με δυνατότητα μετε-
γκατάστασης σε άλλη περιοχή ανάλογα με τις απαιτήσεις 
των έργων
Αντικείμενο εργασίας:

Επίβλεψη και διαχείριση του έργου
Κοστολόγηση νέων έργων και προετοιμασία 

προσφορών για τους πελάτες
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής ηλεκτρολόγων 
ή μηχανολόγων μηχανικών

Πενταετής αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή 
κτιριακών έργων, ξενοδοχείων, σε εγκαταστάσεις Η/Μ

Πολύ καλή γνώση Η/Υ
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση Autocad
Επικοινωνία, προθυμία, εργατικότητα, πνεύμα 

συνεργασίας και ομαδικότητας, αποτελεσματικότητα
Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον

Επιθυμητό προσόν:
Δίπλωμα αυτοκινήτου

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το 
βιογραφικό σημείωμά τους, αναγράφοντας απαραιτήτως 
τον κωδικό της θέσης «HM/03/18» στο link: http://www.
redex-hr.gr.

Η Data Media-Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε. δραστηριο-
ποιείται στην ελληνική αγορά από το 2001, εξειδικεύεται 
στο χονδρικό εμπόριο, κατέχει κορυφαία θέση ανάμεσα 
στις εταιρίες του κλάδου και έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001 
και ISO 27001 για το σύνολο των εργασιών της. Η εταιρία 
ενδιαφέρεται να προσλάβει για τα γραφεία της

Υπάλληλο Γραφείου 
(με γνώσεις πωλήσεων)

Απαραίτητα προσόντα:
Υπευθυνότητα και συνέπεια
Ικανότητες διαπραγμάτευσης και ευχέρεια 

στον προφορικό λόγο
Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας με πελάτες 

και συνεργάτες
Αποτελεσματική διαχείριση των πελατών 

και των αναγκών τους
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Γνώση χειρισμού Η/Υ

Προϋπηρεσία / εξειδικευμένες γνώσεις: 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

(τουλάχιστον 1 έτους)
Επιθυμητή η γνώση τεχνολογιών πληροφορικής 

(ERP, MS Office)
Προσφέρονται:

Αποδοχές ανάλογες προσόντων
Δωρεάν μετακίνηση από και προς την εταιρία
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
Άριστες συνθήκες εργασίας
Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης «DATA-ΥΠΑΛ» 
στο e-mail: georgiadis@data-media.gr. Θα ληφθούν υπόψη 
τα βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.

Το Doryssa Seaside Resort είναι ένα πολυτελές 5 αστέρων 
ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε ένα από τα πιο μαγευτικά παρα-
θαλάσσια τοπία της Σάμου, δίπλα στο ιστορικό Πυθαγόρειο. 
Το Doryssa Seaside Resort αναζητά για τη σεζόν 2018:

Restaurant Captain
Απαραίτητα προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης αντίστοιχης σχολής
Προϋπηρεσία 2-3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση 

σε ξενοδοχείο 4* ή 5* στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής 

γλώσσας, επιθυμητή η γνώση της σουηδικής, της γερ-
μανικής και της ιταλικής γλώσσας

Ευχάριστη προσωπικότητα και εμφάνιση, άψογες 
επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας

Επίτευξη στόχων επιχείρησης
Προσφέρονται: 

Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο περιβάλλον
Απολαβές βάσει προσόντων
Δυνατότητα στέγασης / διατροφής
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@doryssa.gr.
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 Μεγάλες αγγελίες εργασίας 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από το EY Club ζητείται:

Υπάλληλος Γραφείου για το Τμήμα 
Εξυπηρέτησης Μελών (κωδ.: ATH-CUST)

Για το γραφείο των Αθηνών στο Σύνταγμα, έναντι 
στάσης Μετρό.
Ο-Η υποψήφιος-α θα πρέπει να διαθέτει:

H εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

New Opening Office Manager 
(Zakynthos Airport)

Goldcar 

Key responsibilities:

Job requirements:

e-mail: 

Η Auto Marin A.E. 
Υπάλληλο Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail: 

Η Synergy Domination

Υπάλληλος Ασφαλιστικού Κλάδου
Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Famar S.A

Contract Management Officer
(Ref.: CMO_062017)

The position holder will have the below 
duties:

Prerequisites:

link: 

Στέλεχος Σύνταξης & Υποβολής 
Επενδυτικών Προτάσεων

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: 

Η εταιρία Neilis

Υπάλληλο Τμήματος Operation
Απαραίτητα προσόντα:

στο e-mail: 

Ανώτερο Στέλεχος Πολιτιστικού Κέντρου
(κωδικός θέσης: MFFK-4418)

Το πολιτιστικό κέντρο δραστηριοποιείται 
σε δύο κυρίως εκπαιδευτικούς τομείς:

Σύντομη περιγραφή καθηκόντων
αρμοδιοτήτων:

Υπόβαθρο και δεξιότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Υπάλληλος
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: 

Δωδώνη-Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου 
Α.Ε.

Στέλεχος για τo Τμήμα Προμηθειών 

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

e-mail

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, το 

 

Γραμματέα Διεύθυνσης

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

στη Σαντορίνη
Προσφέρουμε:

e-mail: .

Η εταιρία Constantinou Bros. Hotels

Γραμματείς
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Η Αφοί Φιλοσίδη A.E.

Στέλεχος Γραμματειακής Υποστήριξης
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: 

Generation Y-

PPC Assistant
Key Responsibilities:

Required Qualifications:

What we offer:

e-mail: 

Ευρωκλινικής Αθηνών είναι ένα από τα 

Γραμματεία Ιατρού Ογκολόγου

Απαραίτητα προσόντα:

Ο όμιλος προσφέρει:

στο e-mail: 
κωδικό Γ.Ο/04

μόρφωση 
Γραμματέα Διεύθυνσης Ακινήτων

Αρμοδιότητες θέσης:

Τυπικά προσόντα:

Προσφέρονται:

link: 

κωδικό θέσης MDD21

Η Μapfre Asistencia

 

Γραμματειακή Υποστήριξη-Υποδοχή
(πενθήμερη πλήρης απασχόληση)

Περιγραφή θέσης: 

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές εταιρίας:

οργανισμό

σας στο e-mail: 

συνέχεια στη σελ. 6/22



Are you looking for a new job? Do you want to join one of the 
fastest-growing rent-a-car company in Europe? With more 
than 30 years of experience, Goldcar is the leading company 
in the rental of vehicles in Spain and a benchmark in Europe.
Committed to talent, the creation of quality employment and 
teamwork, Goldcar has a group of professionals composed 
of more than 1,000 people. A multicultural, creative and 
dynamic workforce that focuses its efforts on offering an 
efficient, transparent, inspiring, modern car rental service 
in accordance with the expectations of the customers who 
trust the company.
We need to incorporate a Fleet Maintenance Technician to 
ensure the proper management of the fleet according to the 
rules, procedures and the standards of Goldcar for our new 
office located at the Kefalonia Airport.
Key responsabilities:

Control the state of the vehicles delivery (strokes, 
punctured wheels, lack of materials…)

Carry out control of own or external workshops according 
to established standards and to ensure compliance 
with them

Allocate own repairs or warranty repair
Supervise and implement the placement of the order 

numbers in rear window, in the double key and on the main
Manage the list of cars to enroll: Check the 

documentation of registration and place it in the vehicle

Strokes control, km and fuel in the repurchase vehicles
Supervise the replacement of accessories on acceptable 

terms to the official brand.
Manage the loading order
Manage the incidents system
Perform assessment of the damage
Maintaining relationships with official car dealers
Perform bases and infrastructure maintenance
Find ways to reduce the time and repair costs
Maintenance management of transfer vehicles
Other duties related with the position

Job requirements:
Driving license
Experience in customer service
At least 2 years of experience in this field
Must have the ability to manage stressful or unusual 

situations to maintain good Customer service
Advanced level of english and Greek. Any additional 

language (german, spanish, russian, italian…) is a plus
Must have good organizational skills
Team spirit

Work conditions:
Great opportunity to work for an international company
Full time

Please submit CV's in english to this e-mail: 
jorgegonzalez@goldcar.com.

Fleet Maintenance Technician
Το Club Med, η εταιρία που δημιούργησε την ιδέα των 
διακοπών all-inclusive υψηλής ποιότητας και διαθέτει 68 
resorts υψηλής κατηγορίας στις πιο όμορφες τοποθεσίες 
στον κόσμο, αναζητά:

Βοηθό Υπευθύνου 
Εστιατορίων

Για την ξενοδοχειακή μονάδα του Grecolimano στη Λιχά-
δα Ευβοίας κατά την καλοκαιρινή σεζόν 2018 (Απρίλιος-
Οκτώβριος)
Εάν:

Είστε απόφοιτος ξενοδοχειακής-τουριστικής σχολής
Μιλάτε πολύ καλά γαλλικά και αγγλικά
Έχετε εργαστεί σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες
Έχετε εμπειρία σε διοίκηση ομάδας
Επιθυμείτε να αναπτύξετε τα ταλέντα και τις δεξιότητές 

σας μέσα σε ένα υψηλής ποιότητας πολυπολιτισμικό 
περιβάλλον

Έχετε στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη και τη διεθνή 
καριέρα και ψάχνετε για μία εταιρία με ισχυρή 
και σύγχρονη κουλτούρα
Στο Club Med:

Θα ζήσετε μία μοναδική επαγγελματική εμπειρία, 
που θα σας εμπλουτίσει σε επαγγελματικό 
και προσωπικό επίπεδο

Θα έχετε τη δυνατότητα να εξελιχθείτε επαγγελματικά
Θα μπορέσετε να αναπτύξετε το πάθος 

για το επάγγελμά σας, να αξιοποιήσετε πλήρως 
τις δυνατότητές σας και να ανακαλύψετε τα ταλέντα σας
Προσφέρουμε:

Διαμονή, πλήρη διατροφή, καθώς και άλλα 
πλεονεκτήματα που συνδέονται με τη δραστηριότητα 
του ομίλου Club Méditerranée

Μισθό και ασφάλιση
Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχή εκπαίδευση
Προοπτική εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες 

του εξωτερικού μετά την καλοκαιρινή σεζόν
Δείτε όλες τις πληροφορίες για τη θέση εργασίας 
στο www.clubmedjobs.gr και κάντε αίτηση on-line. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: http://www.clubmedjobs.gr/
ypoboli-aitisis-apeytheias-sto-kentro-diakopon. Η εταιρία 
ενημερώνει τηλεφωνικά μόνο τους υποψηφίους των οποίων 
τα προσόντα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

Ευκαιρίες Καριέρας στην Κύπρο. Εργοδότηση με εποχι-
ακά συμβόλαια ή ετήσια συμβόλαια προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης. Το Burger King Κύπρου ψάχνει για νέα 
ταλέντα, με ενέργεια και ευχάριστη προσωπικότητα για 
να στελεχώσει τα εστιατόρια του σε όλες τις πόλεις της 
Κύπρου για τη θέση:

Βοηθού Κουζίνας 
Όλοι όσοι έχουν την ευκαιρία να είναι στην ομάδα του 
Burger King θα λάβουν όλη την απαραίτητη εκπαίδευση 
με βάση τα πρότυπα της αλυσίδας, καθώς και ευκαιρίες 
ανέλιξης σε διευθυντικές θέσεις.
Απαραίτητα προσόντα:

Προηγούμενη πείρα 1-2 χρόνων σε παρόμοια θέση
Γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προτέρημα
Ευχάριστη προσωπικότητα και ομαδικό πνεύμα

Οφέλη και απολαβές: 
Καθαρός μηνιαίος μισθός 

(€9,500-€10, 000 καθαρός ετήσιος μισθός)
Προσφέρεται εκπαίδευση με βάση όλα τα πρότυπα 

της αλυσίδας
Πλήρης δημόσια ασφάλιση
Πληρωμένη ετησία άδεια 25 ημερών
Προσφέρεται δωρεάν διαμονή
Δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο για Κύπρο
Προσφέρεται γεύμα εν ώρα εργασίας 

(υπόκειται στην πολιτική της εταιρίας)
Κρατική ασφάλιση: δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια
Εκπτωτική κάρτα για 100+ εστιατόρια του ομίλου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο e-mail:  recruitment@burgerking.com.
cy με τον κωδικό (ΒΚ_CY).

Η AegeoSpas-Leading Spa Management Solutions εί-
ναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρία διαχείρισης κέντρων 
ευεξίας εντός ξενοδοχειακών μονάδων με σημαντικές 
συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το ταξίδι 
της Aegeo Spas C.M.S. ξεκίνησε το 2007 με κύριο σκοπό 
την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών. Η AegeoSpas 
C.M.S. ζητά να προσλάβει προσωπικό για τη στελέχωση 
των spas την καλοκαιρινή σεζόν 2018:

Spa Therapists
Περιγραφή θέσης: Παροχή ποικιλίας υπηρεσιών ομορφιάς 
και ευεξίας (θεραπείες σώματος, περιποιήσεις προσώπου, 
μασάζ, αποτρίχωση και μανικιούρ-πεντικιούρ).
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, η γνώση επιπλέον 

γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Εμπειρία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη
Φιλική και εξωστρεφής προσωπικότητα με διάθεση 

για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Η εταιρία προσφέρει:
Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών 

της εταιρίας
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Διαμονή και ημιδιατροφή
Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης
Δυνατότητα 12μηνης εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
με φωτογραφία στο e-mail: hrassistant@aegeospas.gr.

B2C Εξωτερικός 
Πωλητής-τρια-Καρδίτσα

Έχεις δραστήρια και ενεργητική προσωπικότητα; Διαθέ-
τεις ένα δίκτυο επαφών που ανυπομονείς να αξιοποιήσεις; 
Επιθυμείς να εργαστείς με σταθερό μηνιαίο μισθό και ευέ-
λικτο ωράριο; Η ManpowerGroup Greece για λογαριασμό 
εταιρίας, leader στον κλάδο της, αναζητά B2C εξωτερικό 
πωλητή για την περιοχή της Καρδίτσας.
Καθήκοντα θέσης:

Ολοκληρωμένη ενημέρωση δυνητικών πελατών, 
επίδειξη και πώληση του νέου προϊόντος

Αξιοποίηση δικτύου επαφών και ανάπτυξη πελατολογίου
Προτάσεις βελτιστοποίησης της προωθητικής 

ενέργειας και εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης
Επιθυμητό προφίλ:

Δραστήρια και δυναμική προσωπικότητα με όρεξη 
για δουλεια

Δημιουργικός και με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Προϋπηρεσία σε θέση πωλήσεων-εξυπηρέτησης 

πελατών επιθυμητή
Προσανατολισμός στον πελάτη και στην επίτευξη 

στόχων
Γνώση Ms Office
Δίπλωμα οδήγησης

Παροχές: 
Ανταγωνιστικός σταθερός μηνιαίος μισθός 

ανεξαρτήτως πωλήσεων
Ένσημα και ασφάλιση
Παροχή μέσου μεταφοράς, κινητού και tablet
Κάλυψη εξόδων κίνησης και ραντεβού
Ευέλικτο ωράριο
Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
ogaziteri@manpowergroup.gr.

Biosurgery Products. Η εταιρία Mart Hellas ζητά να προ-
σλάβει: Απόφοιτο της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του 

Τμήμ. Τεχνολογίας Ιατρικών 
Οργάνων στο Τ.Ε.Ι. Αθηνών

Περιοχές:
Αθήνα (κωδ. 100)
Θεσσαλονίκη (κωδ. 101)
Πάτρα (κωδ. 102)
Ιωάννινα (κωδ. 103)
Λάρισα (κωδ. 104)
Προσόντα υποψηφίων:

Πτυχίο Τεχνολόγων Ιατρικών Οργάνων
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας
Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον χώρο 

της νευροφυσιολογικής παρακολούθησης 
(όχι απαραίτητη)

Επιθυμητό μεταπτυχιακό στον τομέα 
του Bioengineering (όχι απαραίτητο)

Επαγγελματισμός
Γνώσεις αγγλικών, χρήση Η/Υ
Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
Συνεχή επιστημονική εκπαίδευση σε Ελλάδα 

και εξωτερικό
Δυνατότητες εξέλιξης
Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον
Αυτοκίνητο και κινητό

Παρακαλούμε όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα 
στο e-mail: info@marthellas.gr υπ’ όψιν κας Κασσελούρη, 
αναφέροντας απαραιτήτως στο θέμα, τον κωδικό της πόλης 
ενδιαφέροντός σας.

Eξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία ως:

Στέλεχος Πωλήσεων
της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον 
τομέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνερ-
γάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να σας 
προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική 
αποκατάσταση και αναγνώριση. Η ιστορία και η αξιοπιστία 
του ονόματος της Εθνικής Ασφαλιστικής, το εκτεταμένο 
δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης 
και η ποιότητα των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
προϊόντων, σε συνδυασμό με τις δυνατότητές σας, είναι 
τα συστατικά που μπορούν να εξασφαλίσουν τη δική σας 
επιτυχία. Ελάτε να «χτίσουμε» μαζί μια επιτυχημένη στα-
διοδρομία ασφαλιστικού συμβούλου και να μοιραστούμε 
τα προνόμια και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστικής 
εταιρίας του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
Περιγραφή θέσης:

Προτείνει ολοκληρωμένες συνταξιοδοτικές 
και ασφαλιστικές λύσεις, εντοπίζοντας τις σύγχρονες 
ανάγκες των υποψήφιων πελατών

Λειτουργεί συμβουλευτικά για προϊόντα και υπηρεσίες 
της εταιρίας

Διαχειρίζεται την επικοινωνία με τους πελάτες, 
φροντίζοντας την παρακολούθηση και την ανάπτυξή της
Ο κατάλληλος υποψήφιος διαθέτει:

Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης αξιολογείται σημαντικά
Εργασιακή εμπειρία
Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 

ικανότητες
Εστίαση στην επίτευξη στόχων
Φιλοδοξία, παρακίνηση εαυτού και πειθαρχία
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 

(για τους άνδρες)
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές απολαβές και bonus αποδοτικότητας
Ομαδική ασφάλιση
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη-πιστοποίηση 

διαμεσολάβησης (και e-learning)
Ευέλικτα ωράρια-τρόπους εργασίας
Αυτονομία-έλεγχο της εργασίας
Υποστήριξη-καθοδήγηση-οργάνωση για την ανάπτυξη 

πελατειακής βάσης
Εξειδίκευση στoν χρηματοοικονομικό 

και τραπεζικό κλάδο
Προοπτικές εξέλιξης και καριέρας στο management
Συμμετοχή σε συνέδρια και ταξίδια σε όλο τον κόσμο

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr.ethniki@yahoo.
gr Τηλ.: 210 3738330 υπόψη κας Μαρκάκη-Διεύθυνση: 
Βουλής 7, Σύνταγμα, 1ος όροφος.

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 Διαφο-
ρά το Μεγαλύτερο και Ταχύτερα Αναπτυσσόμενο Δίκτυο 
Κτηματομεσιτικών Υπηρεσιών στον Κόσμο και αναζητά 
άτομα για τη στελέχωση των γραφείων στον Ασπρόπυργο.

Real Estate Agent
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 - Real Estate Agent
Ασπρόπυργος
Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα άμεσα, 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης και την περιοχή στο 
e-mail: info@c21.gr ή μέσω fax στον αριθμό 210 6148116. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Web: 
www.century21greece.com.

Υπάλληλος Εξωτερικών 
Εργασιών

Mε Επικοινωνιακές Ικανότητες για εξυπηρέτηση πελατών
Παρέχεται καινούργιο μηχανάκι, μισθός και bonus απόδοσης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@scentsensory.com.

Crowne Plaza® hotels look for people who excel in their 
role and are committed to delivering True Hospitality to our 
guests. People who create confidence, encourage success, 
and make it happen. The Crowne Plaza Limassol hotel is a 
centrally located, upscale beach hotel in Cyprus, looking for:

Waiters to join our Food 
& Beverage team

Ideally you will:
Be positive, enthusiastic and passionate 

about offering exceptional customer service
Have previous experience working as a waiter 

in a four or five star hotel or restaurant
Be able to communicate comfortably in greek, english 

and/or russian
Be able to use ALOHA Point Of Sale

In return, the Crowne Plaza Limassol will offer you:
A fantastic work environment
Oportunities to learn new skills and grow your career 

at the only international brand hotel in Limassol
The chance to live in Limassol
Accommodation & meals provided as part 

of employment package
Application Deadline: 27.04.2018. Send your cv to e-mail: 
greatjobs@cplimassol.com.

La Mer Deluxe Hotel & Spa 5* in Santorini is looking 
for multi-talented:

Waiters 
For the 2018 season, who are willing to learn and build 
up a successful career in the Tourism Industry
Position requirements:

Graduates of Hotel& Tourism Management
Excellent command of the english language 

and knowledge of second foreign language 
will be considered as an asset

Experience at a similar position 
in luxury/boutique hotels

Computer literacy
Teamwork spirit and communication skils
Self-motivated, enthusiastic, with natural ability 

and confidence to sell/promote
Excellent Customer Service Skills
Well groomed with strong interpersonal skills

La Mer Deluxe Hotel offers:
Excellent opportunities for career progression
Supportive management
Pleasant working environment
Competitive salary

If you wish to become a part of La Mer Deluxe Hotel & 
Spa team send us your CV with a recent photo to this 
e-mail: oikonomoual@kamaritours.gr.
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Ο όμιλος Aldemar Resorts αναζητά για τα ξενοδο-
χεία του Amilia Mare & Paradise Village Resorts, 
στη Ρόδο:

Γραμματεία Διεύθυνσης 
(κωδ. θέσης: RHODES_SEC18)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 

e-mail: 
hrrhodes@aldemar.gr

-

Γραμματεία/Υποδοχή
DrPrinou

Προσφέρονται: 
 

 
 

 
 

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:  
paymentsprinou@yahoo.gr

Executive Secretary (Athens & Mykonos)
Requirements:

 

 

 

 

 
 
 

The company offers:

Apply to e-mail: 

Ο όμιλος Ευρωκλινικής Αθηνών

-

Γραμματεία Νοσηλευτικού Ορόφου
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ο όμιλος προσφέρει: 
 

 

 
 

σας στο e-mail: -
ντας τον κωδικό ΓΝΟ/04

-

Γραμματειακή/Διοικητική Υποστήριξη
Περιγραφή: -

-

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

 

Παροχές: 
 

 

e-mail: 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Mayor Hotels & Resorts 

 
Βοηθός Λογιστή

Βασικές αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως  
να διαθέτουν: 

 

 
 

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ο ιδανικός υποψήφιος είναι προσωπικότητα 
που (χωρίς αυτό να λειτουργεί αποτρεπτικά 
προς καμία υποψηφιότητα): 

 

 

 
 

 

H εταιρία προσφέρει: 
 
 
 

 

 
 

e-mail: 

 Κυπριώτη

Βοηθός Λογιστή
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 
 

e-mail:  
.

Βοηθός Λογιστή
Santa 

Marina

-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

Παροχές:  

 
 

e-mail:  
hr@santa-marina.gr.

Assistant Accountant-Client Services Position 
The American College of Greece

Required ;ualifications:  

 
 

 

 
 

 

e-mail: 

 
 

Αccountant
IQ Option

Responsibilities of our future teammate: 

 

 
 

 
 

 

Our requirements:  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

What do we offer: 
 

 

 

 
 
 

 

stating 

Aqua Luxury Suites

Λογιστή/τρια Α’
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

ξενοδοχείου 
 
 

 

e-mail: 
gr

Πυθέας Αλιεύματα -

Λογιστή (κωδ.: ACC04)
 

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 

 
 

 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: η διευ-
-

Η εταιρία προσφέρει:  

Παράκληση: 
 e-mail: 

gr

Nammos -

-

-
Nammos Mykonos αναζητεί:

Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

στο e-mail: 

Elatos Resort & Health Club -

-

-

Βοηθός Λογιστή/Γραμματεία Διοίκησης

Οι καθημερινές δραστηριότητες και ευθύνες 
απαιτούν τα παρακάτω:
Αναγκαία προσόντα: 

 
 

 
 

Κύριες αρμοδιότητες: 

 

 
 

 
 

 

Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 

στο e-mail: 

Arte & Mare  ζητά:
Λογιστή/τρια

Απαραίτητα προσόντα: 
 

ξενοδοχείου 
 

 
 

 

Αρμοδιότητα:
e-mail: 

Accountant
About the company: Recom 

Description of the role  

Key responsibilities: 
 

 
 

 
 

 

 

 

and other statements 
 

and annual reports 

group.
Desired skills & experience: 

an asset 

 
 

 

 

 

simultaneously 

 

Apply to e-mail: 

Πόρτο Πάρος 
Υπάλληλο Τιμολόγησης  

Ξενοδοχείου
e-mail:  

Πυθέας Αλιεύματα -

Λογιστή (κωδ.: ACC04)

O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να διαθέτει: 

 
 

 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: η 

-

Η εταιρία προσφέρει: -

e-mail: 
gr

6
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Υπάλληλος Λογιστηρίου  
(Αθήνα)

Η Γενική Χημικών Προϊόντων απασχολεί 180 άτομα 
και δραστηριοποιείται από το 1977 στα φαρμακευ-
τικά-ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της εταιρίας 
οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό της 
και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 

λογιστηρίου 
 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

λογιστήριο 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  ή ταχυδρο-

αναφέροντας τον κωδικό θέσης: ACC. 

Aqua Luxury Suites, που βρίσκεται 

Βοηθό Λογιστηρίου
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 
 

e-mail: 

μόνο προς τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

στο κέντρο 
HR/Payroll Assistant

Περιγραφή θέσης/αρμοδιότητες: 

συμβάσεις, άδειες, προγράμματα εργασίας κτλ.) 
 

 
 

στον υπολογισμό και στην έκδοση μισθοδοσίας 

προς ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιες  
 

 
οργανισμούς 

 
 

Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
σε γραπτό και προφορικό επίπεδο 

 
 

 
 

θα εκτιμηθεί 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: H 
απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

CDM Medical Group, η μεγαλύτερη κλινική 
δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και με-

Marketing Executive

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
σε αντίστοιχη θέση 

 

Προσφέρεται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών σε 
ένα σύγχρονο, δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρίες 

-
τογραφία στο e-mail: 

ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

Η Mega Motors S.A. -

Υπεύθυνο Marketing
Απαραίτητα προσόντα: 

 

προτεραιότητα στους υποψηφίους με εμπειρία 
 

αλλά και στην πλήρη εκτέλεση  
 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

H PHC Franchised Restaurants Public Ltd., με 

εστιατορίου θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί με 
βάση τα πρότυπα της αλυσίδας από επαγγελματίες 
εκπαιδευτές, καθώς και να κερδίσει γνώση μέσα 

Γενικός Διευθυντής Εστιατορίου
Προσόντα: 

 
και στην αγγλική γλώσσα 

 
με ηγετικές ικανότητες 

 
υπολογιστή 

 

Αρμοδιότητες: 
 

του εστιατορίου 
 

 
 

 
 

Οφέλη: 

εμπειρίας 
 

 

εστιατόρια του ομίλου 
 

 
 

 
 

διαμονής 
 

 
στα κρατικά νοσηλευτήρια 

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας 
και θα χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πρόσληψης και 
μόνο. Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: 

 με κωδικό DRGM

Η εταιρία Γ. Μαριογλου & Υιοι Α.Β.Ε.Ε.–Πανμο-
νωτική

 

Εμπορικό Διευθυντή
Καθήκοντα και ευθύνες: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

της εταιρίας 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
ικανότητες 

 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

εταιρία
Βιογραφικά στο e-mail:  

Porto Carras Grand Resort
-

Υπάλληλο Τμήματος Marketing (κωδ.: MKT)
-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες 

 
 

-

e-mail: 

Aquila Hotels & Resorts 

Marketing Coordinator

Ideal candidate must have: 
 

 
 

 

 

Roles & Responsiblities:  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Job Description:

Requirements: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

e-mail: 

CDM Medical Group, η μεγαλύτερη κλινική 
δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και με-

Marketing Manager

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
σε αντίστοιχη θέση 

 

Προσφέρεται: ελκυστικό πακέτο αποδοχών σε 
ένα σύγχρονο, δυναμικό περιβάλλον με ευκαιρίες 

-
τογραφία στο e-mail: 

ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.

5* Aegialis Hotel & Spa

E-Commerce/Sales & Marketing Agents
Job description:

E-commerce administration:

 

 

 
 

Sales administration: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Marketing administration: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Key experience & skills: 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

The company offers: 
 

 

 

 
 

Κleemann

Business Analyst
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
στον βιομηχανικό κλάδο 

 
 

επιχειρησιακών διαδικασιών  
 

 
 

 

 

 
 

Αρμοδιότητες: 
 

επιχειρησιακών διαδικασιών στις περιοχές 
 

 
 

 
 

 
 

 
σε συστήματα πληροφορικής

-

τίτλο της θέσης στο e-mail: 

Η εταιρία Constantinou Bros. Hotels
-

Υπεύθυνος Τμήματος Προσωπικού
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

υπηρεσιών της εταιρίας 
 

 
 

-
τογραφία να αποστέλλονται στο e-mail: 

Δέλτα -

Στέλεχος Marketing
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

ετών σε ανάλογη θέση 
 

 
 

 
 

 
 

και στη λεπτομέρεια 

7
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-

Περιοχή εργασίας:

e-mail:

Digital Marketing Executive

Responsibilities:

Requirements:

link:

Nova Packaging Ελλάς

HR Assistant
Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

-

 e-mail:  

Assistant-e-Learning  
Project Manager

Responsibilities: 

 

 

 

 

 

 

Essential: 

 

 

 

 

 

 
 

Personal attributes: 

 
 

 

 

What we offer: 

e-mail: 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Fullah Sugah

Μηχανογράφο

Απαραίτητα προσόντα: 

Καθήκοντα:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Delta Tankers

Java Software Developer
Job description

Requirements:

Knowledge of the following technologies 
would be a plus:

e-mail:

Senior & Junior C# Developers
Cyberlogic 

The ideal candidate will be:

Required skills:

Optional skills:

e-mail

PHP Back end Developer-(Athens, Greece)
Description m–hospitality

Responsibilities:

Requirements-required skills:

Nice to have additional qualifications:

Benefits:

link:

Evolution Tech 

Cobol Developer
(based in Athens) code: AA183COBOL

Job Description:

Profiles required:

Our company offers:

 
e-mail:

Software Tester (with Computer  
Science Βackground) (ST-CS-18)

Location:

Περιγραφή της θέσης: Ο μηχανικός διακρίβωσης 
ποιότητας λογισμικού ασχολείται κυρίως με:

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

link:

Apogee Information Systems
Business Analysts

Place:
Qualifications:

The ideal candidate should have proven 
experience in at least one of the following:  

e-mail:

Company Mouzenidis Travel

Front-End Web Developer
Requirements:

Key responsibilities may include:

Personality characteristics:

Company offers:

e-mail:

Java Developer
A-MC Consulting

Job type: 
Industry: 
Location: 

Required qualifications:

Personal characteristics:

e-mail:
code: SDJ 2018.

Cosmos Business Systems -

Microsoft Dynamics NAV Consultant
(κωδικός: NAVC)

-

Καθήκοντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail:

Athens Technology Center
C# Developer (Ref: ECSD1)

The key responsibilities of the candidate 
include:

Candidate qualifications/profile: 
Minimum requirements:

Additional experience in any of the following 
fields is a plus:

Other skills:

reference ECSD1 e-mail:

Epsilon Net A.E.
-

Web Developer
(κωδ. θέσης: ATH_WEB_DEV)

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

8
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-

aspx
-

Elivi Hotels

-

-

IT Manager
Απαιτούμενες δεξιότητες υποψηφίου:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail:

Προγραμματιστή Android Εφαρμογών

Απαραίτητες γνώσεις: -

Κύριες αρμοδιότητες:

Επιθυμητές απαιτήσεις:

Οφέλη:

Βιογραφικό:

-

Προετοιμασία για interview:

-

Λίγα λόγια για εμάς: mobileFX™

-
-

-

-

Συγκεκριμένα, ως ομάδα εξειδικευμένων επαγ-
γελματιών ακολουθούμε μία πειθαρχημένη προ-
σέγγιση (straight jacket) στην υλοποίηση του 
έργου εφαρμόζοντας τις ακόλουθες βασικές αρχές:

-

-

e-mail:

Τεχνομάτ Α.Ε. 
Προγραμματιστή/Web Developer

Απαραίτητα προσόντα:

e-mail: -

Steelmet S.A.

Microsoft Net Developers
The object of the position is:

The candidates should have:

The position offers:

e-mail:
code DEV

Evolution Tech 

Cobol Developer
(based in Athens) code: AA183COBOL

Job description:

Profiles required:

Our company offers:

 
e-mail:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Πιετρής Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής 

ΑΕ
Αναλυτή Χρηματοοικονομικών Ροών 

Στατιστικολόγο
Καθήκοντα και αρμοδιότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Tax Professional
BDO Greece

Potential candidates should fulfil  
the following criteria:

Our firm offers:

e-mail:

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Digital Graphic Designer 

(full time)

Job Requirements:

e-mail:

Graphic Designer
Description:

Responsibilities:

Requirements:

The ideal candidate must:

Benefits:

e-mail:

Ελδίκο Σπορ Α.Ε. -

Γραφίστα/Web Designer  
(Wordpress Expert)

Περιοχή:
Τύπος απασχόλησης:
Καθήκοντα/αρμοδιότητες θέσης:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail:

Concept Maniax
Web & Graphic Designer

Required skills: 
 

 

 
 

 

Nice to have skills: 
 

 

 

We offer: 

e-mail:  

ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ Α.Ε.

-

-

Graphic Designer

Οι θέσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

 

 

 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 

 
 

 

 

 

Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν: 

 
 

Παροχές:

e-mail:  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Υπάλληλος Εξωτερικών Εργασιών

Παρέχεται: 

e-mail:

German Speakers Agents
Responsibilities:

You will need:

What the company offers:

e-mail:

Bergmann Kord

Υπεύθυνη Υποδοχής  
& Εξυπηρέτησης Πελατών

Περιγραφή θέσης:
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συνέχεια στη σελ. 12/28

των πελατών από Ελλάδα και εξωτερικό, την πα-
ροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, οργάνωσης των 
επισκέψεων ασθενών στο πλαίσιο του ιατρικού 
υουρισμού, την επικοινωνία, την οργάνωση και 
γενικότερα για την όλη διαχείριση της σχετικής 
κυκλοφορίας.
Απαραίτητα προσόντα:

επικοινωνία

και αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:

της εξυπηρέτησης πελατών

σε νέα πρότυπα και διαδικασίες

Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: hr@kord.gr με κωδικό: 
CS14

www.kord.gr

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Ζητούνται από μεγάλη αλυσίδα ζαχαροπλαστικής 

Πωλήτριες
Έως 35 ετών, για πλήρη απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail:  με κω-
δικό θέσης: Νίκαια.

Η Perideo Group κατέχει ηγετική παρουσία στον 
χώρο του κοσμήματος με δίκτυο καταστημάτων 

συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας αναζητούμε να 

Store Manager

και Μύκονο.
Αρμοδιότητες:

του καταστήματος και τήρηση όλων 
των διαδικασιών και της στρατηγικής
της εταιρίας

μείγματος

και εκπαίδευση προσωπικού

και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης 
με τους καταναλωτές

και των εξελίξεων της αγοράς
Απαραίτητα προσόντα:

πελατολόγιο, δημόσιες σχέσεις

στο αποτέλεσμα

και οργανωτική ικανότητα

Η εταιρία προσφέρει:

μία πρόσφατη φωτογραφία τους στο e-mail: 

Η αναπτυσσόμενη εταιρία YODA.gr, με δραστη-
ριότητα στις διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων, 

Προσωπικό
Για το κατάστημά της στο Γέρακα, το οποίο απαραί-

Για τα τμήματα:

Προσφέρονται: 

εκπαίδευση και προοπτική εξέλιξης
Βιογραφικά στο e-mail: .gr

Η επώνυμη αλυσίδα ενδυμάτων Pinko ζητά να 

Πωλήτριες Λιανικής (κωδ.: Ret/Man)
Απαραίτητα προσόντα:

θέση πωλήτριας

πελατών

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail: hr@ . 

Η Drive A.E., εταιρία εκμισθώσεων αυτοκινήτων, 

Άτομα για Εργασία στο Τμήμα Ενοικιάσεων 
(Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κατερίνη, Λευκάδα, 

Χαλκιδική, Κέρκυρα)

Δεξιότητες/προσόντα:

του RAC θα εκτιμηθεί
Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail:  

Η εταιρία Pop Air η οποία δραστηριοποιείται στον 

Πωλητές/τριες
Για μερική και πλήρη απασχόληση για το κατάστημα 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Funky Buddha
που δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης 
ανδρικής, γυναικείας και παιδικής ένδυσης, στo 
πλαίσιo της δυναμικής της ανάπτυξης τόσο στην 

Πωλητές/τριες 
(Mare West, Κόρινθος)

Απαραίτητα προσόντα:

στον χώρο της ένδυσης

στην πώληση

του πελάτη
Βιογραφικά στο e-mail: 

Υπάλληλος
Απαραίτητα προσόντα: 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Funky Buddha
που δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης 
ανδρικής, γυναικείας και παιδικής ένδυσης, στo 
πλαίσιo της δυναμικής της ανάπτυξης τόσο στην 

 
Πωλητές/τριες

Απαραίτητα προσόντα:

στον χώρο της ένδυσης

στην πώληση

του πελάτη
Βιογραφικά στο e-mail: 

Μεγάλη εμπορική εταιρία στη Μύκονο, 
Πωλητή Πάγκου Τυριών & Αλλαντικών

Προσόντα:

με αντικείμενο τρόφιμα ψυγείου

του χώρου ευθύνης

και αλλαντικών

του πελάτη

Η εταιρία προσφέρει:

προσόντων

Βιογραφικά στο e-mail: 

Πωλητής/τρια-Διακοσμητής/τρια
Απαραίτητα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

sticky έχουμε πάθος με τη διακόσμηση και στόχος 
μας είναι να το μεταδίδουμε και στους πελάτες μας. 
Με θετική διάθεση σε όλα τα στάδια της εξυπη-
ρέτησης, εντοπίζουμε τις ιδιαίτερες ανάγκες και 

ζουν και εργάζονται, έχοντας άμεσα αντίκτυπο στη 

μας γεμίζει χαρά και αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε!
Τύπος εργασίας: πλήρες ωράριο και ημιαπασχόληση
Καταστήματα που αφορούν:
Γλυφάδα, Ελληνικό
Βιογραφικά στο e-mail: 

Η εταιρία Dexim 

Πωλήτρια Καταστήματος
(πλήρους απασχόλησης)

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:

των πωλήσεων

για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:

της υπόδησης

Η εταιρία προσφέρει:

πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις 
της αγοράς

και ανάπτυξης

σημείωμα στο e-mail: .gr

Πωλητής Retail Mini Market-Ρόδος
Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών 

χρόνια είναι δίπλα στον καταναλωτή με σκοπό την 

σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές 

μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη 
με επαγγελματισμό, η επίτευξη χαμηλών τιμών, 
η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα προϊόντων και η 
συνεχής πραγματοποίηση προσφορών προς όφελος 
του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε 
ώστε να προσφέρουμε:

καθημερινών αγορών

εργασίας

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές:

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: 

Η Alouette A.E.

Πωλήτρια (πλήρους απασχόλησης)
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

προσωπικότητα
Βιογραφικά στο e-mail: 

Η αλυσίδα Market IN αναζητά τα κατάλληλα στελέχη 
για την κάλυψη των παρακάτω θέσεων εργασίας 
για τα καταστήματα των 

Διευθυντές/Υποδιευθυντές
(κωδ. θέσης: MG 2018)

Προφίλ υποψηφίου:

εξωτερικού, διοικητικής ή οικονομικής 
κατεύθυνσης

σε αντίστοιχη θέση ευθύνης σε καταστήματα 
λιανεμπορίου

θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

ικανότητες

Προσφέρονται:

αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία
Βιογραφικά στο e-mail: 

θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια

Η Εστία Αρτοποιία, μία πρωτοπόρα εταιρία στον κλάδο 
της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής με οργανωμένο 

Πωλητή/τρια

Προσόντα:

στον κλάδο

προδιαγραφών

συνθήκες

των πωλήσεων

σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα
Προσφέρονται:

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η E-Gate Ε.Π.Ε., μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρίες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 

γάνωση της λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων 
και της υποστήριξης των πελατών της.

Πωλήτρια Καταστήματος  
Μαρούσι (κωδ.: ΠΚΠ0218)

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 

να σας γνωρίσουμε από κοντά!
Ρόλος/αρμοδιότητες: Η κάτοχος της θέσης θα γίνει 
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται 
στο κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρίας στο 
Μαρούσι και έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση των πελατών της εταιρίας.
Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

εντός του καταστήματος, όσο τηλεφωνικά 

και λύσεων που καλύπτουν τις ανάγκες 
κάθε πελάτη ξεχωριστά

και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης 
συσκευών
Απαραίτητα προσόντα:

σε αντίστοιχη θέση

εργατικότητα και πνεύμα ομαδικότητας

και στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών
Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει: ένα ολοκληρωμένο 

εργασίας και σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο 
πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας 
στον χώρο της πληροφορικής.
Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Axel Αccessories

τον κόσμο. Η καινοτομία, η διορατικότητα, το πάθος, 
η γνώση, η φαντασία, η αποτελεσματικότητα και 
η θετική στάση ζωής όλων των συνεργατών της 
είναι τα στοιχεία που την έχουν διατηρήσει σε μία 
συνεχώς ανοδική και εξωστρεφή πορεία. Μαζί μας 
μπορείς να εργαστείς στον υπέροχο κόσμο της μόδας 
και να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα μέσα 
σε ένα φιλικό, ανθρώπινο και ταυτόχρονα διεθνές 

Υπεύθυνη Καταστήματος
(κωδ. θέσης: ΥΠΚΝΣ01)

Προφίλ υποψήφιας/ου:

σε αντίστοιχη θέση στον χώρο της λιανικής 
πώλησης

με ταχύτητα και ορθότητα στην εκτέλεση 
καθηκόντων

και προσαρμοστικότητα

και επικοινωνιακές ικανότητες

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους

πρόγραμμα εργασίας, εργασιακές σχέσεις

στο κατάστημα

του καταστήματος
Παροχές:

και αναπτυσσόμενη εταιρία

μαζί με πρόσφατη φωτογραφία σας στο e-mail: 

τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ζητά για άμεση 

Export Sales Manager
Κύρια καθήκοντα:

και διευρύνει το πελατολόγιο συνεργατών

και κατά τόπους αντιπροσώπους

τα δεδομένα και κάνει τις απαραίτητες ενέργειες 
για την αντιμετώπιση αποκλίσεων

τη μέγιστη απόδοση των πωλήσεων

των περιοχών ευθύνης του και αναπτύσσει δίκτυο 
επαφών στην τοπική αγορά και αντιπροσώπους, 
προτείνοντας ενέργειες για ανάπτυξη μεριδίων αγοράς

με την εταιρική στρατηγική εξωστρέφειας

και παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:

εξωτερικού εμπορίου

πολυτεχνικής σχολής

και διαπραγμάτευσης
Η εταιρία προσφέρει:

ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 

Κωνσταντόπουλος Α.Ε 
με ιδιαίτερα έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, 

Sales Office Assistant
Η οποία υπάγεται στην εμπορική διεύθυνση της 
εταιρίας.
Σύντομη περιγραφή θέσης: Γραμματειακή υποστήριξη 
όλων των διαδικασιών σχετικών με τις πωλήσεις 
και την ολική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς 
και την υποστήριξη των εσωτερικών διαδικασιών 
και συνεργειών του εμπορικού τμήματος με τα άλλα 
τμήματα της εταιρίας.
Ο υποψήφιος ή η υποψήφια για τη θέση 
θα πρέπει να πληροί τα εξής χαρακτηριστικά:

κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων ή μάρ-
κετιγκ θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν

σύστημα-χρήση εφαρμογών ηλεκτρονικού 

επικοινωνιακός και αποτελεσματικός
Οι παροχές που συνοδεύουν τη θέση: 

των επιχειρησιακών εκπαιδευτικών δράσεων

επαγγελματικής εξέλιξης λόγω δυναμικής 
ανάπτυξης της επιχείρησης

e-mail: hr@

εμπιστευτικότητα κατά τον χειρισμό των δεδομένων. 

H Youth Lab. Dermocosmetics, μία από τις ανερ-
χόμενες εταιρίες με δυναμική ανάπτυξη στον χώρο 

Στελέχη Πωλήσεων Φαρμακείου

Περιγραφή θέσης:

των προϊόντων της εταιρίας σε περιοχές 

 σχέσεων με δίκτυα φαρμακείων
Απαραίτητα προσόντα:

στον χώρο του φαρμακείου

κατά προτίμηση από τον χώρο 
των επιστημών υγείας

διαπραγματευτική ικανότητα



Reporting to the BoD the job holder will be among 
others responsible for the following:

Setting up processes of the Internal Audit Department 
and practices to ensure alignment with business goals 
and objectives

Developing and directing reporting, record management 
and activity metrics to measure the effectiveness 
and efficiency of the department and analyzing loss trends

Performing operational, financial and compliance related 
reviews/audits in order to ensure adherence to company’s 
procedures and local law

Performing on-site visits to operating locations (stores) 
in order to verify that controls are operating through 
testing and interviewing techniques and in case 
of ad-hoc audits

Conducting risk assessments and identifying controls 
in place to mitigate identified risks

Identifying control gaps and areas for improvement
Documenting results of audit work in accordance 

with the Institute of Internal Auditors standards
Preparing timely audit reports to the Board of Directors 

and Executive Management
Monitoring the implementation of audit 

recommendations and reporting accordingly to the BoD
Supporting leadership through consultation on loss 

prevention and incident management
Promoting compliance with company’s policies 

and procedures
Providing advice on internal control processes 

to company’s management and staff

Co-operating, as needed, with the external auditor 
in the year-end financial audit
The ideal candidate should:

Have 3-7 years of internal audit experience 
in a well-structured business environment, preferably 
in the retail or F&B sector

Hold a Master’s degree in Internal Audit, Corporate 
Governance, Risk Management, or other related field

Have excellent communication and presentation skills, 
including the ability to interact with leadership 
and provide information regularly to decision
making process

Have advanced computer skills in MS Office
Have excellent analytical skills coupled with strong 

report writing skills
Be flexible and able to deliver results under tight 

deadlines and on a stand-alone role
Be fluent in english
Be able to travel (30%-40% of his/her working time, 

depending also on seasonality needs)
In addition:

Working knowledge of an audit analytics tool 
will be highly regarded.

Knowledge of Operations, Cash management, 
P&L are highly appreciated.
Candidates who meet the above criteria, are kindly requested 
to send their CVs by Friday 30/03/2018. 
Send your cv to this e-mail: jobs@starbucks.com.gr. Reference 
of the above job position code is required. All applications 
will be treated with strict confidence.

PHP Developer
This is a software development position focusing on web 
technologies.
The ideal candidate should have:

2 years experience working with PHP and Javascript
Εxperience working with Symfony or Laravel
Knowledge of software version control using 

GITExpert level of XML, JSON and Web Services, 
SQLite / MySQL or SQL

Experience with Linux administration on CentOS 
or other linux server distribution will be considered 
an asset
Benefits:

Full-time employment
Great working environment
Be part of a great team leading the e-learning 

industry in Greece
Send your cv to this e-mail: careers@sqlearn.gr. Candidates 
should send their CV and links to projects, sample code etc.

Nova Packaging Hellas, member of an international 
group leader in the paper industry, is seeking to recruit:

Sales Representatives B2B
He/she will report to the Chief of Sales 
and his/her main responsibilities will be:

Grow business by identifying potential accounts 
and negotiate with them new agreements

Develop long-lasting relationships with customers 
aiming to further develop the existing portfolio

Ensure the timely and the successful high quality 
service delivery by providing accurate and according 
to customer’s needs solutions

Operate as the lead contact person for all the matters 
that concern the accounts he/she controls

Work closely with all the internal stakeholders
 to satisfy the customer’s expectations

Prepare reports in a weekly base regarding 
the activities done within this period

Forecast and track the accounts’ metrics including 
sales, profitability and provide information 
about the accounts’ status
Desired skills and experience:

University degree (AEI/TEI/College) in Business 
Administration, Marketing or relevant field

Proven work experience minimum 3-4 years 
as a field/outside B2B sales representative 
in the corrugated paper sector or in the packaging 
in general

Experience in understanding and meeting 
the customers’ needs

Proven experience in working with a wide range 
of different teams to deliver customer-focused results

Excellent verbal and written communication skills
Fluent in english
Holder of driving license

Nova Packaging is offering a great working 
environment with development opportunities, 
challenges and experiences.
If you are interested, please send us your CV to this e-mail: 
hr@novapackaging.gr.

Starbucks & Gap are seeking to recruit:

Internal Auditor (IA-18)responsible for Greece & Cyprus

Barista
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος/η τουριστικής σχόλης
Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ανάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία πολυτελείας
Ευχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα

Προσφέρονται:
Ικανοποιητικές απολαβές βάσει προσόντων
Διατροφή
Διαμονή
Ευχάριστο και φιλικό περιβάλλον
Ομαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας

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

Driver-Bellboy (Groom)
Ios Island-Season 2018

The five-star Liostasi Hotel & Suites, the top hotel of Ios 
Island and one of the leading boutique hotels of Greece, 
is looking for a Driver and Bellboy. The newly upgraded 
Liostasi Hotel & Suites is part of the Denaxas Group of 
Companies and a member of Small Luxury Hotels of the 
World.
Responsibilities:

Providing high standard of services
Welcome and farewell all guests entering and leaving 

the hotel with a sincere demeanor
Transport guests to/from assigned destinations 

using property vehicle
Be responsible for the vehicle excellent cleanliness 

condition
Deliver, collect and store guest luggage

 while maintaining compliance with hotel safety 
and security standards

Coordinate and be aware of general arrival 
and departure patterns for the current day

Park and retrieve guest cars in a safe 
and timely manner

Notify appropriate personnel of any vehicle 
maintenance needs

Perform other reasonable job duties as requested 
by Supervisors
Requirements:

Min. 5 years of experience as a Mini Bus Driver
Min. 2 years of experience as a Bellboy (Groom) 

in 4*/5* hotels
Driving license category D
Able to work under pressure
Excellent command of both english and greek
Knowledge of French language will be considered 

as an asset
Self-motivated and enthusiastic
Excellent communication skills with strong 

customer-focused approach
Dealing with all enquiries in a professional 

and courteous manner
Well groomed with strong interpersonal skills

Company offers:
Attractive remuneration package
Training and career development
Dynamic, luxury and highly professional environment
Accommodation and half board

Send a detailed cv with a recent photo and minimum 3 
referees with phone and email. Only candidates with above 
prerequisites should apply. Send your cv to this e-mail: 
personnel@liostasi.gr. Fax: 22860 92680.

.Net Developer
25-8 projects is a boutique software house that has been 
operating out of Greece and Germany for the last 5 years 
and is now about to launch a groundbreakingnew service 
that will take over the gamingmarket. We are at the stage 
now of building a team of pioneers that will help usachieve 
our goal. We are team of forward thinking engineers and 
innovators, passionateabout disruptive software services, 
eager to make a strong statement while mixing work and 
fun in a great working environment!So we operate and think 
like a startup, but we have the benefits of an established 
company.If you feel that you have what it takes to be 
a trailblazer in this exciting trip please get in touch. In 
return we offer above marketaverage compensation and 
a great team working environment.
Your tasks: As .NET developer, you will contribute to the 
further development of our back end systems.
Your profile:

You have fun and ideas and maintain our company 
culture of sharing knowledge, best practices 
and standards

You like to implement software in high quality, 
develop thread demanding apps and optimize software 
with modern methods

Good and sustainable technical solutions 
are important to you

Be open to suggestions and new technologies 
and value your personal development

You have excellent communication skills
Required skills:

At least 5 years of experience on C# .NET 
(framework 4.5 +)

Good knowledge of Entity Framework and SignalR
Good knowledge on building Windows Services 

and SQL CLR Assemblies
Knowledge of SSIS
Design and development on Microsoft SQL Server 

(or similar RDBMS)
Using version control (Git would be preferred)
Excellent english language skills-spoken and written.

Additional skills:
Knowledge of NoSQL
Knowledge of RabbitMQ-Experience with Jenkins

Send your cv to this e-mail: hr@25-8projects.com.

Η INGROUP, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 18 χρόνια 
παρουσία στο χώρο παροχής υπηρεσιών Human Resources, 
Outsourcing και Trade Marketing, αναζητά για λογαριασμό 
πελάτη της:

Preseller FMCG
Έδρα: Αθήνα (HR W7412)

Καθήκοντα: Διατήρηση της καλής εικόνας των προϊόντων στο 
ράφι των S/M. Προτεινόμενη παραγγελιοληψία. Συμμετοχή 
σε προωθητικές ενέργειες. Monitoring του ανταγωνισμού.
Προσόντα:

Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία σε θέσεις 
πωλητών, presellers ή merchandisers

Καλή γνώση αγγλικών και εξοικείωση με Η/Υ
Επικοινωνιακές ικανότητες, μεθοδικότητα και ομαδικό 

πνεύμα
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 

(για άνδρες υποψηφίους)
Παρέχονται:

Μισθός και ασφάλιση
Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό, tablet
Εργασία σε οργανωμένο περιβάλλον

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης πα-
ρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, αναγράφο-
ντας τον κωδικό θέσης στο link: http://www.jobs.net/j/
JypsuLUu?idpartenaire=24658.

Η ΕΜΕΚ Α.Ε., εταιρία που δραστηριοποιείται στις μεταλλικές 
κατασκευές και σε σύνθετα μηχανολογικά έργα στους τομείς 
της βιομηχανίας, της ενέργειας και των διυλιστηρίων, ζητά 
να προσλάβει άμεσα νέο/α:

Σχεδιαστή/τρια
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα ενταχθεί στο τεχνικό 
γραφείο της εταιρίας μας και οι αρμοδιότητές του/της 
θα περιλαμβάνουν:

Μοντελοποίηση μεταλλικών κατασκευών
 με χρήση Tekla Structures

Δημιουργία κατασκευαστικών σχεδίων 
(shop drawings)

Δημιουργία σχεδίων γενικής διάταξης 
και συναρμολόγησης (general arrangement drawings, 
assembly drawings)

Προμέτρηση υλικών
Απαιτούμενα προσόντα:

Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε θέση 
Tekla detaile

Άριστη γνώση Tekla Structures και Autocad
Άριστη ικανότητα ανάγνωσης και κατανόησης 

κατασκευαστικών σχεδίων
Γνώση της παραγωγικής διαδικασίας μεταλλικών 
κατασκευών βαρέως τύπου (κτήρια, γερανογέφυρες κτλ.):

Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Δίπλωμα οδήγησης Ι.Χ.
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
info@emek.gr. Επικοινωνία: 210 5595084.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΚΟΡΕΛΚΟ δραστηριοποιείται 
στον χώρο της εκπαίδευσης 49 χρόνια. Στο πλαίσιο της 
συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του, επιθυμεί να 
εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:

Καθηγητές Ψυχολογίας
για δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού
Απαιτούμενα προσόντα:

Πτυχιούχος
Μεταπτυχιακός τίτλος θα προτιμηθεί
Επαγγελματική εμπειρία
Διδακτική εμπειρία
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Βασικές αρμοδιότητες:
Οργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων
Επεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού 

υλικού
Επικοινωνία με τους σπουδαστές και κατανόηση 

των εκπαιδευτικών αναγκών τους
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα 
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Ευχέρεια στην επικοινωνία
Συνέπεια
Υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: career@korelko.gr.

O όμιλος ξενοδοχείων Αcrotel Hotels & Resorts στη 
Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει για τα ξενοδοχεία 
της για τη σεζόν 2018 Απρίλιο έως Οκτώβριο:

Waitress-Waiter (AW018)
Περιγραφή θέσης:

Εξυπηρέτηση των πελατών σύμφωνα με τα πρότυπα της 
εταιρίας, σωστή διαχείριση των λογαριασμών, φροντίδα 
του εξοπλισμού του ξενοδοχείου, διατήρηση ενός καθαρού 
και τακτοποιημένου χώρου εργασίας.
Προφίλ υποψηφίου:

Ευχάριστη και άριστη επικοινωνιακή προσωπικότητα
Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα εργασία υπό πίεση
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 

σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητή γνώση της γερμανικής, γαλλικής ή ιταλικής 

γλώσσας
Γνώση χειρισμού POS

Παροχές εταιρίας:
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Διαμονή (για τα άτομα εκτός περιοχής)
Υπηρεσία μεταφοράς στον χώρο εργασίας
Ημερήσια γεύματα

Join our team. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@acrotel.gr. www.acrotelgroup.gr.

Η MLS Innovation Inc. αναζητά:

Προγραμματιστή Android-PHP
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Προσόντα:
Πτυχίο Α.Ε.Ι. από σχολές πληροφορικής ή πολυτεχνείο
Android / JavaPHP
Τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας 

σε αντίστοιχη θέση
Καλή γνώση αγγλικών
Καινοτομία και νέες ιδέες
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα

Η εταιρία προσφέρει:
Συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και δίνουν 

σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης
Ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: okouvela@mls.gr.
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Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: human-resources@youthlab.
com

Στελέχη Τμήματος Πωλήσεων
ΒΧΒ Ελλάς ΜΕΠΕ 

Προσόντα:

Καθήκοντα:

Η εταιρία προσφέρει:

ηλεκτρο-
νική διεύθυνση: info@bxb.gr

PepsiCo
Πωλητή Παραδοσιακής Αγοράς

Απαραίτητα προσόντα:

link:

Αφοί Φιλοσίδη A.E.

Eξωτερικό Πωλητή Αυτοκινήτων
Καθήκοντα:

Προσόντα:

Παροχές:

e-mail:

Πωλητής (κωδικός: Π.)
Απαραίτητα προσόντα:

Περιγραφή θέσης:

e-mail: jobs@noisis.gr

 ξ:

 FITO+

 
Πωλητή Φαρμακείων (κωδικός: ΕΠ23)

Προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: fitoergasia@hotmail.com

Promoplus 

Πωλητή B2B
Ρόλος–αρμοδιότητες:

Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή τη θέση
πρόκληση θα πρέπει να διαθέτει:

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να χαρακτηρίζεται:

Η Promoplus προσφέρει:

e-mail: info@promoplus.gr

Nuntius Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Account Manager

Τα κατάλληλα άτομα που θα επιλεγούν πρέπει 
να έχουν τα εξής προσόντα:

e-mail

Key Account Manager

agreements.
Requirements:

communication

 e-mail: 
athens@amrop.gr.

Sales Executive
Προσόντα υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει: 

 e-mail: 
panasgroup.gr

Πωλητές Υψηλού Επιπέδου
Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Απαραίτητα προσόντα: 

Επιθυμητά προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 
gmail.com.

Account manager
Concept Maniax

Duties and responsibilities:

projects

Requirements:

Candidate profile:

We offer: 

 e-mail: 
.

 Cowa Hellas A.E.-Facility Management

Υπεύθυνη/ο Πωλήσεων
H θέση: Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στον διευθυντή πωλήσεων και θα έχει 
ως κύρια ευθύνη:

Προσόντα-χαρακτηριστικά υποψηφίου: 

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: 

Αφοί Σιώζιου

Στέλεχος Πωλήσεων Καφέ (Ho.Re.Ca.)

Απαραίτητα προσόντα:

Θα ληφθούν υπ’ όψιν: 

Η εταιρία προσφέρει:

 e-mail: 
info@sioziou.gr.

Kawasaki-
Peugeot Scooters-Brixton

Eπιθεωρητή Πωλήσεων

Απαιτούμενα προσόντα:

e-mail: hr@lion.com.gr

Revoil Α.Ε.Ε.Π.

Στέλεχος Ανάπτυξης Βιομηχανικών 
Πωλήσεων-Βάρη-Κωδ.: REV76

Προφίλ εταιρίας: 

Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει: 

e-mail: .

Αλεξόπουλος 
Ε.Π.Ε.

Εξωτερικό Πωλητή
Απαιτούμενα προσόντα:

Παρέχονται: 

 e-mail: alexopoulos.

Data Media-Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε

Key Account Manager (Αττική)

Καθήκοντα θέσης:

Προσόντα:

Εμείς προσφέρουμε: 

e-mail: 
gr

Media Strom

Συμβούλους Πωλήσεων (κωδ: ΕΛ-451)
Τα καθήκοντα της θέσης είναι:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:



Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέ-
τηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα 
της τεχνολογίας; Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνων 
στην εξυπηρέτηση 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 εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα 
σας προσφέροντας:

Συνεχή εκπαίδευση
Ασφάλιση και bonus
Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Απαιτούμενα προσόντα:
Γνώσεις – χρήση Η/Υ
Επικοινωνιακές ικανότητες
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες)
Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι., 

Ι.Ε.Κ., ΤΕ.Λ. ή άλλης σχολής τεχνολογικής εκπαίδευσης

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του ομίλου 
Dixons Carphone plc): Η Κωτσόβολος είναι η Νο 1 αλυσίδα 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Ξεκίνησε το 
1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα και σήμερα λειτουργεί 95 
καταστήματα και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.kotsovolos.gr, 
ενώ απασχολεί και πάνω από 1.950 εργαζομένους. Η εταιρία 
εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, 
φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, 
καθώς και στις υπηρεσίες παράδοσης, εγκατάστασης, συντή-
ρησης, επισκευής και προστασίας των προϊόντων μετά την 
πώληση με τη σειρά υπηρεσιών Support 360ο.
Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια 
κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook: www.facebook.com/Kotsovolos
Twitter: https://twitter.com/KotsovolosOn
YouTube: http://www.youtube.com/user/Kotsovolosgreece
Google Plus: https://plus.google.com/116092004640999

302663#116092004640999302663/posts
Περισσότερες πληροφορίες στο http://corporate.kotsovolos.
gr. Cv στο link: goo.gl/1FcSwm

To Blue Bay Hotel, 4* ξενοδοχείο στη Χαλκιδική, ξεκινά 
την ιστορία του το 1997. Το όραμα της οικογένειας Τσα-
πανίδη είναι ο συνδυασμός της διακριτικής πολυτέλειας 
με τη ζεστή ατμόσφαιρα σε μία μαγευτική τοποθεσία. Η 
επιδίωξη της τελειότητας είναι η αδιαπραγμάτευτη αρχή 
μας. Το ξενοδοχείο μας επιθυμεί να προσλάβει:

A’ & Β’ Μάγειρα Ζεστής 
Κουζίνας-Α’ Μάγειρα Κρύας 

Κουζίνας
Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων:

Πτυχίο ελληνικής ή ξένης τουριστικής σχολής
Προϋπηρεσία 3 ετών σε ανάλογη θέση σε όμιλο 

ξενοδοχείων 4 ή 5 αστέρων
Δημιουργικότητα και φαντασία
Φιλικός, ευγενής χαρακτήρας
Γνώση αγγλικών
Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία 

υγειονομικού χαρακτήρα (πιστοποιητικό υγείας)
Επαγγελματική συμπεριφορά και πνεύμα συνεργασίας, 

ομαδικότητας
Παροχές: 

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως 
προσόντων και εμπειρίας

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Διαμονή και πλήρης διατροφή
Συνεχής εκπαίδευση
Δυνατότητες εξέλιξης και σταδιοδρομίας

Όλα τα βιογραφικά θα πρέπει να συνοδεύονται από πρό-
σφατη φωτογραφία και να αναφέρουν τη θέση για την 
οποία προορίζονται. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
bluebayhotel@skywalker.gr.

Το ξενοδοχείο 5* 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 της ελληνικής, της αγγλικής γλώσσας 

και μίας τρίτης
Γνώση χρήσης Η/Υ
Ευχάριστος χαρακτήρας
Πνεύμα ομαδικότητας
Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 

προβλημάτων
Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση 

και στην ικανοποίηση του πελάτη
Job description: 

Prompt and efficient completion of front office duties 
(check in-check out, invoices, telephone services, 
assistant with guest requests and complaints, 
concierge)

Daily preparation of reports
Demostrate exceptional customer service 

and regularly exceed expectations of owner, guests 
and associates

Excellent guest service by discovering all of our guest 
needs and acting on these needs promptly, effectively 
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

Προσόν που θα εκτιμηθεί: 
Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
Άριστες συνθήκες εργασίας
Διαμονή και ημιδιατροφή
Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προσόντων, 

και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν ανα-
λυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@astartesuites.gr.

Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών με παρουσία σε όλη 
την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά για το υποκατάστημά της στη Γλυφάδα:

Πωλητή/τρια Μερικής Απασχόλησης

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:

Senior R&D Scientist
(Ref: SRDS_072017)

The position reports to theHead of Analytical Science 
and Technology.
The position holder will be responsible for:

Preparation & execution of analytical method 
transfer and validation projects (preparation 
of protocols, execution of experiments and preparation 
reports per ICH guidelines)

Method development and optimization
Analytical Method and Instrumental analysis 

troubleshooting and investigation of deviations 
during execution of validation experiments
Prerequisites:

Bachelor in Chemistry and Msc in Analytical 
Chemistry

At least 3 years of pharmaceutical industry 
experience in QC or analytical R&D

Experienced in EU validation guidelines
Advanced knowledge in HPLC, GC and bench 

chemistry techniques
Excellent English knowledge, with oral 

and written proficiency
PC literacy with excellent knowledge of MS office 

focused in Excel statistical tool (eg t-test, ANOVA) 
or equivalent statistical software (eg Minitab)

Ability to manage multiple responsibilities 
with a high degree of self-motivation

Achievement oriented, with analytical capability
Excellent organizational, communication, and time 

management skills
Availability on moving between sites of the Company 

within Greek territory
Send your cv to this link: http://famarforms.applymycv.
gr/mainsite/careers.html.

Υπάλληλοι Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών (8ωρο)
Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό της 
VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ Α.Ε.Ε.Τ., αναζητά υποψήφιους 
για την κάλυψη θέσεων 8ωρης απασχόλησης για το τμήμα 
τεχνικής υποστήριξης πελατών.
O/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η 
για τα παρακάτω:

Διαχείριση τεχνικών προβλημάτων πελατών σταθερής 
τηλεφωνίας, IPTV, Email και Internet

Ενημέρωση για εκκρεμότητες ανοιχτών υποθέσεων 
σε διαδικασία επίλυσης

Επίλυση παραπόνων σε πρώτο χρόνο
Προφίλ υποψηφίου: 

Τεχνικές γνώσεις σταθερής τηλεφωνίας 
και παραμετροποίησης εξοπλισμών Internet

Εμπειρία σε τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον Windows 

(MS Office)
Ευχέρεια στην επικοινωνία και τις διαπροσωπικές 

σχέσεις
Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής 

γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Η εταιρία προσφέρει: 

Πλήρες πακέτο αποδοχών και μπόνους
Συνεχή εκπαίδευση
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Ουσιαστικές προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: goo.gl/D4jHuf. Για όλες 
τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πωλητές-τριες-Ταμίες
(μερική απασχόληση ορισμένου 

χρόνου)-Σκάλα Λακωνίας
Στον χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μια νέα πρό-
κληση. Ιδιαίτερα στη Lidl είμαστε ευχαριστημένοι μόνο 
όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για τον λόγο 
αυτό αναζητάμε αξιόπιστους συνεργάτες, τους οποίους θα 
προετοιμάσουμε με τον καλύτερο τρόπο για τις απαιτήσεις 
του κλάδου μας.
Τα καθήκοντά σας:

Αναλαμβάνετε ποικίλες εργασίες στο κατάστημα, όπως 
τη λειτουργία του ταμείου, τον ανεφοδιασμό των ραφιών, 
την τακτοποίηση της αποθήκης και την προετοιμασία των 
απογραφών

Φροντίζετε για την εξυπηρέτηση των πελατών και ασχολείστε 
με τη διάταξη και την παρουσίαση των εμπορευμάτων, την 
εφαρμογή των κανονισμών υγιεινής και την καθαριότητα

Εργάζεστε με μερική απασχόληση, αναλαμβάνοντας βάρδιες
Το προφίλ σας:

Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας απέναντι στους πελάτες

Σας διακρίνουν υπευθυνότητα και αξιοπιστία
Σας αρέσουν η ομαδική εργασία και οι κοινοί στόχοι
Ιδανικά διαθέτετε εμπειρία στον χώρο του εμπορίου

Τι προσφέρουμε:
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 

περιβάλλον, αναλαμβάνοντας 
μία ποικιλόμορφη εργασία

Οι αποδοχές σας είναι περίπου 500 € μεικτά μηνιαία 
για 4ωρη εργασία

Λαμβάνετε επιπρόσθετες παροχές και ιδιωτική ιατρική 
ασφάλιση

Μέσα από ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 5 περίπου εβδο-
μάδων σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση 
σας, ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας 
μας ακόμη και αν δεν διαθέτετε σχετική εμπειρία
Σας κινήσαμε το ενδιαφέρον; Θα χαρούμε να λάβουμε το 
βιογραφικό σας. Μπορείτε να επισυνάψετε το αρχείο στα 
ελληνικά σε PDF ή σε μορφή Word. Αποστολή βιογραφικών 
στο link: goo.gl/KmBhqs.

Το Elivi Hotels (πρώην Xenia) είναι νέα ξενοδοχειακή 
μονάδα πολυτελείας ,που βρίσκεται στο νησί της Σκιάθου 
και σκοπός του είναι να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού 
επιπέδου, 5 αστέρων. Εμπνευσμένο από τη μοναδική 
φύση και την κληρονομιά της περιοχής, τη γνωστή ελλη-
νική φιλοξενία, κύριος στόχος μας είναι να προσφέρουμε 
μία πιο εξατομικευμένη και διαισθητική υπηρεσία και να 
διαμορφώσουμε προσαρμοσμένες εμπειρίες επισκεπτών. 
Αν η ποιότητα στην παροχή των υπηρεσιών, η καλή και με 
προοπτικές συνεργασία σας εκφράζουν, παρακαλούμε όπως 
αποστείλετε το βιογραφικό σας για τη θές: 

Pool Boy-Beach Boy
Απαιτούμενες δεξιότητες υποψηφίου:

Καθαρισμός πισίνας / παραλίας
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί
Γνώση αγγλικών
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Η εταιρία προσφέρει:
Δυναμικό και επαγγελματικό περιβάλλον
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών
Διαμονή και γεύμα (αν δεν είναι κάτοικος της περιοχής)

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
achatzipanteli@elivihotels.com.

Ο πελάτης μας, μεγάλη εμπορική επιχείρηση δομικών 
υλικών, επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητή Έκθεσης
Ασπρόπυργος-Ελευσίνα-Κωδ.: AS01
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.)
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε πωλήσεις ηλεκτρικών 

εργαλείων και τεχνική κατάρτιση σε δίχρονους κινητήρες
Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ
Πολύ καλές διαπροσωπικές ικανότητες 

και επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον.
Παράκληση: Μόνο συμβατά βιογραφικά.Αποστείλατε CV με 
τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση:  Αθήνα: Σεμιτέλου 
2Α, 115 28 Ιλίσια-Φαξ: 210 7470380, Θεσσαλονίκη: Λεωφ. 
Νίκης 3, 546 24-Φαξ: 2310 271025.
Επισυνάψτε φωτογραφία στο e-mail: skywalkerathens@
createandact.gr. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Chef
Για μόνιμη εργασία από την επιχείρηση Κυριάκος Σκούρας 
Α.Ε.-Τhe Ranch, που βρίσκεται στο Σοφικό Κορίνθιας.
Απαραίτητα προσόντα το πτυχίο και η εμπειρία στη μαζική 
εστίαση.  Παρέχεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και 
η δυνατότητα διαμονής εντός των εγκαταστάσεων για τους 
υποψηφίους που διαμένουν εκτός του νομού. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
secretary@ranch.gr.

Η Mega Motors S.A., επίσημος διανομέας και εξουσιοδο-
τημένος επισκευαστής της Opel, επιθυμεί να εντάξει στο 
ανθρώπινο δυναμικό της:

Βοηθό Μηχανικού 
Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής
Δίπλωμα αυτοκινήτου
Στρατιωτικές υπηρεσίες εκπληρωμένες
Προϋπηρεσία στη συγκεκριμένη θέση θα θεωρηθεί 

επιπλέον προσόν
Προσφέρονται: 

Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
Διαρκής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
megamotors@megamotors.gr. www.megamotors.gr.

To CDM Medical Group, η μεγαλύτερη κλινική δερμα-
τολογίας, πλαστικής χειρουργικής και μεταμόσχευσης 
μαλλιών, αναζητά:

Ειδικευμένο Δερματολόγο
Για πλήρη απασχόληση στις κλινικές του ομίλου στην Αθήνα, 
επαρχία και εξωτερικό
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυxίο ιατρικής
Απαραίτητη εμπειρία στην δερματοχειρουργική 
Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον γλωσσών 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Οργανωτικότητα, συνέπεια, υπευθυνότητα

Προσφέρεται υψηλό πακέτο αποδοχών 
(2.500€ + bonus) σε ένα σύγχρονο και δυναμικό 
περιβάλλον με ευκαιρίες ανέλιξης.
Αποστείλατε το βιογραφικό σας με φωτογραφία στο e-mail: 
hr@cosmeticdermamedicine.gr. Όλα τα βιογραφικά θα εξε-
ταστούν από τη δ/νση ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη 
εμπιστευτικότητα.

Συντηρητής Ξενοδοχείου
Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
Καλές γνώσεις ηλεκτρολογικών και υδραυλικών
Βασικές γνώσεις συντήρησης κτιρίων
Γνώση αγγλικών
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
Ομαδικότητα, εργατικότητα, συνέπεια
Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά
Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση

και ικανοποίηση του πελάτη
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@anatoliahospitality.com.

Ζητείται από υπό διαχείριση ξενοδοχείο της Hotelbrain:

Υπεύθυνος Αγορών
Τοποθεσία: Αθήνα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
andreas@hotelbrain.com.
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Βιογραφικά στο e-mail: personnel@mediastrom.gr 
ή στο fax: 210 3482899, αναφέροντας τον κωδικό 
θέσης (ΕΛ-451) υπ’ όψιν: διεύθυνσης ανθρωπίνου 
δυναμικού. Τηλ: 210 3482900.

Η εταιρία Σ. ΠΑΤΑΚΗΣ Α.Ε.Ε.Δ.Ε.-Εκδόσεις Πα-
τάκη ζητά:

Εξωτερικούς Συνεργάτες
Οι οποίοι θα γνωρίζουν τον χειρισμό XML προκει-
μένου να ασχοληθούν με την ψηφιοποίηση λεξικο-
γραφικών κειμένων
Απαιτουμένα προσόντα: Οι ενδιαφερόμενοι 
για τη θέση θα πρέπει:

Να είναι κάτοχοι πτυχίων στην επιστήμη 
της φιλολογίας ή/και της γλωσσολογίας 
ή να έχουν πείρα στην επιμέλεια κειμένων

Να έχουν απαραιτήτως γνώσεις 
και προηγούμενη εμπειρία σε θέματα 
χειρισμού XML

Να διακρίνονται από εργατικότητα 
και υπευθυνότητα
Προσφέρονται: Σε περίπτωση συμφωνίας οι όροι 
συνεργασίας θα συζητηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο e-mail: contracts@patakis.
gr ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση των κεντρικών 
γραφείων των εκδόσεων Πατάκη, Παναγή Τσαλδάρη 
(πρώην Πειραιώς) 38, 104 37 Αθήνα αναφέροντας 
τον κωδικό αγγελίας «ΕΞΣΧΕΙΡXML/04-2018».

Η People at Work Hellas είναι ο αποτελεσματικός 
συνεργάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης 
και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το 
γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύ-
πτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις ανάγκες των 
εταιριών και των υποψηφίων. Η εταιρία μας αναζητά 
κατάλληλους υποψηφίους για λογαριασμό πελάτη της, 
επώνυμης εμπορικής εταιρίας τροφίμων με έμφαση 
πωλήσεων σε χώρους εστίασης (HO.RE.CA.), με στόχο 
την κάλυψη της παρακάτω θέσης με έδρα τη Ξάνθη:

Εξειδικευμένος Πωλητής Τροφίμων 
HO.RE.CA. (κωδ. θέσης: HRC-XA)

Ρόλος: Η αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη 
του πελατολογίου ευθύνης και των πωλήσεων της 
εταιρίας στον τομέα της εστίασης (HO.RE.CA.) σύμ-
φωνα με την εμπορική πολιτική, τις προδιαγραφές 
και τους στόχους της εταιρίας.
Κύρια καθήκοντα:

(επισκέψεις, παραγγελίες, παρουσιάσεις 
προϊόντων)

(έρευνα αγοράς, επισκέψεις, παρουσιάσεις)

γευστικής δοκιμής

σε συνεργάτες

μέσα από τα social media και τις οργανωμένες 
εκθέσεις τροφίμων
Προδιαγραφές υποψηφίων:

τροφίμων σε κλάδο HO.RE.CA.

επιχειρήσεων, marketing ή πωλήσεις

και διαπραγματεύσεων

παρουσιάσεων και επίτευξης αποτελεσμάτων

και επεξεργασίας αριθμητικών δεδομένων

με επαγγελματική εμφάνιση και ευγενική 
παρουσία
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
σημείωμα με φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης, στο e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr. Όλες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και 
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

PROMOTION-
MERCHANDISING

Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον 
χώρο του promotion marketing με σημαντικούς 
πολυεθνικούς πελάτες, ζητά νέο/α για να εργαστεί ως:

Merchandiser 
Στον χώρο των super markets με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη. 
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει 
να διαθέτει:

(για τους άνδρες)

Προσφέρουμε:

CV μέχρι 29/4/2018 στο e-mail: Trade2@msps.net, 
αναγράφοντας υποχρεωτικά τον κωδικό: PAP18

Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών sales 
και marketing με δραστηριότητα από το 1994 και 
πανελλαδική εμβέλεια, συνεργαζόμενη με πολυ-
εθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν 
την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για το 
νησί της Ρόδου:

Μerchandiser
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό 
ανεφοδιασμό-παρουσίαση και προώθηση προϊόντων 
καταναλωτισμού, μεγάλης και γνωστής εταιρίας, 
σε κεντρικά σημεία πώλησης.
Απαιτούμενα προσόντα:

πραγμάτευσης

ή merchandising σε προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης

για τους άντρες υποψήφιους
Η εταιρία προσφέρει:

εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό τους στο e-mail: cvb@westsa.gr με 
συνημμένη φωτογραφία προσώπου και με την έν-
δειξη Μ001. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται 
στα απαιτούμενα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
σαλονίκη, ζητά να προσλάβει για την περιοχή της 
Λάρισας: 

Επιστημονικό Συνεργάτη 
Ιατρικό Επισκέπτη

Αντικείμενο: Πώληση και προώθηση ορθοπεδικών 
ειδών, επιθεμάτων, ειδών διατροφής, αναπνευστικών, 
αποκατάστασης και homecare υπηρεσίες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

της υγείας ή εναλλακτικά από τον χώρο 
της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ
Η εταιρία προσφέρει:

και συνεχείς εκπαίδευση

Πρόκειται για θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης.
Βιογραφικά στο e-mail: cv@arthromed.gr

Ιατρικός Επισκέπτης (Ηράκλειο Κρήτης)
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά-ιατρικά είδη. Η ανο-
δική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
στρατηγικό σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της 
στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

αναλόγως απόδοσης

αγορά

Βιογραφικά στο e-mail: nio@gcp.gr ή ταχυδρομι-

κωδικό θέσης: ΙΕΗΡ. www.gcp.gr

Ανώνυμη εταιρία φαρμακευτικών και ιατρικών 
προϊόντων ζητεί να προσλάβει:

Ιατρικό Επισκέπτη

Απαραίτητα προσόντα:

(εμπειρία με ουρολόγους θα θεωρηθεί προσόν)
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφια/ο συνεργάτη 
παρέχονται:

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που καλύπτουν 
τα παραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στη διεύθυνση: Ariti Α.Ε., Λεωφ. Τατοΐου 
52, 136 77, Αχαρναί ή στο e-mail:  hr@ariti.gr ή 

Στο πλαίσιο συνεχούς του ανάπτυξης, το Ινστι-
τούτο Οφθαλμολογίας & Μικροχειρουργικής 
Ophthalmica  που δραστηριοποιείται στον τομέα 
της υγείας, επιθυμεί να προσλάβει:

Ιατρικό Επισκέπτη
Περιγραφή θέσης: Ιατρικές επισκέψεις και προ-
σέγγιση επαγγελματιών υγείας. Ανάλυση, σχεδίαση 

νωση εκδηλώσεων, ημερίδων και επιστημονικών 
συνεδρίων.

Απαραίτητα προσόντα:

στο marketing

τεχνικών πώλησης

θα ληφθεί σοβαρά υπόψη)

προώθησης και μέσων κοινωνικής δικτύωσης

analytics-metrics

ή συνεδρίων

marketing (θα ληφθεί υπόψη)

Η εταιρία μας προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail:  info@ophthalmica.gr. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ο όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική στο πλαίσιο της 
συνεχούς ανάπτυξής του αναζητά με έδρα την Αθήνα:

Νοσηλευτή/Αιμολήπτη (κωδ.: ΑΙΜ-0917)
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

συνεργασίας και ομαδικότητας

ωράρια/βάρδιες

Προσφέρονται:

και αξιοκρατικό περιβάλλον

Βιογραφικά στο e-mail: hr@bioiatriki.gr. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Ο όμιλος Ευρωκλινικής Αθηνών είναι ένα από τα 
πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θε-
ραπευτικά κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή του το 
1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο 
στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο 
αναφοράς για την ασυναγώνιστη ποιοτικά φροντίδα 
υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία, 
που δίνει έμφαση στην προσωποποιημένη και εξατο-
μικευμένη κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των 
ασθενών. Ο όμιλος αναζητά να προσλάβει:

Έμπειρο/η Νοσηλευτής/τρια 
Αναισθησιολογικού

Απαραίτητα προσόντα:

(με την αντίστοιχη άδεια εξασκήσεως 
επαγγέλματος)

σε αναισθησιολογικό τμήμα

και της αγγλικής γλώσσας

ικανότητες και πνεύμα ομαδικότητας
Ο όμιλος προσφέρει:

των εργαζομένων της Ευρωκλινικής, 
καθώς και των συγγενών τους

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού 
σας, χρησιμοποιώντας τον κωδικό: ΑΝ.03 στο 
e-mail: hr@euroclinic.gr
την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί 

αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη 

σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το 
link http://www.euroclinic.gr/.

Ζητούνται για εργασία στο δερματολογικό κέντρο 
Dermacen Α.Ε.: 

Νοσηλεύτριες 

και της πλαστικής χειρουργικής 
θα είναι βοηθητική, όχι όμως απαραίτητη

όπως αυτά παρουσιάζονται στο εταιρικό site 
(www.dermatologikokentro.gr). 
Η εταιρία παρέχει: ένα φιλικό και σύγχρονο πε-
ριβάλλον εργασίας και εργοδοτικής συνέπειας.
Στείλτε τα βιογραφικά σας στο ακόλουθο e-mail: 
info@dermatologikokentro.gr και θα επικοινωνή-
σουμε άμεσα μαζί σας.

Ζητείται από την Κεντρική Κλινική Αθηνών:
Διευθύνουσα

Καθήκοντα θέσης:

 της κλινικής

του νοσηλευτικού προσωπικού της κλινικής

φροντίζοντας για την άρτια εφαρμογή
 τους από το προσωπικό όλων των βαρδιών

προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο την ίδια, 
τους συναδέλφους της, αλλά και τους ασθενείς 
και τους συνοδούς της κλινικής

των καθηκόντων του νοσηλευτικού προσωπικού, 
την επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά σε 
κάθε επαφή με συναδέλφους, ιατρούς,ασθενείς και 
συνοδούς, την προσεγμένη εμφάνιση, την προσωπική 
καθαριότητα και τον σεβασμό σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό 
της κλινικής και την κείμενη νομοθεσία

εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού

νέων νοσηλευτικών διαδικασιών και τεχνολογικού 
εξοπλισμού, συνέδρια κτλ.

και εξασφαλίζει την εφαρμογή τους

εξοπλισμό, τα φάρμακα και τα ναρκωτικά, 
την εφαρμογή των ιατρικών οδηγιών

των ορόφων και ελέγχει τη φροντίδα 
και τη νοσηλεία τους

των θαλάμων

από τη διοίκηση
Προφίλ υποψήφιας:

και της αγγλικής γλώσσας

με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

και ασφάλειας στην εργασία

Δεξιότητες υποψήφιας:

και απαιτητικό εργασιακό περιβάλλον

Η κλινική προσφέρει:

Βιογραφικά στο e-mail:  hrcentral80@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Qualified Native/Bilingual English Teachers 

Are required by international ELT publishing company 
in Athens, for full time permanent morning position.

preferred

considered an asset

subsidised by the company)
Apply to e-mail: hr@expresspublishing.gr

To UKFC Foundation Course αναζητά: 
Καθηγητή/τρια (part-time)

Απαραίτητα προσόντα:

της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής

Βιογραφικά στο e-mail: info@ukfc.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Ειδικευμένος Δερματολόγος/Αφροδισιολόγος

(Αθήνα Κηφισιά)
Η Healthy Derma Clinics είναι δερματολογικό 
ιατρείο με θεραπείες αισθητικής και κλινικής 
δερματολογίας. Αγαπάμε την ομορφιά και είμαστε 
κοντά στους ανθρώπους που θέλουν να έχουν υγιή, 
καθαρή και νεανική επιδερμίδα. Αν σας αρέσει και 
εσάς ο χώρος της ομορφιάς και της δερματολογίας 
μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Στόχος 
μας είναι πάντα η συνεχής εξέλιξη και ανάπτυξη 
της κλινικής μας, καθώς επίσης και η στελέχωσή 
της με άτομα που φιλοδοξούν να εξελιχθούν μαζί 
με το χώρο της αισθητικής και κλινικής δερματο-
λογίας και την αλληλένδετη σύνδεσή της με την 
τεχνολογία. Θέλουμε δίπλα μας ανθρώπους που 
ξέρουν να σέβονται τις επιθυμίες και τις αποφάσεις 
των πελατών μας.
Το δερματολογικό ιατρείο προσφέρει: 

δερματολογία (νήματα, botox, fractional, 
μεσοθεραπεία, κλπ.)

απασχόληση

και επαγγελματικό περιβάλλον

Βιογραφικό σημείωμα στο e-mail: 
healthydermaclinics@gmail.com

Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής του ο όμιλος 
εταιριών υγείας Βιοϊατρική επιθυμεί συνεργασία με:

Ιατρό Βιοπαθολόγο (ΘΒΙΟ-0917)

Απαραίτητα προσόντα:

(επιθυμητή)

Προσφέρονται:

εργασιακό περιβάλλον
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. Βιογραφικά 
στο e-mail: kabatzoglou@bioiatriki.gr

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος 
εταιρία με κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση 
προβλημάτων του τριχωτού της κεφαλής, ζητά να 
συνεργαστεί με:

Γιατρούς
Ανεξαρτήτως ειδικότητας. Η συνεργασία θα είναι 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με διαθεσιμότητα 
από το γιατρό, 15-20 ημερών το μήνα.
Παρέχεται: εκπαίδευση από την εταιρία.
Βιογραφικά στο e-mail: hr@dhiglobal.com

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
IT Support Engineer

Kifisia, Decentralized Administration 
of Attica, Greece · IT

Description:
need to provide pre-sales & after-sales support 
on the products that orthology offers in the Green 
market including the following key areas:

(support contracts)

at clients

for internal use
Required skills & competencies:
 List of skills:

science, or other related discipline, or equivalent 
experience (2-3 years). IT related professional 
certifications will be considered a plus

procedures and system administration of Wintel 
platforms and Microsoft based infrastructures. 

networking, office automation applications, at 
level that enables 2nd level support and problem 

expertise in the following areas: 

Exchange 2010/2013/2016, exchange online

Office 365, Microsoft 365

High availability, Disaster Recovery 
and relevant technologies (i.e. Clustering)

-Hardware maintenance

support, using a helpdesk/service desk 
platform, and remote monitoring/management 
tools

relationship management in an end-to-end fashion 
(from requirements to delivery)

& responsibility, strong work ethic, 
positive attitude

of professional autonomy, combined 
with right level of own initiative

the ability to listen carefully and understand 
requests

with the rest of the team, towards common 

solutions to complex or compound issues, 
yet should remain focused to vendor 
documentation/manuals, as well as to the best 
practices available.

outside of the box”, circumventing issues 
and providing solutions rapidly and efficiently
Benefits:

our company represents as a value added distributor 
in Greece. Gain valuable experience & exposure by 

with key companies in various business sectors such 
as telecommunications, retail chains, banks etc.
Apply to e-mail: 

Η βιομηχανία ψυκτικών θαλάμων και πορτών ΑΜP 
ζητά να προσλάβει άμεσα:

Μηχανολόγο Μηχανικό ή Μηχανικό
Με απαραίτητα προσόντα:

Ικανότητα συνεργασίας και διάθεση για εξέλιξη
Καθήκοντα: 

Σχεδιασμός νέων προϊόντων με σχεδιαστικό 
προγραμμα

Εξέλιξη και βελτιστοποίηση υπαρχόντων 
προϊόντων 

Βελτίωση της γραμμης παραγωγης 
μέσα από νέες τεχνολογίες και εκσυγχρονισμός 
ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητα 

Εξασφάλιση τήρησης οργανωτικών 
διαδικασιών από τους εργαζομένους 
στην παραγωγή
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
violettapilali@gmail.com.

Η Πετρίδης Α.Β.Ε.Ε., βιομηχανία σχεδιασμού, παρα-
γωγής και εμπορίας φωτιστικών σωμάτων, ζητεί:

Μηχανικό για τη στελέχωση του τμήματος 
οργάνωσης και διοίκησης της παραγωγής,

στον Άγιο Αθανάσιο Θεσσαλονίκης
Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε χειρισμό 
εργαλειομηχανών CNC
Βιογραφικά σημειώματα να σταλούν στη διεύ-

03 Θεσσαλονίκη.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cnc@petridis-
lighting.gr ή στο φαξ: 2310 702370.



The role: Responsible for the operations of the Reception, Concierge, 
Guest Realtions, Business Center ensuring the highest standards 
of service in accordance with the operating procedures.
Key Responsibilities & Competencies:

Involvement in budget preparations and responsible 
for profit & loss

Maximise hotel revenue by controlling room inventory, 
group blocking, packages, up- selling, adhering to late 
charge and double occupancy policies to maximize 
REVPAR

Prepare the annual budget and manning guide 
and manage the Front Office Department 
within budgetary guidelines

Control the duty roster for sub departments 
guaranteeing quality as well as considering the highest 
personnel cost efficiency

Oversee all labour cost controls within budget limits 
and occupancy variances to maximize productivity

Conduct interviews with future employees
Identify training needs, develop and manage performance
Approve training plan of all Front Office 

sub-departments and follow-up to ensure compliance 
and efficiency of training activities

Manage all operational tasks as well as their respective 
delegation and follow-up

Carry out disciplinary actions in line with company 
procedures

Re-evaluate work flows to improve and optimise 
organization

Implement and evaluate procedures and policies
Ensure clear communication within departments
Organise regular departmental meetings
Detailed hotel product knowledge, up-to-date with VIP 

arrivals & events within the hotel and the destination

Conduct daily walk throughs to ensure quality standards
Maintain high visibility with guests and employees, 

handle customers’ complaints and take corrective action
Set short term and long term measurable objectives 

to continually improve service levels
Greet VIP guests. Farewell of VIP guests upon departure
Rooms Division responsibility in their absence

QUALIFICATION STANDARDS, SKILLS AND ABILITIES:
Bachelor's degree (National or International university  

AEI or TEI)
3-5 years minimum experience on similar position , 

leadership in hospitality strongly required
Excellent knowledge of Greek and English languages. 

Third language will be considered accordingly
Exceptional communication

 (both verbal and written), negotiation 
and administrative skill

Ability to prioritise tasks, work under pressure 
with provided resources, manage work load using own 
initiative and sufficiently cover a multi task position
High knowledge of CRS/PMS revenue management 
and MS office are considered a must.
INCENTIVES & FRINGE BENEFITS:

Competitive remuneration package
Accommodation according to origin (out of Halkidiki)
Dynamic, friendly and highly demanding professional 

working environment
8-10 months employed
Meals during hotel operating period

Please those interested, send CV with recent photo to this 
e-mail:  hr@miraggio.gr. All resumes will be handled with 
discretion. Only those who possess the above mentioned 
requirements will qualify for an interview and be contacted 
in due time.

Atlas, member of Adecco Greece, is currently seeking on 
behalf of Vodafone Greece for a dynamic professional to 
cover the following position:

Network & Security Engineer
Job description:

Produces IP design for new services and systems
Monitors and maintains IP LAN Routers, Switches, 

Firewalls, VPN concentrator and any other related 
equipment and services

Supports company through the testing and evaluation 
of new technologies and security control

Monitors networks and makes any necessary repairs
Contributes to the delivery of Group Technology 

Security activities
Analyses complex networking issues and routing 

problems
Asks the right questions and coordinates effectively 

with clients, in order to be able to identify 
and fix problems in a timely and reliable manner
Candidate profile:

University degree in Engineering and/or Computer 
Science

Minimum 3 years of experience in IP and Security 
architecture in Telecommunications industry

CISCO/Juniper Network certifications
Hands on experience on Firewalls, Routers/ Switches
Customer and service orientation
Problem – solving skills and deductive thinking
Disciplined, committed to following procedures
Critical judgement
Capability to coordinate activities in virtual 

multi-departmental teams
Τhe company offers: 

Competitive remuneration package
Friendly and challenging working environment

To apply for this job opening please submit your CV to 
this link: https://springprofessional.secure.force.com/
jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W5800000Ayrf6
EAB&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco%20
ENG&language=elen. After the screening of the CVs, 
we will contact the candidates who meet the profile’s 
requirements to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website www.adecco.
gr and register your CV in our database to be eligible 
for current or future job openings. All applications are 
considered as strictly confidential.

ETEM is searching for its headquarters in Magoula:

Raw Material 
Procurement Officer

The incumbent of the position is to prepare the raw material 
purchasing schedule for the two plants of the company, 
review prices and products specifications from various 
suppliers, review reports for stocks outs and expedite 
open orders, monitor price increases and to liaise between 
suppliers and manufacturers, co-ordinate payments and 
invoices as well as logistics, validate and review all Hedging 
inputs and create solid performance reports based on 
monthly/annual results.
The candidates should have:

Minimum 3 years of working experience in industrial 
environment, especially in the field of finance, 
procurement or Supply Chain

Knowledge of ERP systems, preferably SAP
Advanced user of Microsoft Office applications 

(Excel, Word, PowerPoint, Access)
Very strong oral and written english abilities
Collaboration and Communication skills
Degree in Finance / Business Administration 

Economics or any related areas
A post-graduate degree would be an asset.
The position offers dynamic work environment, continuous 
training and development opportunities. All candidates 
can send CV quoting the code RProc. Send your cv to this 
e-mail: hr@steelmet.vionet.gr. All cvs will be treated 
as confidential.

MED SEA HEALTH S.A. is looking to recruit for its 5* resort in Paliouri, Kassandra, Halkidiki:

Front Office Manager (code : FOM18)

The exclusive resort “Porto Zante Villas and Spa”, Europe’s 
Leading Luxury Hotel & Villas at the 2017 World Travel 
Awards and member of the Small Luxury Hotels of the 
World, is seeking:

Front Office & Concierge
Requirements:

At least 2 years previous experience in a top 5-star 
luxury resort in Front Office/Guest Relations

A charismatic & kind personality ready to offer 
a memorable experience to guests

Excellent Knowledge of greek & english language
Knowledge of an additional foreign language 

will be a bonus
Excellent knowledge of Personal computers including 

Excel, Word & Outlook
Hotel offers:

Guidance to meet its highest quality standards
Ability to work in a resort that attracts some 

of the world’s most prominent & demanding clientele
Accommodation& Meals
Competitive remuneration & bonus

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

Ostraco Suites, is currently seeking to recruit for a 
professional for the position of:

Chef-Mykonos
Responsible to deliver customer focused service to the 
guests, provide all aspects of food preparation, cooking and 
presenting of dishes according to the hotel’s guidelines.
Qualifications:

Previous work experience in similar position, of at least 
5 years in a Luxury Boutique Hotel or a Restaurant.

Good command of both english and greek language 
is essential

Self-motivated, enthusiastic, 
with pleasant personality

Work under pressure
Strong sense of responsibility
Excellent communication and organizational skill

An attractive package of benefits is offered according to 
qualifications. Should you wish to be a member of Ostraco 
Suites team. Please send us your CV with a photo. All 
applications will be treated in the strictest confidence. 
CVs with no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won’t be taken under consideration. Send 
your cv to this e-mail: info@ostraco.gr.

IT BA Project Coordinator 
Athens-Code: PMGR1018

The position: We are looking for a high-calibre and 
experienced IT Business Analyst Project Coordinator to 
join our IT team in Athens.
The main responsibilities of the position include:

Gather and analyse business requirements 
from relevant departments and associates

Work with IT teams to create structured schedules 
and project plans

Establish day to day principles to ensure timely 
delivery and adherence to quality standards

Be an advocate of modern practices such 
as agile principle

Compile short and informative reports to update 
relevant stakeholders including both the IT and the 
Company

Introduce new principles and adapt them to the task 
in hand

Identify and implement actions to enhance 
efficiencies rather than just report issues
Main requirements:

BSc/MSc in computer science, engineering, 
or in a related field

At least 3 years’ experience with project management 
software, analysis & reporting software

A hands-on professional with attention to detail 
and desire for excellence and innovation

Strong problem-solving skills
Excellent interpersonal and team working skills
Agile/Scrum qualifications will be considered 

as a plus
Benefit from:

Attractive remuneration package plus performance 
related reward

Private health insurance
Intellectually stimulating work environment
Continuous personal development and international 

training opportunities
Type of employment: Full time
Location: Athens, Greece
Please visit our website to submit your online application 
for this position. Send your cv to this link: http://www.
xm.com/careers. All applications will be treated with strict 
confidentiality.

Το ξενοδοχείο Kassandra Palace Hotel & Spa 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει για την τουρι-
στική σεζόν 2018:

Νυχτερινό Υπάλληλο 
Υποδοχής-Night Auditor

Ο συγκεκριμένος ρόλος επιδιώκει την ομαλή καθημερινή 
λειτουργία του front office και τα κύρια καθήκοντα περι-
λαμβάνουν τις αφίξεις, τις αναχωρήσεις, τις υπηρεσίες 
θυρωρείου και διευθέτησης αναγκών των πελατών.
Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώση χειρισμού 
των λειτουργιών του τμήματος

Πτυχίο στα τουριστικά θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση δεύτερης ξένης 

γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Γνώσεις Η/Υ: Microsoft Office και ξενοδοχειακών 

προγραμμάτων (όπως Fidelio)
Ομαδικότητα στην εργασία και ικανότητα 

διαπροσωπικής επικοινωνίας
Ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα με πηγαία 

διάθεση για φιλοξενία και εξυπηρέτηση 
των επισκεπτών πάντα με ευγένεια και άρτια 
επαγγελματική εμφάνιση

Να διατηρεί καλές σχέσεις και επικοινωνία 
με τους πελάτες και διάθεση για τη σωστή και άμεση 
επίλυση κάθε αιτήματος ή προβλήματος

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις και ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
με υπευθυνότητα και αντοχή
Παροχές:

Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών με ασφάλιση
Διαμονή και πλήρης διατροφή
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

Η εταιρία ΠΙΕΤΡΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 
Α.Ε. στην Κόρινθο αναζητά:

Υπεύθυνο Τεχνικής 
Υποστήριξης-Ηλεκτρολόγο

Απαιτούμενα προσόντα:
Αδειούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης Α'
Πτυχίο Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης 

με Τεχνολογική κατεύθυνση
Γνώση ηλεκτρομηχανικών εγκαταστάσεων Άριστο 

οργανωτικό προφίλ
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητή προϋπηρεσία

Καθήκοντα:
Τήρηση Μητρώου Συντηρήσεων και Βλαβών
Τεχνική Επίβλεψη
Τήρηση Βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας
Επίβλεψη και Συντονισμός τεχνικού προσωπικού
Γνώση θεμάτων σχετικών με την ασφάλεια 

στην εργασία και τη νομοθεσία
Eργασίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης 

ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
Διάγνωση και επιδιόρθωση βλαβών

Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
Πλήρη απασχόληση
Συνεχή επιμόρφωση και εκπαίδευση
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόληση
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
hr@pietris.gr.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts αναζητά για 
τα ξενοδοχεία της στην Κρήτη:

Μάγειρα Β’-Κωδικός: COOK Β
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος/η σχολής μαγειρικής
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας

και διαχείρισης τροφίμων (ΗΑCCP)
Mεθοδικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια
Ικανότητα συνεργασίας, πνεύμα ομαδικότητας
Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει:

Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχή εκπαίδευση
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε όπως καταχωρίσετε το βιογραφικό σας με 
πρόσφατη φωτογραφία, αναφέροντας τον κωδικό της θέ-
σης, στο link: http://www.aldemar-resorts.gr/EN/Career/
Job%20openings/. Τα στοιχεία των αιτήσεων παραμένουν 
εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με όσους/ες αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

To ξενοδοχείο Louis Althea Beach, μέλος της αλυσίδας 
ξενοδοχείων της εταιρίας Louis Hotels, ζητά άτομα για 
την πιο κάτω θέση:

Σερβιτόρος-α
Απαιτούμενα προσόντα:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων 
σε αντίστοιχη θέση

Απόφοιτος τουριστικής ή ανάλογης σχολής
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ικανότητα αποτελεσματικής οργάνωσης εργασιών 

και διαχείρισης χρόνου
Ομαδικότητα, προσαρμοστικότητα, προσοχή 

στη λεπτομέρεια
Γνώση των διεθνών κανόνων HACCP 

και ISO θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό 
σημείωμα με τον τίτλο της επιθυμητής θέσης όχι αργότερα από 
την 1η Μαρτίου 2018 στο e-mail: i.stefanidis@louishotels.
com. Tηλ.: 00357 23 814141. Φαξ: 00357 23 814131.

Workathlon is recruiting a:

Senior Reservations Manager
For a 5* prestigious resort located in the Greek countryside
Hotel Benefits: An attractive package of benefits 
is offered according to qualifications
Required Qqualifications:

Manager preferably in a 5* Luxury Hotel

language is essential

will be considered as an asset
Required skills:

and numbers oriented

MS Office-Computer skills

Send your cv to this link: https://workathlon.com/job/
reservations-manager.
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LOGISTICS
Υπεύθυνος Αποθήκης

Η εταιρία Meccanica Group Α.Ε. προτίθεται να 
προσλάβει απόφοιτο του τμήματος τυποποίησης 
και διακίνησης προϊόντων  (Logistics) για εργασία 
στη Θεσσαλονίκη. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: i.vergou@
meccanica.gr. Απαραίτητος κωδικός στο θέμα: AP-TH.

Το Club Med, η εταιρία που δημιούργησε την ιδέα 
των διακοπών all-inclusive υψηλής ποιότητας και 
διαθέτει 68 resorts υψηλής κατηγορίας στις πιο 
όμορφες τοποθεσίες στον κόσμο, αναζητά:

Υπεύθυνο Αποθήκης F&B
Για την ξενοδοχειακή του μονάδα Gregolimano 
στη Λιχάδα Ευβοίας κατά την καλοκαιρινή σεζόν 
2018 (Απρίλιος-Οκτώβριος)
Εάν: 

Είστε απόφοιτος ξενοδοχειακής 
τουριστικής σχολής 

Μιλάτε καλά γαλλικά ή/και αγγλικά 
Έχετε εργαστεί στο τμήμα F&B μεγάλων  

ξενοδοχειακών μονάδων 
Επιθυμείτε να αναπτύξετε τα ταλέντα  

και τις δεξιότητές σας μέσα σε ένα υψηλής 
ποιότητας πολυπολιτισμικό περιβάλλον 

Έχετε στόχο την επαγγελματική ανάπτυξη  
και τη διεθνή καριέρα και ψάχνετε  
για μια εταιρία με ισχυρή και σύγχρονη  
κουλτούρα
Στο Club Med: 

Θα ζήσετε μια μοναδική επαγγελματική  
εμπειρία, που θα σας εμπλουτίσει  
σε επαγγελματικό και προσωπικό επίπεδο 

Θα έχετε τη δυνατότητα να εξελιχθείτε  
επαγγελματικά 

Θα μπορέσετε να αναπτύξετε το πάθος  
για το επάγγελμά σας, να αξιοποιήσετε πλήρως 
τις δυνατότητές σας και να ανακαλύψετε  
τα ταλέντα σας
Καθήκοντα θέσης:  

Παραλαβή εμπορευμάτων και διαχείριση στοκ 
Οργάνωση αποθηκών και αποθήκευση τροφίμων 
Έλεγχος των προϊόντων προς κουζίνα,  

εστιατόριο και μπαρ 
Συντονισμός ομάδας αποθηκάριων 
Ηλεκτρονική καταχώριση των καθημερινών 

εξόδων προϊόντων και των παραγγελιών 
Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας

Προσφέρουμε:  
Διαμονή, πλήρη διατροφή, καθώς 

και άλλα πλεονεκτήματα που συνδέονται  
με τη δραστηριότητα του ομίλου  
Club Méditerranée 

Μισθό και ασφάλιση 
Επαγγελματική εξέλιξη και συνεχή εκπαίδευση 
Προοπτική εργασίας σε ξενοδοχειακές  

μονάδες του εξωτερικού  
μετά την καλοκαιρινή σεζόν
Δείτε όλες τις πληροφορίες για τη θέση εργασίας 
στο www.clubmedjobs.gr και κάντε αίτηση on-line. 
Η εταιρία ενημερώνει τηλεφωνικά μόνο τους υπο-
ψηφίους των οποίων τα προσόντα ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
http://www.clubmedjobs.gr/

Ο όμιλος Market In αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο 
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Χειριστής Ηλεκτροκίνητου Περονοφόρου 
(Rets Track) Κωδικός θέσης: RTO 1/18

Με έδρα τo Μαρκόπουλο Αττικής
Προφίλ υποψηφίου: 

Απολυτήριο λυκείου  
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  

σε περιβάλλον αποθήκης 
Κάτοχος άδειας χειριστή περονοφόρου  

οχήματος  
Επιθυμητή η γνώση μηχανογραφικού  

συστήματος WMS 
Βασικές γνώσεις Η/Υ 
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες  

(πρωί-απόγευμα) 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: d.prosopikou@
market-in.gr ή στο φαξ: 2299 150799, αναγρά-
φοντας τον κωδικό της θέσης. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η ΑCTIONLINE, εταιρία παροχής υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, για λογαριασμό πελάτη 
της αναζητά χειριστή ηλεκτροκίνητου ανυψωτικού 
μηχανήματος πλαγίας φόρτωσης (VNA) με άμεση 
διαθεσιμότητα, για την περιοχή της Μαγούλας.

Χειριστής Ηλεκτρικού Περονοφόρου 
Αθήνα

Αρμοδιότητες: 
Απόθεση και συλλογή παλετών σε στενών 

διαδρόμων ράφια σε μηχανογραφικά  
δομημένη αποθήκη
Επιθυμητά προσόντα: 

Κάτοχος διπλώματος ηλεκτρικού περονοφόρου 
Εμπειρία σε χρήση VNA 
Γνώση χρήσης ασύρματου τερματικού

Παροχές: 
Υψηλές αμοιβές και ασφάλεια 
Πενθήμερη απασχόληση 
Ωράριο εργασίας πρωινό ή απογευματινό

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της 
ΑCTIONLINE, θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης 
προς στελέχωση. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://actionline-
ltd.workable.com/j/CC392B866F.

H XenodoxoS, μία δυναμική εταιρία στον χώρο του 
ξενοδοχειακού management, ζητεί να προσλάβει για 
εποχική απασχόληση κατά τη σεζόν 2018 σε ξενοδοχείο 
4* που διαχειρίζεται στην Κω, www.kospalace.gr:

Αποθηκάριο
Για παραγγελιοδοσία μέσω του συστήματος αποθήκης 
SoftOne, παραλαβή εμπορευμάτων και παράδοση 
στα τμήματα. Παρέχονται ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και δυνατότητα γρήγορης επαγγελμα-
τικής εξέλιξης για άτομα που επιθυμούν καριέρα.
Aποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογρα-
φία στο e-mail: xenodoxos@windowslive.com.

Η INGROUP, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 18 
χρόνια παρουσία στο χώρο παροχής υπηρεσιών 
Human Resources, Outsourcing και Trade Marketing, 
αναζητά για λογαριασμό του πελάτη της:

Υπάλληλος Αποθήκης Καταστήματος 
(Δυτικά προάστια) (HR 30008)

Για 6ωρη πρωινή-απασχόληση
Προσόντα: 

Απολυτήριο λυκείου 
Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ /ΙΕΚ επιθυμητό 
Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ανάλογο πόστο 

τουλάχιστον ενός έτους 
Απαραίτητα στοιχεία: ευγένεια, πνεύμα  

συνεργασίας και δυνατότητα  
για χειρονακτική εργασία 

Γνώση χρήσης Η/Υ 
 

(για άνδρες υποψηφίους)
Πρόγραμμα εργασίας: 

Απασχόληση πενθήμερη: Δευτέρα-Σάββατο 
Ωράριο: 6ωρο

Παρέχονται: 
Ικανοποιητικός μισθός 
Ασφάλιση 
Σταθερή απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης (HR 30008) στο link: 
http://www.jobs.net/j/JlRYhhyg?idpartenaire=24658.

Η ACTIONLINE, εταιρία παροχής υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αναζητά για λογαριασμό 
μεγάλης εταιρίας, άτομα για το τμήμα Logistics με 
άμεση διαθεσιμότητα, στον Ασπρόπυργο Αττικής.

Υπάλληλος Τμήματος Logistics
Αρμοδιότητες: 

αποθήκες τις εταιρείας 

τόσο σε φυσικό, όσο και σε λογιστικό επίπεδο 
-

μα έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις παρα-
γωγής και των σχετικών διαδικασιών
Προσόντα: 

 
 

θεωρείται προσόν 

Δεξιότητες: 

αυξημένων απαιτήσεων 
 

στην υλοποίηση κάθε έργου
Παροχές:  

 

εργασίας
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, 
το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού της ACTIONLINE θα 
επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρί-
νονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση.
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευ-
τικές. Αποστολή βιογραφικών στο link: https://
actionline-ltd.workable.com/j/BDC34EA5DE.

Μεγάλη εμπορική εταιρία στη Μύκονο ζητά:
Υπάλληλο Αποθήκης-Picker

Προσόντα: 

αποθήκη 
 

και συσκευασία παραγγελιών, παραλαβή  
και αποθήκευση προϊόντων) 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 αναλόγως προσόντων 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
work@mykonos-flora.gr.

Το Skiathos Palace δυναμικότητας 258 δωματίων 
είναι ένα από τα πιο γνωστά και πολυτελή ξενο-
δοχεία των Σποράδων και βρίσκεται σε απόσταση 
10 χλμ. από τη χώρα της Σκιάθου. 
Η ξενοδοχειακή μονάδα, αμφιθεατρικά κτισμένη, με 
υπέροχους κήπους και θέα τη μαγευτική παραλία 
των Κουκουναριών, που έχει χαρακτηριστεί ως 
μία από τις ωραιότερες της Ευρώπης, συνδυάζει 
το κοσμοπολίτικο περιβάλλον με τη διακριτική δι-
ακόσμηση. Το ξενοδοχείο επιθυμεί να προσλάβει 
για την καλοκαιρινή περίοδο 2018:

F&B Αssistant Μanager-Αποθηκάριο
Επιθυμητά προσόντα: 

 
σε ανάλογη θέση 

 
 

 
ISO και HACCP

Προσφέρονται:  

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@skiathos-
palace.gr. The Skiathos Palace Hotel, Κουκουναριές, 
370 02 Σκιάθος, Τηλ.: 24270 49700 –, Φαξ: 24270 
49666. Γραφείο Αθήνας: Σκουφά 33, 106 73 Αθήνα, 
Τηλ.: 210 3242152 – Φαξ: 210 3233667. www.
skiathos-palace.gr.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Aldemar Resorts αναζητά 
για τα ξενοδοχεία της στη Σκαφιδιά Πύργου Ηλείας:

Αποθηκάριο 
Κωδικός θέσης: STOR.-PYRGOS

Αρμοδιότητες: 
 

εκφόρτωση και παραδόσεις 
 

 
παρακολούθηση των κινήσεων στην αποθήκη
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 
 

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

Παρακαλούμε όπως καταχωρίσετε το βιογραφικό 
σας με πρόσφατη φωτογραφία, αναφέροντας τον 
κωδικό της θέσης, στο link: http://www.aldemar-
resorts.gr/EN/Career/CV%20form/.

Η HotelBrain, είναι μια ανεξάρτητη εταιρία που 
εξειδικεύεται στη διαχείριση και ανάπτυξη ξε-
νοδοχειακών μονάδων, καθώς και στην παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών. Ζητούνται για απασχό-
ληση για ξενοδοχειακή μονάδα που διαχειρίζεται 
η HotelBrain στη Θάσο, για την παρακάτω θέση:

Warehouse Executive (code: WH EX)
 
 

όλες τις παραλαβές του ξενοδοχείου,  
όπως αυτές αναφέρονται και ζητούνται  
από τις εντολές παραγγελίας ή από τα e-mail 
όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου 

 
και αποκλίσεων, όπως αυτές ορίζονται 

 
για τα τεκταινόμενα σε όλο το πεδίο  
δραστηριότητας και αρμοδιότητάς  
του και σε τακτά χρονικά διαστήματα
Αρμοδιότητες: 

 
και την αποστολή όλων των εισερχόμενων 
παραγγελιών όλων των τμημάτων  
του ξενοδοχείου προς τους προμηθευτές αυτού 

 
των εισερχομένων προϊόντων στο ξενοδοχείο 
(είδος, ποιότητα, ποσότητα, βάρος,  
συμφωνημένη τιμή, χρόνος παράδοσης) 

 
των απαιτούμενων συνοδευτικών εγγράφων  
σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων 

 
προμηθειών- λίστα κωδικών προϊόντων  
ανά προμηθευτή 

 
που σχετίζονται με τη διασφάλιση ποιότητας  
και υγιεινής και τα προωθεί ακολούθως  
στο γραφείο του F&B Manager,  
όπου και φυλάσσονται και ταξινομούνται  
σε αρχεία 

 
προμήθειων τις φυσικές απογραφές  
τις χρονικές στιγμές που ορίζονται  
από τη διεύθυνση, σε συνεργασία  
και με την επίβλεψη του F&B Manager 

το F&B τμήμα
Απαραίτητα προσόντα: 

 
διαπραγματευτική ευελιξία 

με τη διαχείριση κεφαλαίων και πόρων  
της εργοδότριας εταιρίας 

 
 
 
 

και στον προφορικό λόγο
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
andreas@hotelbrain.com.

Ο όμιλος Market In αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο 
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Εργάτης Αποθήκης για το Μαρκόπουλο  
Αττικής-Θέση: Ντοροβατέζα-Κωδ.: WW 01/18
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

σε περιβάλλον αποθήκης 
 

 

Παρέχονται βασικές αποδοχές και ασφάλιση.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: d.prosopikou@
market-in.gr ή στο φαξ: 2299 150799, αναγρά-
φοντας τον κωδικό της θέσης. Όλα τα βιογραφικά 
σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

The President Hotel. the first choice for discerning 
travelers who are seeking the very best in warmth, 
comfort, price and convenience is currently seek 
to cover the position of:

Supply and Logistics Specialist
Job purpose: Oversees and executes the supply 
chain operations and all logistics activities of the 
hotel in order to achieve the effective distribution 
of goods to the hotel departments. Utilizes logistics 
IT program to optimize procurement procedures.  
Key accountabilities of the role: 

operations 

and used effectively 
 

 
of raw materials and equipment to ensure  
they meet needs 

etc. to achieve profitable deals and mutual 
satisfaction 

products according to business requirements 

executed orders etc 

management of all of all material stock  
 

to the respective dpt 
 

to availabilities and requirements
Candidate profile: 

 
 

will be appreciated  
 

and track multiple processes 
 

of logistics software (ERP) 
 

and coordination abilities 
 

and interpersonal skills 

chain management or relevant field
Competencies: 

 
 

 
 

Send your cv to this e-mail:  
hr-manager@president.gr.

Η εταιρία Orchestra ζητά:
Άτομα για Συλλογή και Συσκευασία Παιδικών 

Ρούχων σε αποθήκη (περιοχή: Ρέντης)  
για πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:  
entrepot@orchestra.com.gr 

Υπάλληλος Logistics-Kηφισιά
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά-ιατρικά είδη. Η 
ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
στρατηγικό σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της 
στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 

μικρών δεμάτων με ιατρικό υλικό 
 

και σχετική προϋπηρεσία 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
και αναπτυσσόμενη αγορά 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ntril@gcp.
gr ή ταχυδρομικώς: Αυγής 60, 145 64 Κηφισιά, 
αναφέροντας τον κωδικό «LOG AΘ». www.gcp.gr.

Υπάλληλος Εισαγωγών & Διακίνησης  
(ADM 1004), Αθήνα

Περιγραφή: Αναπτυσσόμενη εταιρία παραφαρμα-
κευτικών προϊόντων, με πανελλαδική εμβέλεια 
και πελατολόγιο ιατρούς και φαρμακεία, αναζητά 
υπάλληλο εισαγωγών και διακίνησης.
Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α 
θα αναλάβει την επικοινωνία και συνεργασία με 
παραγωγικές εταιρίες φαρμακευτικών σκευασμάτων 
στο εσωτερικό και στο εξωτερικό και τον έλεγχο της 
παραλαβής και της διακίνησης των σκευασμάτων 
και τη διαδικασία των πληρωμών και την παρακο-
λούθηση της απόδοσης και οργάνωσης πωλητών.
Επιπλέον θα αναλάβει την καθημερινή διαχείριση 
των social media προς το κοινό της εταιρίας στην 
ελληνική αγορά – επαγγελματίες και καταναλωτές.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
στα αγγλικά 

 
 

σε τμήμα εισαγωγών-εξαγωγών εμπορικής 
εταιρίας 

ικανότητες
Αποστολή βιογραφικών στο link: http://bit.do/edMJJ.

Στην Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών 
Βερούκα, όλοι οι άνθρωποί μας για πάνω από 25 
χρόνια είναι δίπλα στον καταναλωτή με στόχο την 
άψογη εξυπηρέτησή του. Έχοντας 139 καταστήματα 
σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές 
ανάγκες των πελατών μας.
Πρωταρχικός στόχος μας είναι η ικανοποίηση 
των αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό, η 

επίτευξη χαμηλών τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη 
γκάμα προϊόντων και η συνεχής πραγματοποίηση 
προσφορών προς όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

καθημερινών αγορών 
 

περιβάλλον εργασίας 

Αποθηκάριος (πλήρης ή μερική απασχόληση 
αορίστου χρόνου)-Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

εργασία 
 

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
στο e-mail: hr_cv@bazaar-sm.gr.

Η Auto Marin A.E. αναζητά:
Υπάλληλο Αποθήκης Ανταλλακτικών

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
αυτοκινήτων 

 
 

σε αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται: 

 
 
 

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@automarin.
gr. Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E.  
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας. www.automarin.
gr. Στα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Trenkwalder JobCentres Hellas για λογαριασμό 
πελάτη της, μεγάλης εταιρίας στην περιοχή του 
Ασπροπύργου, αναζητά:

Υπάλληλο Αποθήκης
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού 
σας με ref. code «YIA1/DI» στο e-mail: infogreece@
trenkwalder.com ή  στο φαξ: 210 61240202. Μετά 
τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υπο-
ψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της 
θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της 
εταιρίας μας. Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kassandra Palace Hotel 
& Spa

Λινοθηκάριο (άντρας ή γυναίκα) 
για την τουριστική σεζόν 2018

Καθήκοντα: 
 

ιματισμού, καθώς και ειδών καθαρισμού  
και αναλώσιμων των δωματίων 

εξοπλισμού (λινών κτλ.) στα ράφια,  
καθώς και διακίνηση αυτού 

 
 αποθέματος 

housekeeping και τα λοιπά τμήματα  
του ξενοδοχείου
Προφίλ υποψηφίου: 

 
σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 4 ή 5* 

ξενοδοχειακών προγραμμάτων,  
όπως του προγράμματος Pylon, θα θεωρηθεί 
επιπρόσθετο προσόν 

 
στην κίνηση 

 
και ασφάλειας 

διαχείρισης χρόνου και οργάνωσης εργασιών 
με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα 

 
με επαγγελματική συμπεριφορά
Παροχές: 

 
 

 

Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.

Υπάλληλοι Aποθήκης-Refillers (part time)
Ο πελάτης: Η ManpowerGroupGreece, ηγέτιδα δύναμη 
στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για 
λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίου γαλλικού πολυ-
εθνικού ομίλου που δραστηριοποιείται στο κομμάτι 
της πώλησης οικιακών ειδών, δυναμικούς υποψη-
φίους που θα στελεχώσουν τη θέση των υπαλλήλων 
αποθήκης (replenishers) στο κατάστημα της εταιρίας 
που βρίσκεται στην περιοχή του Ταύρου. 
Η θέση αφορά εργασία με πρωινό και απογευματινό 
ωράριο απασχόλησης αντίστοιχα.
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Περιγραφή θέσης εργασίας: 

Προφίλ υποψηφίου: 

Πακέτο αποδοχών: 

e-mail: 

New Naval ΕΠΕ
-

Υπεύθυνο Aποθήκης/Υπεύθυνο Προμηθειών
για τις εγκαταστάσεις της στο Λαύριο

Αρμοδιότητες: 

Απαραίτητα προσόντα: 

Προφίλ υποψηφίου: 

e-mail: 

Kensho Boutique Hotel 
& Suites

FB Manager & Διαχείριση Αποθήκης 
(κωδ. F.B.)

Οι κύριες αρμοδιότητες: 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 e-mail: 

Amaronda Resort & Spa -

Αποθηκάριο-Υπεύθυνο Παραγγελιών (Hotel) 
Κωδικός θέσης: ARST18

Κριτήρια επιλογής για τον/την υποψήφιο/α: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 

 e-mail: 

Αποθηκάριοι Καταστημάτων Λιανικής 
με προϋπηρεσία για την περιοχή του κέντρου 

και της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Προσόντα: 

 
 

 
 

link: https://bit.
ly/2qIQMN1

-

Προϊστάμενο Αποθήκης Ξηρού Φορτίου
Τυπικά προσόντα υποψηφίου: 

 

 

 

 
 

Αρμοδιότητες θέσης: 

-

-

Επιθυμητές δεξιότητες υποψηφίου: 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

-
link: 

MECCANICA GROUP A.E.

Aπόφοιτους ΤΕΙ Τμήματος Ειδικών  
Συστημάτων Εφοδιασμού.

e-mail: 

Mayor Pelekas Monastery

Εργάτη Αποθηκάριο
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 

-

e-mail:  

-
Απολλώνιον 

Α.Β.Ε.Ε.

Εργάτη Αποθήκης
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 e-mail: 

-

Hellenic Bakery AE
Αποθηκάριο-πλήρους απασχόλησης

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

 
 

Αρμοδιότητες της θέσης: 

 

 
 
 

 

 e-mail: 

Ανατομικά Σακελλάρης 
Α.Ε.

Βοηθούς Αποθήκης-Οδηγούς 
25-30 ετών για άμεση πρόσληψη στο Ελληνικό

-

Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 
 

 

e-mail: 

Αφοί Σιώζιου -

Εργάτη Αποθήκης
Καθήκοντα και ευθύνες: 

 

 
 

 

Προσόντα και ικανότητες: 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:  

 

e-mail: 

Asteras Resort

Αποθηκάριο-Logistics
Απαιτούμενα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 
 

e-mail: 

 Pepsico

Packer
Locations:

Περιγραφή εργασίας: -

-
-

Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

 

 link: 

Οδηγός 
Αποθηκάριος

-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

e-mail:  

Bed&Bath

-

-

Υπεύθυνο Αποθήκης

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 

 

 

e-mail: 
-

-

-

-

POP AIR
Αποθηκάριου

-

 e-mail: 

Αποθηκάριος

Παροχές: Η εταιρεία παρέχει τα ακόλουθα 
στον αποθηκάριο: 

 

Αρμοδιότητες: Ως αποθηκάριος οι κύριες 
αρμοδιότητες σου θα είναι: 

 
 

 

Προσόντα: Προκειμένου να ανταποκρίνεται 
το προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης 
του Αποθηκάριου, χρειάζονται οι παρακάτω 
δεξιότητες: 

 
 

 

-

-

link: 
-

Υπεύθυνο Προμηθειών (Logistics) 
Κωδικός θέσης: 28548/18 

Αρμοδιότητες: 
 

 

 

 
 

Προσόντα: 

 
 

 
 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 

 e-mail: 
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συνέχεια στη σελ. 20/36

Η Inox Style-Kyriakou, δραστηριοποιείται στον 
χώρο των ανοξείδωτων κατασκευών από το 1978, 
συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις στη 
βιομηχανία φαρμάκων/καλλυντικών/τροφίμων. Η 
Inox Style-Kyriakou, αναζητά για το εργοστάσιο της, 
στην περιοχή του Ασπροπύργου:

Σχεδιαστή AutoCAD  
ή 3d CAD/Μηχανολόγο Μηχανικό

Περιγραφή θέσης: 
 

των προϊόντων/μηχανημάτων της εταιρίας 
 

 
 

 
 

σε υπάρχοντα προβλήματα 
 

Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

(Inventor, Solidworks κ.α.) 
 

και της αγγλικής γλώσσας 
 

 
για τη μετάβαση στο χώρο εργασίας 

εμπειρία σε βιομηχανία ή μηχανουργείο 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρουμε: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: n.vasilakis@inoxstyle.gr

Η εταιρία Enviroplan A.E. ( ), 

διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, 
αλλά και σε πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξι-

Στέλεχος Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης 
(R&D Department) (κωδικός θέσης: 5/18)

Η θέση αφορά
και ανάπτυξης, που ασχολείται με την ετοιμασία και 

Προσόντα: 
 

 

 

 

 
αναφορών και μελετών 

 
 

ή/και επικοινωνίας-δημοσιότητας 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 

-

-
e-mail: 

εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Η βιομηχανία παραγωγής σωλήνων στα Οινόφυτα 
Βοιωτίας Σωληνουργεία Λ. Τζιρακιάν Προφίλ Α.Ε., 
ζητά για άμεση πρόσληψη:

Αδειούχο Συντηρητή  
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

περιβάλλον 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 

Product Design Engineer
Location:  
Status:

 
Start date:  

Compensation:  
Reports to:  
English:
Company overview: Ideoli 
lee) (

(
(

) and LinkedIn (
).

Job description:

The ideal candidate

How to apply:
e-mail: 

TCB Avgidis Automation S.A.

Engineers

Basic requirements: 
 

 

 

General qualifications: 
 

 
 

 

e-mail: 

r

Η AGT Engineering & Operations Services είναι 

-

αντλήσετε στο 

συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία της αναζητά:
Quality & Safety Controller

-
λιτικής ποιότητας–ασφάλειας του ομίλου.
Κύριες αρμοδιότητες μεταξύ άλλων  
είναι οι εξής: 

ποιότητας και ασφάλειας 
 

 
εκπαιδεύσεων ασφάλειας 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 
 

 
 

 
 

Η AGT φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους 

αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα στο 
e-mail: κωδικό 
της θέσης: FM/QSCGR/01
την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων 

Υπεύθυνος Αδειοδότησης ΑΠΕ
Ο πελάτης μας είναι μεγάλος όμιλος επιχειρήσεων με 

Αναφερόμενος/η στον Προϊστάμενο Αδειοδοτήσε-
ων θα έχει την ευθύνη:
εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος και του σχεδίου 

-
πιση προβλημάτων κατά την αδειοδοτική διαδικασία 

-
ρεσίες, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, συνεργασία με 

-

και να γνωρίζει κανονιστικά ζητήματα, πολεοδομικά, 

-
βαλλοντολόγου κλπ) και καλή γνώση της αγγλικής.
Η εταιρεία προσφέρει: περιβάλλον που δίνει ευ-
καιρίες ανάπτυξης στα πλαίσια και της δυναμικής 

-

το βιογραφικό τους αναγράφοντας τον κωδικό ΥΑ/Ρ/
ΧΑ στο e-mail: 

-

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (EENG11) 
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 

 
 

 
ικανότητες 

 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται: η 
-

της εταιρίας.
-

e-mail: skywalkerathens@
 και επισυνάψτε πρόσφατη φω-

Μηχανολόγος/Χημικός /Ηλεκτρολόγος 
Πολιτικός Μηχανικός

Θέση:
επεξεργασίας νερού
Τόπος:

Επιθυμητά προσόντα: -
λάτωσης νερού ή επεξεργασίας αποβλήτων, καλή 

Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα θέσης: 
 

λύσεων και εξοπλισμού 
 

 
 

εγκαταστάσεων
Η εταιρία:
και στην κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού 

-

.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

 

 
 

 
 

 
 

και κολυμβητικών δεξαμενών 
 

 

 

Βιογραφικά στο e-mail:    
κωδικό: SY-ROS-4.

Η Doppler S.A. η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων, 

Electrical R&D Engineer
κωδικό AS/04

Αρμοδιότητες: 
 

και βελτιστοποίηση προϊόντων 
 

και αυτοματισμού για τη βελτίωση διαδικασιών 
και την ολοκλήρωση προϊόντων 

 
για την ανεύρεση κατάλληλων υποσυστημάτων 
που απαιτούνται για την ανάπτυξη του προϊόντος
Προσόντα: 

ή συναφούς ειδικότητας 
 

(γερμανικά, ρωσικά, ισπανικά) 
 

 
εγκατάστασης ανελκυστήρων
Xαρακτηριστικά: 

 
 

 

Παροχές: 
 

 
 

Βιογραφικά στο e-mail: 

Η Mega Motors S.A. ( ), επίσημος 

Opel
Μηχανικό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

Βιογραφικά στο e-mail:  

Η εταιρία Φιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε.-Τυροκομικά 
Βερμίου
σημαντική παρουσία στην ελληνική αγορά τυροκο-

ο χλμ. Αλεξάνδρειας-

Μηχανικό–Συντηρητή Εργοστασίου
Προφίλ υποψηφίου-απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

σε βιομηχανία τροφίμων ή φαρμάκων 

παραγωγής 

 

 
 

 
 

 
συνεργασίας, ομαδικότητας, οργάνωση,  

Βασικές αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

Παροχές: 

παροχών 
 

και αναπτυσσόμενη εταιρία

e-mail: gr

Lamda Hellix ( -

Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει: να είναι 

 
 

 
 

 

 

Οι κύριες αρμοδιότητες της θέσης είναι:
-

συστήματα ψύξης και κλιματισμού, συστήματα ασφα-

 
 

 
 

 
 

Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 
 

ορολογίας 
 

 
 

 
 

 
εργασίας υπό πίεση

εργασίας αόριστης διάρκειας.
Η εταιρία προσφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους στο e-mail: , 
αναγράφοντας τον κωδικό DCΕ_0418.

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία en+en Εξοικονόμηση Ενέργειας

τεχνικής υποστήριξης:
Τεχνικό Ψυκτικό

Αντικείμενο της θέσης είναι: η εγκατάσταση 

εξαερισμού και η αποκατάσταση βλαβών.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 

 
ή αυτοματισμού ή μηχανολογίας) 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
ανάλογες της απόδοσης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, με πρόσφατη φωτογραφία, 
στο e-mail: tioanni@otenet.gr

Ανδρόνικος -
κονο ζητεί:

Τεχνικό-Συντηρητή

-

-

διατροφή εντός του ξενοδοχείου.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: 
andronikos.gr

www.novelty.gr.

Skiathos Palace 

Βοηθό Συντηρητή
Επιθυμητό προσόν:

Προσφέρονται:
Βιογραφικά στο e-mail: 
The Skiathos Palace Hotel

Η Alfanet A.E.
ελληνική αγορά πληροφορικής, στο πλαίσιο ανά-

για την ομάδα της:
Τεχνικός Η/Υ Hardware

Αν λοιπόν θέλεις να ανήκεις στην πιο ενεργή 
ομάδα στον χώρο της πληροφορικής και: 

 
 

Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν: 
 

και server 
 

Απαιτούμενα χαρακτηριστικά/ικανότητες  
για τον ρόλο: 

 
 

 
 

Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα: 
 

 
εκπαίδευσης 



Η OIKIES Real Estate είναι μία από τις ταχύτερα αναπτυσσό-
μενες αλυσίδες παροχής ολοκληρωμένων κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών. Ξεκίνησε το 2007 τη λειτουργία της και σήμερα 
απαριθμεί 3 καταστήματα στη Θεσσαλονίκη.
Η επιτυχία μας απορρέει από την πλήρη ικανοποίηση των 
αναπτυσσόμενων αναγκών των πελατών μας, την παροχή 
πρωτοποριακών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης υψηλής ποι-
ότητας, καθώς και την εξασφάλιση υψηλών αποδόσεων και 
μακροχρόνιων προοπτικών στους συνεργάτες μας.
Το κλειδί για την επιτυχία είναι:

H τεχνολογία
Η εκπαίδευση
Η δικτύωση και τα συγκροτημένα εργαλεία πωλήσεων, 

οργάνωσης της επιχείρησης
Η αξιοποίησης της βάσης δεδομένων, έτσι ώστε να μπορεί 

να καλύψει τις ανάγκες των καταναλωτών
Η φιλοσοφία μας: Επένδυση – αξία στους ανθρώπους μας. Με 
πίστη στις αξίες και στο όραμά μας θεωρούμε το ανθρώπι-
νο δυναμικό τον σημαντικότερο παράγοντα για την επίτευξη 
των στόχων μας. Αναζητούμε συνεχώς ικανούς ανθρώπους 
/ υποψηφίους και επενδύουμε στη συνεχή εκπαίδευση και 
στην εξέλιξη των εργαζομένων μας.
H θέση: Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον σύμβουλο 
ακίνητης περιουσίας.

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:
Καθοδήγηση πελατών στις αγοραπωλησίες ακινήτων
Συλλογή και υπόδειξη ακινήτων
Διαπραγμάτευση και ολοκλήρωση συναλλαγών

Απαραίτητα προσόντα:
Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές ικανότητες
Προφίλ προσωπικότητας με αντίληψη, οξυδέρκεια, 

δυναμισμό και ωριμότητα
Εστίαση στην επίτευξη μετρήσιμων στόχων
Διάθεση προσωπικής ανάπτυξης και φιλοδοξία 

για επαγγελματική εξέλιξη
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε κλάδους υπηρεσιών

Αμοιβές και παροχές:
Δυνατότητα υψηλών εισοδημάτων
Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και ανταγωνιστικό 

πλαίσιο
Ισχυρό brand name
Διαρκής εκπαίδευση, υποστήριξη 

και παρακίνηση
Διαφημιστική προβολή
Προοπτικές εξέλιξης

Ελάτε στην ομάδα μας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στεί-
λουν το βιογραφικό τους με τον κωδικό «ΣΑΠ» στο e-mail: 
hr@oikies.net.

Account Manager
Athens, Attica, Greece-Business 

Sales Direct, FB-003
Description: In Wind we are committed to becoming an 
outstanding independent telecommunications company in the 
European market, delivering unique value for money services 
to our customers. Our ambitious commitment mobilizes us 
to keep evolving, to seek out new challenges and to change, 
without fear, in a creative and empowering environment! 
All these elements create a high performance culture, 
characterized by the passion, talent and competencies 
of our employees.
We see each new colleague as a unique team member 
and a major investment for our company’s future, and 
now we are looking for a talented and highly motivated 
“Account Manager” to join a team of bright professionals.
Main tasks:

Develop trust relationship and support the company’s 
corporate customers by providing high standard 
of customer service continually

Expand the relationships with existing corporate 
customers by continuously proposing solutions 
that meet their needs

Identify needs and requirements to promote company 
products and services to new corporate customers

Ensure that products and services are delivered
 in a timely manner

Provide on-going sales analysis and reports
Responsible for the development and achievement 

of sales through the direct sales channel
Focusing on growing and developing existing clients, 

together with generating new business
Basic requirements:

University degree in Business Administration 
or relevant field

Postgraduate studies will be considered a plus
2-4 years of experience in relevant position
Excellent command of the english language 

and excellent PC skills
Results orientation
Clear and effective communication
Collaborative and strategic mindset
Strong sales and negotiation skills

Send your cv to this link: 
https://wind-ellas.workable.com/jobs/575411.

Management Force Group seeks to recruit:

Civil Engineer 
for the post of H&S 

Site Management Consultant
Post Location: Mainly in Athens and temporarily 
out of Athens.
Candidates should have the following qualifications:

Bachelor degree (AEI) in Civil Engineering
Excellent command of greek and english language 

(both verbal and written). Knowledge of a second 
language is an asset

Communication and negotiation skills
Οrganizational and managerial skills
Thorough knowledge of computers
1-2 years working experience

Send your cv to this e-mail: 
secretariat@mforsafety.com. (Ref.: CE-18).

Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας-Θεσσσαλονίκη

Η εταιρία Enviroplan A.E. (http://www.enviroplan.gr), η 
οποία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου και μηχανικού και 
ειδικεύεται σε μελέτες – έρευνες σχετικά με τη διαχεί-
ριση και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και σε 
πάσης φύσεως τεχνικά και αναπτυξιακά έργα, με διεθνή 
δραστηριότητα και γραφεία σε Ελλάδα (Αθήνα, Θεσσα-
λονίκη), Ρουμανία, Τουρκία, Σκόπια, Κροατία, Ιορδανία, 
Λίβανο και αλλού, ζητά για άμεση πρόσληψη στην Ελλάδα 
και απασχόληση σε έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό:

Στέλεχος Τμήματος 
Διεθνών Έργων 

Κωδικός θέσης: 1/18
Η θέση αφορά στελέχωση του τμήματος διεθνών έργων, 
που ασχολείται με την ετοιμασία προσφορών, την παρα-
κολούθηση συμβάσεων, τις επαφές με συνεργαζόμενες 
εταιρίες του εξωτερικού και τις επαφές με πελάτες εξω-
τερικού (δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς κ.ά.).
Προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. σε συναφή ειδίκευση
Άριστη γνώση Η/Υ, επιθυμητή σχετική πιστοποίηση 

ECDL κ.ά.
Άριστη γνώση αγγλικών (προφορικά και γραπτά), 

επιθυμητή η γνώση γαλλικών
Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση και άλλων 

ξένων γλωσσών
Επιθυμητή η γνώση διαγωνιστικών διαδικασιών 

δημοσίων συμβάσεων και ευρωπαϊκών/διεθνών 
οργανισμών (ΕΕ, EIB, EBRD, WorldBank κ.ά.)

Επιθυμητή η δυνατότητα συγγραφής τεχνικών 
προτάσεων / προσφορών

Επιθυμητή η προϋπηρεσία ή/και η εξειδίκευση 
σε ανάλογη θέση ή θέση με ανάλογες ειδικεύσεις
Προσφέρονται:

Σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
Εκπαίδευση
Προοπτικές ανέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να ανανεώσουν / να εκδηλώσουν 
το ενδιαφέρον τους αποστέλλοντας το βιογραφικό τους 
σημείωμα, αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης. 
Επιθυμητό Word document και πρόσφατη φωτογραφία 
στο e-mail: jobs2017@enviroplan.gr. Όλες οι αιτήσεις 
θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Atrium Hotels www.atriumhotels.gr with three fabulous 
5* hotels on the island of Rhodes are constantly looking to 
enforce their team with people from Greece & abroad who 
love working in Hospitality & Tourism & can make the Atrium 
inspiration their own. If you are one of them, then we have room 
for you! If you happen to hold a Hospitably/Tourism Degree, 
speak one or many foreign languages, are a team player & 
have an eye for detail, please see our available positions:

Waiters & Waitresses 
(Head and Assistants)

Lachania Beach,South Rhodes
Location: Rhodes, Greece
Contract: Full Time/Seasonal
Ref: F&B19
Applicant’s main accountabilities & qualifications:

Take food orders ensuring that excellent knowledge 
of menu (food & drinks) choices is kept at all times

Serve drink & food orders (assisting the Head 
Waiters), clean & set-up tables timely

Provide suggestions to guests orders depending 
on their preferences

Maintain high standards of service at all times
Provide a friendly, efficient and courteous service 

at all times
Keep a high standard of personal hygiene 

and appearance
Knowledge of English language, second language 

would be a plus
Service experience within a restaurant, ideally 

within a hotel environment
Degree-Diploma in Hospitality-Tourism would be a plus

All applications must have a recent photo. Please note the 
reference of position you are interest in to this e-mail: 
atriumhotelscareers@gmail.com. Only short listed candidate 
will be contacted.

Ηλεκτρολόγος μηχανικός
Θέση: Μελετητής/επιβλέπων μηχανικός
Τόπος: Αθήνα, Αγία Παρασκευή
Απαραίτητα προσόντα: Ελάχιστη 5ετής προϋπηρεσία 
σε μελετητικό γραφείο Η/Μ και άριστη γνώση αγγλικών
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία εκπόνησης 
μελετών εφαρμογής και επίβλεψης σε μεγάλα κτήρια 
(ξενοδοχεία, νοσοκομεία, γραφεία, πολυκαταστήματα)
Καθήκοντα θέσης:

Συμμετοχή στον προκαταρκτικό σχεδιασμό των έργων
Σχεδίαση κτηριακών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων 

σύμφωνα με διεθνή standards
Προετοιμασία προϋπολογισμών και τευχών 

δημοπράτησης
Συντονισμός και επίβλεψη κατασκευής εγκαταστάσεων
Εκπροσώπηση σε συναντήσεις ομάδας έργου
Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια μετρήσεων

Η εταιρία: Το Μελετητικό Γραφείο Α. Υφαντής Ε.Π.Ε. 
ιδρύθηκε το 1996 και είναι μέλος του ομίλου Sychem Α.Ε.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

Κτηριακές και βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις
Μηχανοστάσια HVAC και DHW με χρήση τεχνολογιών 

γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας & θερμικών ηλιακών
Ενεργειακές μελέτες
Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις spas και κολυμβητικών 

δεξαμενών
Αντλιοστάσια
Συστήματα επεξεργασίας νερού
Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων νερού, 

αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων 
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@yfantis-
engineering.gr ή στο φαξ: 210 6084942 με κωδικό θέ-
σης «YF-ΕS5».

Το ξενοδοχείο O&B Athens Boutique Hotel ζητεί:

Μάγειρα
για το εστιατόριό του

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία 2 ετών
Πτυχίο Μαγειρικής
Γνώση Διαδικασιών Κουζίνας
Πνεύμα Συνεργασίας

Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση κοστολόγησης
Γνώση της αγγλικής Γλώσσας

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://www.oandbhotel.com/career/.

Το ξενοδοχείο Princess Kyniska Suites επιθυμεί να 
προσλάβει για εποχιακή απασχόληση στο Καραβοστάσι 
Μονεμβασίας:

Front Office Agent
Το ξενοδοχείο: Το Princess Kyniska Suites είναι ένα πολυ-
τελές boutique ξενοδοχείο 4 αστέρων που βρίσκεται στον 
Δήμο Μονεμβασιάς, στη Λακωνία. Το ξενοδοχείο έχει θέα 
στον κόλπο της Πλύτρας, με τρεις εξαιρετικές αμμώδεις 
παραλίες στη γύρω περιοχή. 
Το Princess Kyniska Suites αποτελείται από 21 πολυτελείς 
σουίτες και όλες προσφέρουν εντυπωσιακή θέα στο Αιγαίο 
και τον κόλπο της Πλύτρας. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 
εστιατόριο, σπα, εξωτερική πισίνα με pool bar, lounge bar 
και γυμναστήριο.
Τοποθεσία: Το ξενοδοχείο βρίσκεται στον οικισμό 
Καραβοστάσι, 30χλμ. από τη Μονεμβασιά.
Απαραίτητα προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής Ελλάδας 
ή εξωτερικού

Άριστη ικανότητα γραπτής και προφορικής 
επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά

Εμπειρία Front Desk τουλάχιστον 2 ετών σε Boutique 
Hotels 4 ή 5 αστέρων

Εμπειρία σε κρατήσεις θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο 
προσόν

Εξαιρετική γνώση H/Y σε περιβάλλον Windows 
(Word, Excel) και internet

Εμπειρία σε GDS, IDSs και λειτουργικά συστήματα 
ξενοδοχείων (PMS)

Ικανότητα διαχείρισης παραπόνων και επίλυσης 
προβλημάτων

Υψηλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη 
και ευχάριστη προσωπικότητα

Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας με επικοινωνιακές 
ικανότητες
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

Άριστες συνθήκες εργασίας και διαμονής
Διαμονή και διατροφή
Αποδοχές αναλόγως προσόντων-προϋπηρεσίας
Ευκαιρίες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι /ες παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους στο 
e-mail: gram@kyniskasuites.gr. Όλα τα βιογραφικά θα 
θεωρηθούν εμπιστευτικά. 
Η επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους που 
πληρούν τις προϋποθέσεις της θέσης. Παρακαλούμε μην 
αποστέλλετε βιογραφικά, εάν δεν πληρούτε τις απαιτήσεις 
της θέσης. Τα βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Η εταιρία Lοukou Donuts Ltd., πρωτοπόρος κυπριακή 
εταιρία στον χώρο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστι-
κής, ζητά να προσλάβει από Ελλάδα και Κύπρο για μόνιμη 
εργασία στην Κύπρο:

Υπεύθυνη/νο Καταστήματος 
Αρτοποιϊας-Ζαχαροπλαστικής

Καθήκοντα:
Να χτίζει πελατειακές σχέσεις και να αφήνει 

ικανοποιημένους πελάτες
Να διερευνά τις ανάγκες των πελατών 

και να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα
Να ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες και τους κανόνες 

της εταιρίας
Να ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

στον χώρο εργασίας
Να χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα και πνεύμα 

συνεργασίας
Να διακατέχεται από υψηλή αίσθηση ευταξίας, 

τακτοποίησης και οργάνωσης
Εκπαίδευση του προσωπικού πωλήσεων
Συνεργασία με τα τμήματα παραγωγής και λογιστηρίου

Προσόντα: 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης 

και παρόμοια θέση τουλάχιστον 5 ετών 
Ικανότητα επικοινωνίας στα ελληνικά, επιθυμητή 

η γνώση της αγγλικής γλώσσας
Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες
Ευγενής, δυναμική, ευχάριστη και επικοινωνιακή 

προσωπικότητα
Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα και υψηλή αίσθηση 

ευταξίας και καθαριότητας
Προσοχή στη λεπτομέρεια
Ομαδικότητα και συνεργασία
Ικανότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά 

κάτω από συνθήκες πίεσης
Απολαβές: 

Μισθός αναλόγως προσόντων
Εκπαίδευση
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@loukoudonuts.eu. 
Τηλ.: +357 22260233, +357 22210331, +357 99304314.

Το ξενοδοχείο 5* Fodele Beach & Water Park Holiday 
Resort στο Φόδελε Ηρακλείου Κρήτης επιθυμεί να προ-
σλάβει για τη σεζόν 2018:

Receptionist A’
Απαραίτητα προσόντα:

Τουριστική εκπαίδευση
Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε ξενοδοχείο 4* ή 5*
Άριστη γνώση αγγλικών και γερμανικών
Χρήση Η/Υ
Εξωστρέφεια, ομαδικότητα, ευελιξία

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

e-mail: hr@alfanet.gr

-

 
 

 

e-mail:
i.strikou@strikos.gr

-

-

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 e-mail: 
.

-

 

 

e-mail: hr@e-gate.gr

e-mail:

-

 
 

 

 

Η εταιρία προσφέρει:

-
e-mail: hr@

e-mail:
gr

-
e-mail:

 

 

e-mail:

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

-

e-mail:  

e-mail:

ΟΔΗΓΟΙ

e-mail:

-

e-mail:

Η εταιρία προσφέρει: -

e-mail:

e-mail:

e-mail:

-

e-mail:
gr  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

e-mail:  
.

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

-

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 e-mail: 
.

-

e-mail: hr@atritube.gr

e-mail:

-

e-mail:
gr  
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Οδηγός/Διανομέας (πλήρης ή μερική  
απασχόληση αορίστου χρόνου) Aθήνα

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

e-mail:

SECURITY
Προσωπικό Ασφαλείας/Φύλακες

-

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας  
μας, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα:

e-mail:

Brink’s Hellas,

The Brink’s Company -

Προσωπικό Ασφάλειας/Security Officers

Tα προσόντα σου:

Οι ευθύνες σου:

Η εταιρία σού παρέχει:

Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας  
μας, τότε μπορείς να υποβάλεις τo βιογραφικό 
σου με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

e-mail: κωδικό θέσης: 
FR/KOS. 

Προσωπικό Ασφαλείας/Φύλακες
-

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος της ομάδας  
μας, μπορείτε να υποβάλλετε το βιογραφικό 
σας σημείωμα:

e-mail:

-

-

Cavo Tagoo  

Φύλακα/Night Auditor
Απαραίτητα προσόντα:

e-mail:

ΕΡΓΑΤΕΣ
Mayor La Grotta Verde 

Grand Resort

Λαντζιέρης
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail:

Λαντζέρης

e-mail:

Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa
 

Πλύστρα/Σιδερώτρια Λινοθήκης
Ενδεικτικά καθήκοντα:

Προσφέρουμε:

-

e-mail:

ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.

-

Εργάτες Γης
Απαιτούμενα προσόντα:

e-mail:

AGT Engineering & Operations Services

-

Ανειδίκευτο Εργάτη

Η AGT φροντίζει να προσφέρει: 

e-mail:

-

ΕΣΤΙΑΣΗ
Semeli Hotel Mykonos

Waiter/Waitress
Position Requirements:

e-mail:

Aegean View Aqua Resort

Υπεύθυνο Μπαρ

Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις:

-

-

-

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail:

Ακτή Ουρανούπολη -

Μάγειρες

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο παρέχει:

 e-mail:
com

Eat at Milton’s

-

-

Γ’ Μαγείρισσες/ες  
(Art Culinary-Κρύα Κουζίνα)

Απαιτούμενα προσόντα:

Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε:

-

e-mail:

Aria Fine Catering

Yπεύθυνο Ζαχαροπλαστείου
Για τη θέση απαιτούνται:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail:

Petra Hotel & Suites

-

Σερβιτόρου/ας-Προπαρασκευαστής

-

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Οι υποψήφιοι θα αναλάβουν:

Το ξενοδοχείο Petra Hotel & Suites  
προσφέρει:

e-mail:

 Arte & Mare Elia Mykonos Suites,

Μάγειρα Α’ & Β’ Ζεστής & Κρύας Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail:

 

Line A’ Chef

 e-mail:

Olympia Golden Beach Resort 
& Spa

Β’ Μάγειρες Ζεστής  
& Κρύας Κουζίνας

Περιγραφή καθηκόντων: -

Προφίλ υποψηφίου:

Η επιχείρηση προσφέρει:

 e-mail:

Aeolos Beach Hotel 

Α’ & Β’ Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Η εταιρία παρέχει:

 e-mail:

Skiathos Blu

Β’ Μάγειρας
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

e-mail:

Ledra Hotels and Villas -

Μάγειρες Α’
Απαραίτητα προσόντα:

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης,  
η εταιρία μας προσφέρει:

-
e-mail: hr@

Banana Βaya -

Μάγειρα (Α’ & Β’)
Απαραίτητα προσόντα:

Το εστιατόριο προσφέρει:

e-mail:

Kalimera Kriti Hotel & Village Resort -

Σερβιτόρους & Βοηθούς Σερβιτόρων
Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές: 

e-mail:

Camping Armenistis 
Σερβιτόροι/Παραγγελιολήπτες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Ledra Hotels and Villas

Μάγειρες Β’
Απαραίτητα προσόντα:
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Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει:

-
e-mail: hr@

ledrahotelsandvillas.com

Skiathos Palace 

Βοηθό Ζαχαροπλάστη
Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

e-mail: info@
skiathos-palace.gr

The Skiathos Palace Hotel

www.skiathos-
palace.gr

Ψωμί και Αλάτι  
ΣερβιτόρουςΠροσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:

e-mail: manager@psomialati.gr

Bourtzi Chios

Μάγειρας-Chef

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν  
τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail:

Anemi hotel  

Waiter
Requirements:

The hotel offers:

e-mail: reservations@anemihotels.com

Ostraco Suites

Chef-Mykonos

Qualifications:

 

e-mail:
info@ostraco.gr

 Delphi Beach Hotel

-

-

Α’ Μάγειρας Zεστής Κουζίνας
Απαιτούμενα προσόντα:

-

-

Τι προσφέρουμε:

 e-mail: .gr

Chelidonia Suites & Villas
Μάγειρα-Οία Σαντορίνης

-

Παροχές:

 e-mail:

Pharae Palace 4 αστέρων
 

Υπεύθυνο Εστιατορίου/Μπαρ
Προσόντα:

e-mail: pharae@otenet.gr

Πέτρα και Φως

Προσωπικό Κουζίνας (Μάγειρα Β’)
 e-mail:

com

TUI Sensimar Oceanis 
Beach & Spa Resort

Ζαχαροπλάστη
Απαιτούμενo προσόν:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: hr@oceanis-hotel.gr

Blue View  
Α’ ή Β’ Μάγειρας

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: info

The Margi -

Μάγειρα για Πρωινά
Προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail: chef@themargi.gr

2 Sous Chefs

 e-mail: antoniologo@hotmail.gr

Mikel -

 

Barista

 e-mail: hr.ath@georgiaff.gr  

Γευσήνους

Μάγειρες
Προσόντα:

 e-mail:

Dionysos seaside resort & Almyra

Assistant Waiter
Responsibilities:

Requirements:

environment

Company offers:

e-mail:

Corfu Maris

Kitchen

e-mail:

HotelBrain

Cook C’ (CK Γ’ EV)

Qualifications:

skills

e-mail:
com

Pomegranate Wellness Spa Hotel
Potidea Palace -

Μaitre d’ Hotel
(κωδικός θέσης: MdH)

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο προσφέρει:

-

e-mail:
hr@pomegranatespahotel.com

Ασκέλι  
Α’ Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

 e-mail: info@askeli.gr

ΠΑΛΛΑΣ 

Sushi Chef
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Προσφέρουμε: 

 

 e-mail:  
.

Ιωάννου Ζαχαροπλαστική
Ζαχαροπλάστη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

Η εταιρία Ιωάννου παρέχει: 
 

Σημαντική προϋπόθεση: 

 e-mail: 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Blue Lagoon Village

   
Βοηθό Guest Relations

Απαιτούμενα προσόντα:

-

Η εταιρία προσφέρει:

e-mail: -

Aegean View Aqua Resort

Operations Manager
Απαραίτητα προσόντα:

-

-

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις:

Η επιχείρηση προσφέρει:

e-mail: hr@aegeanview.gr

Ακτή Ουρανούπολη

Reception (πρωινής και νυχτερινής βάρδιας)
Απαραίτητα προσόντα:

-

e-mail:
com

Canaves Oia, Luxury Resorts, 



Σάββατο 21 Απριλίου 2018
39

23

property Sunday Suites. The company is announcing 
the grand opening of its brand new 5 star property, 
a complex of 24 luxurious private pool villas, in 
May 2018. All properties are located in the in the 
cosmopolitan village of Oia, in the northern part of 
Santorini Island. Canaves Oia Hotel & Suites are 
proud members of small luxury hotels of the world.

Guest Relations/Concierge Desk Agent
Position requirements: 

in similar position 
 

will be considered an asset 

and written 

Internet) 
 

 
 

 
 

 

Canaves Oia offers: 
 

with wifi access 
 

 
 

If you want to be a part of the Canaves Oia team, 
please send us your cv with a recent photo to 
e-mail: hr@canaves.com. All applications are 
strictly confidential. Applications with no photo 
nor references provided will unfortunately not be 

feel free to contact our Human Resources department 
at: http://canaves.com/careers/

Ζητούνται φοιτητές για: 
Θέσεις Υποδοχής 

Αφορά πρακτική άσκηση.
Βιογραφικά στο e-mail:  

O όμιλος Caldera Collection www.calderacollection.
gr) που εδρεύει στη Σαντορίνη, αναζητά:

Housekeeper
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

Προσφέρονται: 
 

Βιογραφικά στο e-mail: cv@calderacollection.gr

Kandia’s Castle στην 
 ζητά:

Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Προσφέρονται: 

 

Βιογραφικά στο e-mail: sales

Koufonisia Hotel & 
Resort στα Κουφονήσια 

Καμαριέρες

Tηλ.: 210 2519616. 

Operations Manager
Description: 

 
for operations 

matters 
 

 

guests welcome, house presentation, etc.) 

consistently excellent levels of customer 
service 

 

complex driver 
 

as an advisor, guide, troubleshooter, translator 
and local ‘insider’ 

 

Main Requirements: 
 

Apply to e-mail: 

Secret hotels family continues to grow with the 
opening of Secret Legend Suites and Santorini 

Santorini’s Secret 
Hotels 

Reservations Officer

Position Requirements: 
 

 
 

language, additional languages  
will be considered as an asset 

 

 

as an asset 
 

will be considered as an asset 
 

social media, emails, internet] 
 

 
 

Key responsibilities: 
 

 
 

 
& services
The company offers: 

 
 

 
 

 

available references/recommendations to e-mail: 

Υπάλληλο Κρατήσεων/Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε: 
 

 τύπου 
e-mail: :g.michalis@

MarBella S.A., a hotel company that operates in an 

2 luxurious 5* properties, the Marbella Corfu Hotel 

open May 2018) is now recruiting for 2018 season:
Housekeeper

Qualifications, skills & role: 

standards and procedures in relation  
to bedroom service, bathroom service, valet 
service, cleaning service and linen maintenance 

their productivity 

 

them out 

 
are as per standard and immediate repairs  
are reported 

 
or as assigned 

 
 

assignments 

departments to ensure the smooth flow of linen 
 

 

supervisor within the hotel industry 

using property management systems  
are an advantage
Benefits: 

 
 

 

confidential.
Apply to e-mail: hr@marbella.gr. Applicants 
that will proceed to the second phase of the 
recruitment process will be contacted directly by 

opportunity updates. www.marbella.gr

Astir of Paros
Kοπέλα για τη θέση των Κρατήσεων

22840 51976. Βιογραφικά στο e-mail: astirlogist@
gmail.com

The Wild by Interni, the latest 5* property in the 

professional for the position of:
Front Office Manager

Qualifications: 
 

 
 

1 language 

e-mail: thewildbyinterni@
gmail.com

Join our team! Four Seasons Astir Palace 
Hotel Athens

Guest Room Attendants/Καμαριέρες

with hospitality culture, positive attitude, customer 

your updated cv to e-mail: 
com. Selected candidates shall be contacted to attend 
an interview.

Το Elatos Resort & Health Club

chalet αλλά και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και 

ντρικού Club House με το εστιατόριο, το μπαρ, την 

και μιας ζεστής ατμόσφαιρας εργασίας.
Καμαριέρα

όπου διαμένουν οι πελάτες, αλλά και του κεντρικού 
κτιρίου του συγκροτήματος με το εστιατόριο, το bar 

Αναγκαία προσόντα: 
 

 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 
 

 
 

Προσφέρονται: διαμονή και διατροφή στο συγκρότημα.

στο e-mail: hr@elatos.com

 Κarma 
Minoan Hotel ***

Καμαριέρες
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

Παρέχονται: 
 

 

τους στο e-mail: 
com

Το Amaronda Resort & Spa, 

αναζητά για τη σεζόν 2018:
Reservations Manager (Hotel) 

(κωδ. θέσης: ARRM18)
Κριτήρια επιλογής για τον/την υποψήφιο/α: 

 
 

 
 

 
 

 

 

management 

 

 
 

στη φιλοσοφία της εταιρίας 
 

 
 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 
 

σας με τον κωδικό: ARRM18 στο e-mail: info@
amarondaresort.com

Novelty Hotels

Reservations/Yield Agent
 

 

OTA’s 
 

Βιογραφικά στο e-mail: info@novelty.gr

HotelBrain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 

Τrainee Front Office Agent  
Mykonos (code TR FR MYK)

reservations and creating the pricing strategy of 
the property.
Qualifications: 

language is essential 

language will be considered as an asset 
 

 
 

 

please send us your cv with a photo. All applications 

with no reference code and not fulfilling the above 

Lindos Hotels αναζητεί 

του κατά την τουριστική περίοδο 2018.
Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

e-mail: 
hrlr@lindoshotels.com

To Avantis Suites Hotel 4*  

Καμαριέρα
Βιογραφικά στο e-mail: . 

Τα Diamond Collection Hotels  ζητούν 
για την επόμενη τουριστική περίοδο:

Front Office Manager

Duties: 

agents, doorman, valet and drivers) 
 

 

 

communicates with all the departments  
and department heads 

 
and verifies that accurate room status 
information is maintained and properly 
communicated 

arrival 

 
and handled on time 

 
and efficiently and communicates instantly  

 
that cannot be handled to Hotel Manager 

and defects on daily basis. 
 

memorable experiences for each and every 
guest 

and deposit at the end of each shift 

reports generated by night audit 

 
 

with front office team 
 

 

 
are updated with all needed information 

Essential requirements: 

management 

position 
 

 
will be consider an extra asset 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: x_tsaousis@
diamondhotel.gr

Aqua Vista 
Hotels, 

Υπάλληλο Υποδοχής για Νυχτερινή Βάρδια
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: 

Το Athens Poseidon Hotel ζητά:
Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

Προσφέρονται: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: hr@poseidonhotel.com.gr

To Mediterranean White Hotel στη Σαντορίνη, 

Υπαλλήλους Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 

Βιογραφικά στο e-mail: 
mediterraneansantorini@gmail.com

Orama GR Resorts Α.Ε.Ξ.Τ.Ε.

Υπάλληλο Υποδοχής
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

γραφία στο e-mail: manager@eloundaorama.gr. Όλες οι 

Το Βοmo Club

Υπάλληλοι Υποδοχής
Aπαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
e-mail: info@

palmariva.gr
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An award-winning hotel for romance, Art Maisons 
Exclusive Boutique Hotels forms a creative collection of 
honeymoon suites, set amongst antiquated castle ruins 
and picturesque houses on the cliffside accompanied 
by a breathtaking caldera view. Art Maisons Exclusive 
Boutique Hotels beckon guests to enter a dream world 
with the promise of a memorable stay and we are 
looking for dedicated staff in delivering an utmost 
excellent service. Art Maisons Exclusive Boutique 
Hotels is delighted to present the job opening for: 

Receptionist
From 01-04-2018 to 31-10-2018.
We are looking for a dynamic and experienced 
individual who is willing to learn and build up a 
successful career in hospitality to join our front 
desk clerk.
Desired skills and experience:  

 
 

 
and presentation skills  

of english & greek language. Knowledge  
of an additional foreign language  
will be considered an asset 

 
 care skills  

 
of responsibility
Accommodation and attractive salary  
is provided.
Only updated cv’s with recent photo will be considered 
to this e-mail: info@artmaisons.gr

Η ξενοδοχειακή μονάδα Mayor Pelekas Monastery 
της αλυσίδας Mayor Hotels & Resorts, επιθυμεί να 
προσλάβει επαγγελματίες για τη σεζόν 2018 στη θέση:

Καμαριέρα
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 

 
 

σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
 

επιπλέον προσόν 
 

 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 
 

 

εργασιακό περιβάλλον
e-mail: career@mayorhotels.com

Colors is a brand of small boutique hotels in the city 
.  Colors is now 

one of the leaders in providing unique accommodation 
experiences to the modern traveller. We are looking 
for candidates to fill the position of: 

Head Reservations Agent
From May 1st 2018.

 
 

industry, is a must
Tasks of the Head Reservations Agent  
at Colors: 

 
at the correct time 

 
 

 
 

Desired skills and experience: Colors is dedicated 
to hiring enthusiastic, experienced, talented and 

experienced enough to contribute to the Colors 
brand development with new ideas and policies.
Looking for candidates to start immediately in our 

e-mail: george@colors.gr

Ο τουριστικός όμιλος Χαμόγελα Ε.Π.Ε.
στην Ίο, αναζητεί για τη θερινή σεζόν 2018:

Διευθυντή Ξενοδοχείου
Απαραίτητη προϋπόθεση: -

Προσφέρεται: 
-

e-mail: panos@smilesbusiness.com. Οι 

Cavo Tagoo στη 
ζητά για τη σεζόν 2018:

Φύλακα/Night Auditor
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

e-mail: 
gm.santorini@cavotagoo.com

 ζητεί:
Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: -

Παρέχονται:

μόνο σοβαρές προτάσεις.

e-mail: 
info@gerolimenas-hotels.com. Τηλ.: 27330 54204 
-κιν.: 6946 459844. www.gerolimenas-hotels.com.

Το ξενοδοχείο Royal Olympic 5*  επι-
θυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2018:

Front Office Agent
Απαραίτητα προσόντα και δεξιότητες: 

 
ή τουριστικής σχολής 

πολυτελείας 

 
 

της επιχείρησης 
 

 
 
 

Παροχές: 
 

-

e-mail: th.margaritis@royalolympic.com

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
HotelBrain, an independent company specializing 
in hotel management, consulting and development, 
is currently seeking to recruit for a managed hotel 
in Zakynthos, professional for the position of:

Trainee Spa Therapist (code: TR SP ZAK
Responsible to create-implement and monitor on 
a daily basis the sales plan of the hotel-the hotel’s 
reservations and creating the pricing strategy of 
the property.
Qualifications: 

language is essential 

language will be considered as an asset 
 

and customer-oriented 
 

An attractive package of benefits is offered 
according to qualifications.

please send us your cv with a photo to e-mail: konta@
hotelbrain.com. All applications will be treated in 

and not fulfilling the above prerequisites won’t be 
taken under consideration.

Kassandra Bay Resort & Spa 
to hire for season 2018:

Spa Therapist
Position requirements: 

 

position preferably in a 5* or luxury hotel 

of a second foreign language will be considered 
an added value 

 
and various massage types 

 
 

and Fleur’s will be considered an added value 
 

and products 
 

 
 

 
 

 

Kassandra Bay Resort & spa offers: 
 

 
 

environment 

Apply to e-mail: kassandrabay@gmail.com. 
Cv’s without recent photo will not be taken into 

whose qualifications meet the requirements for the 
requested position. www.kassandrabay.com

Skiathos Princess Hotel
Collection 

Spa Manager
The role: Responsible for managing and supervising 
all areas of the spa, including its programs, services, 
hours of operation, facilities and staff. Coordinates 
the delivery of spa services, including salon, skin 
care, fitness and wellness, massage, program 
coordinating, reservations, reception desk and 
locker room areas. As a department head, directs 
and works with the hotel management team and 
spa employees to successfully execute all spa 

and employee satisfaction and maximize the financial 
performance of the department.
Core work activities: 

and monitoring of fiscal budgets, division operations, 
and marketing strategies to produce both short-
term and long-term profitability

the spa environment. Works closely with the Hotel 
management to ensure the establishment of sound 
operational business practices that produce positive 
methods to ensure all projects/assignments produce 

quality results, remains within budgetary constraints, 
and meets targeted deadlines. Ensures the spa 
meets all codes and safety standards

with the annual business/marketing plan

to ensure set revenue goals are met or exceeded

cost estimates for equipment, changes to the spa 
environment, and allocation of resources, as needed

controls purchases concerning the department

operations and manages contract agreements 
which have been approved by the hotel management

requirements, and safety guidelines, while maintains 
confidentiality of department affairs

and equipment
Candidate profile: 

language 

 
will be valued accordingly 

 
is highly desired 

 
 

prestigious spa facilities within a 5* hotel 
environment 

of at least 5 members 

management skills 

leadership and team-building skills 
 

to maximize revenue 

appearance, professionalism, and ability  
to demonstrate passion and to transmit 
exquisite service standards to guests and spa 
personnel 

effectively with other company personnel 
 

and safety regulations and procedures and 
capable of adhering to and even exceeding  
of operating and maintenance company 
standards

link: https://www.workathlon.com/job/
spa-manager-2/

Spa Τherapist 
Κως

Το πολυτελές ξενοδοχείο Lango Design Hotel & 
Spa

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

επιπρόσθετο προσόν 
 

Καθήκοντα:  
 

 
 

Προσφέρεται:

-
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

hippocratesspa@gmail.com. Τηλ: 6974 440403.

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, 

άμεσα: Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

με τις ανάγκες της επιχείρησης 
 

 
 

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις: 
 

 
 

στην αντίστοιχη θέση σε ελληνικά ή διεθνή  
ξενοδοχεία 4* ή 5* με εγκαταστάσεις spa 

 
 

θα εκτιμηθεί 

 
 

 

 
 

παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
για την αποτελεσματική διαχείριση  

 
 

σε απαιτητικές καταστάσεις

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 
 

e-mail: hr@aegeanview.gr

Το Skiathos Palace 

με τη διακριτική διακόσμηση. Το ξενοδοχείο επιθυμεί 
να προσλάβει για την καλοκαιρινή περίοδο 2018:

Θεραπεύτρια Spa (Spa Therapist)
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

Προσφέρονται:
e-mail: 

info@skiathos-palace.gr

www.skiathos-palace.gr

Αισθητικός
Ο συνεργάτης μας που ασχολείται με την παροχή 

Αρμοδιότητες: 

ποιότητας και προστιθέμενης αξίας  
στους πελάτες/μέλη 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

για τις υπηρεσίες και τη συνολική εμπειρία  
 

 
 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Εκπαίδευση: 
εκπαίδευσης στον τομέα αισθητικής.
Θα κριθούν ως επιπλέον προσόντα: 

 
 

e-mail: hr@figurabody.gr

Daios Cove Luxury Resort & 
Villas
να προσλάβει για τη σεζόν 2018:

Spa Therapist/Θεραπευτή-τρια Spa
Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 

e-mail: hr@daioshotels.com

Sikyon Coast 
Hotel & Resort  στην περιοχή του Ξυλοκάστρου 
αναζητάμε για εποχιακή απασχόληση:

Spa Therapist Code: SPA
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

εργασίας 
 

Παροχές:  
 

 
 

 

του έτους

και τη θέση για την οποία προορίζονται στο e-mail: 
hr.sikyoncoast@gmail.com.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
H KSM Human Resources, αναζητά για λογαριασμό 
πελάτης της

Καθαριστή-στρια
Ο πελάτης:  

Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να: 

 
 

 
 

σε αντίστοιχη θέση

e-mail:  cv@ksmhr.gr

ΜΟΔΑ
H εταιρία Pop Air, η οποία δραστηριοποιείται στον 

Σχεδιαστές Ενδυμάτων

e-mail: hr.popair@gmail.com

ExclusivelySpa, an international hotel spa operator, 
now hiring: Hair Dressers
For their hotel spas in Cyprus 
Requirements: Candidates must be citizens of an 
EU member country or have the right to work in 

Qualifications: 

with previous working experience in luxury hotel 
spas or hair salons 

 
 

to be self-motivated working independently 
 

 

or russian or german
Apply to e-mail: ioannis@exclusivelyspa.com. All 
applications will be treated as strictly confidential.

Η Axel Αccessories είναι μια 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον 

στον υπέροχο κόσμο της μόδας και να κάνεις τα όνειρά 

Πατρονίστ (κωδ.: ΠΤ01)
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

σε εταιρία ένδυσης 
 
 

 
και ποιοτικό έλεγχο 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

Παροχές: 
 

περιβάλλον 
 

και αναπτυσσόμενη εταιρία

e-mail: hr@axelaccessories.com

Φωτογράφο

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

e-mail: career@newcult.gr. 
Τηλ.: 210 9601018.
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Μικρές αγγελίες εργασίας 
LOGISTICS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστή εταιρία στον χώρο 
της ζαχαροπλαστικής στη Θεσσαλονίκη 
αποθηκάριος έως 35 ετών με δίπλωμα 
Γ΄κατηγορίας. Απαραίτητο το πιστοποιητικό 
υγείας και μεταφορικό μέσο. Βιογραφικά 
στο e-mail: sales@hatzifotiou.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία μεταλλικών κατα-
σκευών στα Οινόφυτα Βοιωτίας αποθηκά-
ριος-χειριστής κλαρκ για τη διασφάλιση 
της εύρυθμης λειτουργίας της αποθήκης. 
Απαραίτητα: Άδεια χειρισμού κλαρκ, γνώσεις 
αγγλικών, Η/Υ (Ms Excel, Word), προϋπη-
ρεσία 2 ετών. E-mail: hr@voutsadakis.gr.
ZHTOYNTAI αποθηκάριοι-pickers στο Κο-
ρωπί. Eπιθυμητή, όχι απαραίτητη, προϋπηρε-
σία σε περιβάλλον οργανωμένης αποθήκης. 
Βιογραφικά στο e-mail: panosfokianos@
perfectpet.gr.
ZHTOYNTAI από αναπτυσσόμενη εταιρία 
χονδρικού εμπορίου στο Κορωπί χειριστές 
κλαρκ-αποθηκάριοι με ενεργή άδεια για 
τον χειρισμό κλαρκ, αλλά και για picking. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε περιβάλλον 
οργανωμένης αποθήκης WMS. E-mail: 
panosfokianos@perfectpet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία χονδρικής 
πώλησης αποθηκάριος picker με γνώσεις 
Η/Υ, εμπορικών προγραμμάτων, excel, τα-
χύτητα, αντίληψη, συνέπεια. Προϋπηρεσία 
3 έτη. Βιογραφικά στο e-mail: marketing@
kedima.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος 
logistics με τουλάχιστον τριετή εμπειρία. 
Βιογραφικά στοm e-mail: hpapazoglou@
kedima.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης αποθήκης-picker για 
την περιοχή Αχαρναί. Επιθυμητά απόφοι-
τος Ι.Ε.Κ.-Τ.Ε.Ι. με ανάλογη προηγούμενη 
εμπειρία. Συνεργάσιμος, επικοινωνιακός, 
καλή γνώση Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@kotsovos.gr.
ZHTOYNTAI από εισαγωγική-εμπορική 
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού στις 
Αχαρνές απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. logistics. Eπιθυ-
μητή προηγούμενη εμπειρία σε διαχείριση-
παρακολούθηση αποθήκης, καλή γνώση 
H/Y και ERP, οργανωτικός, μεθοδικός. 
E-mail: cv@kotsovos.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από μεταφο-
ρική εταιρία στον Πειραιά που θα γνωρίζει 
τιμολόγηση, αγγλικά και θα χειρίζεται άριστα 
Η/Υ. Εκπληρωμένη στρατιωτική θητεία και 
να έχει δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Βιογραφικά 
στο e-mail: ctrans_metaforiki@yahoo.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης με γνώσεις 
logistics και ευχέρεια χρήσης Ms Office και 
ERP. Βιογραφικά στο e-mail: mariazazeli@
monomat.gr. Τηλ.: 2310 798914 | υπεύθυνη: 
κα Μαρία Ζαζέλη.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία της ανατολικής Θεσ-
σαλονίκης χειριστής κλαρκ-αποθηκάριος 
με εμπειρία, κάτοχος διπλώματος χειριστή 
ανυψωτικού μηχανήματος, κάτοχος Ι.Χ., για 
5ήμερη πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvofficedimitra@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης από βι-
ομηχανία τροφίμων με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
Σίνδου. Απαραίτητα προσόντα: δίπλω-
μα χειριστή κλαρκ και προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
margarita@regina-foods.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος με επαγγελματικό 
δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για πλήρη απασχόλη-
ση. Βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
hrm@alphastar.gr. Τηλ.: 213 0882966. 
Φαξ: 210 3412753.

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης γενικών καθηκόντων για 
αγροτοκτηνοτροφική μονάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.perperidis@maxitis.gr, τηλ: 
23510 81203, κος Ηρακλής.

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Colibri Branding & 
Design, ικανός web designer & developer 
με εμπειρία σε php drupal, πανεπιστημιακό 
πτυχίο και καλή γνώση αγγλικών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: d.valta@colibri.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa-Sym (εταιρία κατα-
σκευής διαφημιστικών σημαιών) γραφίστας-
γραφίστρια για θέση εργασίας πλήρους 
πενθήμερης απασχόλησης στην περιοχή 
της Βάρης (έναντι σχολής Ευελπίδων). 
Βιογραφικά στο e-mail: info@alfasym.
gr, τηλ: 210 9826398.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κο-
ρωπί γραφίστας με 3ετή προϋπηρεσία 
στη σελιδοποίηση. Πλήρης απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@digicon.gr με 
κωδικό θέσης «DTP0418».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατάστημα ψηφιακών 
εκτυπώσεων στην Κηφισιά υπάλληλος 
για πλήρη απασχόληση (ωράριο κατα-
στημάτων). Απαραίτητα: καλή γνώση Η/Υ, 
κατοικία πλησίον Κηφισιάς. Επιθυμητή η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, η γνώση 
προγραμμάτων Αdobe και Οffice, αγγλικών. 
E-mail: fotofastkifissia@gmail.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από το δημιουργικό 
τμήμα εταιρίας τροφίμων. Απαραίτητα: MS 
Οffice, SQL (προαιρετικά), e-mail, βασικές 
γνώσεις προγραμμάτων Adobe. Αρμοδιότητες: 
διαχείριση ιστοσελίδας, digital marketing, 
γραφιστικές εργασίες. 11ο χλμ. Θεσσαλο-
νίκης-Κιλκίς. E-mail: design@mixmarkt.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από εκτυπωτική εταιρία στο 
Νέο Ηράκλειο, άτομο για μετεκτυπωτικές 
εργασίες, για πλήρη απασχόληση. Προτιμάται 
κάτοικος γύρω περιοχών. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@cloudprint.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διακοσμητής-αρχιτέκτονας. Προφίλ 
υποψηφίου: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., τουλάχιστον 
2 χρόνια προϋπηρεσίας, άριστη γνώση Sketch 
Up, Vray, Autocad, Photoshop, γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο e-mail: 
s@kaputdesign.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δακτυλογράφος-γραφίστας από τον 
ιατρικό σύλλογο Ε.Ε.ΛΙ.Α. (Κύπρου 4, Αθήνα) 
με μεγάλη εμπειρία στη σελιδοποίηση και στη 
διαμόρφωση κειμένου περιοδικών-βιβλίων. 
Υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκή-
πων και Αμαρουσίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr. Τηλ.: 210 6718080.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εταιριών ακινήτων 
και επιχειρήσεων manager escape rooms. 
Βιογραφικά στο e-mail: balisproperties@
gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Α&Τ Consultants 
πτυχιούχος για το τμήμα αναπτυξιακών 
προγραμμάτων. Αρμοδιότητες: συγγραφή, 
υποβολή και διαχείριση επενδυτικών σχε-
δίων Ν. 4399/2016 και Ε.Σ.Π.Α. Εμπειρία 
τουλάχιστον δυο ετών, πολύ καλή χρήση 
του Π.Σ.Κ.Ε. Ε-mail: funding@atcpap.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη βιομηχανία στον 
τομέα των τροφίμων διευθυντής προ-
γραμματισμού παραγωγής για απασχό-
ληση στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
της στη Λαμία. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, κατά προτίμηση σε εταιρία τροφίμων. 
Ε-mail: secretary@ferro.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Cowa Hellas A.E-Facility 
Management, επόπτης/τρια έργων για συ-
ντονισμό και έλεγχο προσωπικού καθαρι-
ότητας. Η εταιρία προσφέρει αυτοκίνητο, 
κινητό, φορητό Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@cowa.gr, κωδ. ΕΠ_318.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός γενικού διευθυντή με 
εμπειρία σε project management και digital 
marketing. Προσφέρεται ικανοποιητικός 
μισθός και ιδανικό περιβάλλον εργασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrvs011@gmail.
com με κωδικό «ΒΟΗ».

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εισηγητής σεμιναρίων λογιστι-
κής με εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη 
γνώση λογιστικών εφαρμογών Epsilonnet 
και Softone από γνωστό εκπαιδευτήριο 
στο κέντρο για part time απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.
ZHTOYNTAI μεταφραστές αγγλικών, γαλ-
λικών, γερμανικών, ρουμανικών, ιταλικών, 
ολλανδικών, σερβικών, τουρκικών, βουλγα-
ρικών, αλβανικών, ισπανικών, πορτογαλικών, 
ρωσικών, ουκρανικών, ιαπωνικών. Bιογραφι-
κά στο e-mail: xrisosepihirimatikossinodigos@
gmail.com, τηλ: 210 4110221, με την ενδειξη: 
Μεταφραστές και τη γλώσσα.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής πληροφορικής για 
βοήθεια φοιτητών στην εκπόνηση φοιτη-
τικών εργασιών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@myproject.gr
ZHTOYNTAI από την ομάδα του «i love 
dyslexia» ειδικοί παιδαγωγοί, αποφασι-
σμένοι να κάνουν τη διαφορά. Βιογραφικά 
στο e-mail:  info@ilovedyslexia.gr.
ZHTOYNTAI από την εταιρία Technoplus 
A.E. καθηγητές για τα αντικείμενα: Οffice 
2013 ή 2016 και 365, web marketing, 
SΕΟ-Google Analytics. Βιογραφικά στο 
e-mail: george@technoplus.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής για τις κατατακτήριες 
παιδαγωγικού και νηπιαγωγών Αθήνας με 
εμπειρία στη διδασκαλία των μαθημάτων: 
αναπτυξιακή ψυχολογία, επιστήμες της αγω-
γής-της εκπαίδευσης, κοινωνιολογία και 
το αντικείμενό της, θεωρίες της αγωγής. 
E-mail: info@psahoulias.gr.
ZHTOYNTAI μεταφραστές γερμανικών, αγ-
γλικών, ρουμανικών, ισπανικών, ιταλικών 
από εταιρία μεταφράσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: xrisosepihirimatikossinodigos@
gmail.com με την ένδειξη: Αγγελία Μετα-
φραστών, τηλ.: 210 4110221.
ZHTOYNTAI από εταιρία προγραμμάτων 
δημιουργικής απασχόλησης απόφοιτοι 
Τ.Ε.Φ.Α.Α., ειδικής αγωγής, σχολής κα-
λών τεχνών, μουσικοί και θεατρολόγοι για 
8μηνη απογευματινή part-time εργασία. 
Βιογραφικά στο e-mail: dro@dro.gr.
ZHTOYNTAI από εταιρία διοργάνωσης σχο-
λικών προγραμμάτων γυμναστές/στριες 
(απόφοιτοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.) για την υλοποίηση 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων εντός Αττικής 
έως και τον Ιούλιο 2018. Βιογραφικά στο 
e-mail: dro@dro.gr.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-
ADMINISTRATION
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Θεσσαλονίκη υπάλληλος 
γραφείου με γνώση τυφλού συστήματος 
για μόνιμη 4ωρη εργασία (Δευτέρα-Παρα-
σκευή και Σάββατα) και συγκεκριμένα για 
καταχώριση αιτήσεων κινητής τηλεφωνίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: job@skimport.gr.
ZHTOYNTAI από κατασκευαστική-εμπορική 
εταιρία υπάλληλοι γραφείου για τα τμήμα-
τα ρεσεψιόν, αρχειοθέτησης, γραμματείας. 
Ωράριο 8ωρο, 4ωρο, πρωινό ή απογευμα-
τινό. Σταθερός μισθός. Τηλ.: 212 6872570.
ZHTOYNTAI από όμιλο υγείας 6 υπάλλη-
λοι γραφείου για το τμήμα καταχώρισης 
στοιχείων και ρεσεψιόν. Ωράρια ευέλικτα, 
σταθερές αποδοχές, άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 
212 6872505.
ZHTOYNTAI από ανώνυμη εταιρία με έδρα 
τη Βουλιαγμένη με πρόσβαση στο μετρό 
Ελληνικού 10 άτομα για τη θέση υπάλληλου 
γραφείου στο τμήμα πιστωτικού ελέγχου. 
Γνώσεις χειρισμού υπολογιστών. Βιογραφι-
κά στο e-mail: m.melissopoulou@trustsa.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εταιρία 
τροφοδοσίας πλοίων για 6ωρη απασχόληση. 
Απαραίτητα: Δίπλωμα Β’ κατηγορίας και 
γνώσεις βασικών αγγλικών. Περιοχή: Κερα-
τσίνι. Βιογραφικά στο e-mail: marinerpa@
yahoo.gr. Τηλ.: 6941 466764.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματεία διοικητική και εκτε-
λεστική-βοηθός general manager, από όμι-
λο εταιριών ακινήτων και επιχειρήσεων. 
Βιογραφικά στο e-mail: balisproperties@
gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου (συντα-
ξιούχος) με γνώσεις Η/Υ και internet από 
εταιρία για το τηλεφωνικό κέντρο, επικοι-
νωνία με πελάτες, τηλεφωνική εξυπηρέ-
τηση και ενημέρωση καρτέλας πελάτη στο 
Εxcel. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
galaxynet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο υπεύθυνο και οργανωτικό 
για κάλυψη θέσης μερικής απασχόλησης 
ως γραμματεία σε ιατρικό εργαστήριο. 
Απαραίτητη η γνώση αιμοληψίας. Η προ-
ϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: dnalab.
gram.cv@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία υπάλληλος για 
τηλεφωνική επικοινωνία με εξερχόμενες 
τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήμερη 8ωρη 
απασχόληση με σταθερό μισθό και Ι.Κ.Α. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.resources.
ath@gmail.com με τον κωδικό «ΕΤΕ_01».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οffice αdministration Β2Β. Τη-
λεφωνική επικοινωνία με προμηθευτές 
εξωτερικού και πελάτες, παραγγελίες, παρα-
στατικά, τιμολόγια, μεταφορές, ενημέρωση 
πελατών. Άριστα ελληνικά-αγγλικά, MS 
Office, Singular Manager. Πελατοκεντρική 
αντίληψη, άνεση στην επικοινωνία. E-mail: 
info@mtcltd.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τη θέση της υποδοχής 
σε ΙΙΕΚ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βιο-
γραφικά στο e-mail: europaiki.ekpaideusi@
gmail.com, κωδ. θέσης: ΥΠ.01.
ZHTEIΤΑΙ υπάλληλος γραφείου για τιμολό-
γηση σε κατάστημα. Γνώση ERP Entersoft. 
Περιοχή Γέρακα Αττικής. Βιογραφικά στο 
e-mail: skrekis@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από τεχνική 
εταιρία για γραμματειακή υποστήριξη με 
ωράριο από Δευτέρα έως Παρασκευή πρωί 
και απόγευμα και Σάββατα έως τις 3. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@ergokaloudakis.
gr, τηλ.: 2810 316333, φαξ: 2810 261010.
ZHTOYNTAI από όμιλο παροχών υγείας, 
άτομα για την κάλυψη των τμημάτων γραμ-
ματειακής υποστήριξη και επιβεβαίωσης 
στοιχείων των πελατών. Άμεση πρόσληψη. 
Υψηλές αποδοχές. Τηλ.: 212 6872505.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός εσωτερικού ελέγχου για 
εταιρία στο Μαρούσι. Αντίστοιχη προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.dhamo@analog.com.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για γραμματειακή 
υποστήριξη σε τεχνικό γραφείο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση η πολύ καλή γνώση Η/Υ, Word 
και Excel. Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη. 
Πενθήμερη απασχόληση, ωράριο 07:00-
15:30. Βιογραφικά στο e-mail: dimsouanis@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματειακής υπο-
στήριξης-call center από μεγάλο εκπαι-
δευτικό οργανισμό στα νότια προάστια, για 
μερική, απογευματινή απασχόληση (4ωρη). 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@talis.gr, κωδ. 
θέσης: Gram.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια τελευταίου έτους οι-
κονομικής σχολής για 4ωρη απογευματινή 
απασχόληση ως βοηθός μελετητή, σε γρα-
φείο οικονομοτεχνικών μελετών, ΕΣΠΑ. 
Τηλ: 6946 258164.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτήτρια τελειόφοιτη οικο-
νομικής σχολής για 4ωρη απογευματινή 
απασχόληση ως γραμματέας σε γραφείο 
οικονομοτεχνικών μελετών, ΕΣΠΑ. Τηλ: 
6945 039520.

ZHTOYNTAI από ανώνυμη εταιρία έντυπης 
πληροφορικής, δύο άτομα με καλή γνώση 
αγγλικών και καλή γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών για το τμήμα πληροφορικής. 
Τηλ: 210 2405702, 210 2441953.
ZHTOYNTAI από όμιλο εστίασης της 
Αθήνας άτομα για υποδοχή εστιατορίων 
και bar για μόνιμη εργασία. Απαραίτητη 
προϋπόθεση προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: rmanager8@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από με-
ταφορική εταιρία στη Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 
2310 706775 | 6970 018800.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορικό τμήμα εκδοτικής 
εταιρίας υπάλληλος πλήρους απασχόλησης, 
κάτοχος δικύκλου ή Ι.Χ. Προϋπηρεσία στον 
χώρο του merchandising επιθυμητή. Βιο-
γραφικά e-mail: hr@anubis.gr με κωδικό 
«MER0418».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματειακή υποστήριξη σε 
τμήμα εξαγωγών μεγάλης βιομηχανικής 
εταιρίας στον χώρο των τροφίμων. Απαραί-
τητη προϋπόθεση η άριστη γνώση αγγλικών 
και Η/Υ. Βιογραφικά στο secretary@ferro.
gr με κωδικό «EXPORTS».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Euromedica-Γενική Κλινι-
κή Θεσσαλονίκης άτομο για άμεση κάλυψη 
της απογευματινής και βραδινής βάρδιας 
στην κεντρική γραμματεία. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@genikikliniki.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία επιστημονικών συμ-
βούλων γραμματέας με άριστη γνώση MS 
Office και αγγλικών, καθώς και ευχέρεια 
στη σύνταξη κειμένων. Οργανωτικές ικα-
νότητες και γνώσεις λογιστικής θα εκτι-
μηθούν. Δυνατότητες εξέλιξης. E-mail: 
jobs@sevensigma.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία τουρισμού υπάλ-
ληλος γραφείου για πλήρη απασχόληση 
γραμματειακής υποστήριξης, εξυπηρέτησης 
πελατών με υπευθυνότητα και όρεξη για 
δουλειά. Άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ, 
χρήση διαδικτύου. Βιογραφικά στο e-mail: 
mk@metone.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με καλή γνώση της αγ-
γλικής γλώσσας και προϋπηρεσία στον 
τουρισμό για εργασία σε τουριστικό γρα-
φείο στον Άγιο Δημήτριο. Βιογραφικά στο 
e-mail: moraiti@bbt.gr. Τηλ.: 210 9793513.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου για διεκπε-
ραίωση υποχρεώσεων γραφείου σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@pellihotel.com. 
Να αναφέρεται και το όνομα της θέσης.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Ακτή του Ήλιου Άλιμος 
Α.Ε. για την καλοκαιρινή σεζόν 2018 προ-
σωπικό για την εξυπηρέτηση πελατών στις 
ομπρέλες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aktitouiliou.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Olive Tree Spa-Unique 
Spa Solutions αρχιτέκτων μηχανικός για 
γραμματειακή υποστήριξη, για τη στελέχωση 
του γραφείου της Αθήνας. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@olivetreespa.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με άπταιστα 
αγγλικά για πλήρη απασχόληση. Παρέχεται 
βασικός μισθός, άμεση πρόσληψη. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hrm@alphastar.gr. 
Τηλ.: 2130 882966.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία υπάλληλος για 
τηλεφωνική επικοινωνία με εξερχόμενες 
τηλεφωνικές κλήσεις. Πενθήμερη 8ωρη 
απασχόληση με σταθερό μισθό και Ι.Κ.Α. 
Βιογραφικά στο e-mail: human.resources.
ath@gmail.com, αναγράφοντας τον κωδικό 
«ΕΤΕ_01».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος οικονομικής σχο-
λής για 4ωρη απογευματινή απασχόληση 
σε γραφείο οικονομοτεχνικών μελετών, 
Ε.Σ.Π.Α. κ.λπ. Τηλ.: 6945 039520.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου για 5ωρη 
απάσχοληση. Απαραίτητα προσόντα: πτυ-
χίο Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. οικονομικής-λογιστικής 
κατεύθυνσης, οργάνωση, αντίληψη και 
επικοινωνιακές ικανότητες. Βιογραφικά 
στο e-mail: kt@alfadev.gr.
ZHTOYNTAI από πρακτορείο Ο.Π.Α.Π. στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης άτομα για μόνι-
μη απασχόληση. Προϋπηρεσία επιθυμητή, 
αλλά όχι απαραίτητη. Άμεση πρόσληψη. 
Βιογραφικά στο e-mail: prg244@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ομάδα του «i love 
dyslexia» γραμματέας επικοινωνιακή, με 
άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και ενεργή 
κάρτα ανεργίας άνω των 3 μηνών. Παρέχεται 
βασικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ilovedyslexia.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτη οικονομικών σχολών με 
γνώσεις Η/Υ, αγγλικών επίπεδου Ρroficiency 
για μόνιμη απασχόληση στη γραμματειακή 
υποστήριξη-στο λογιστήριο. Βιογραφικά 
στο e-mail: pantelidis@pantelidis.com με 
την ενδειξη «Λογιστήριο».
ZHTOYNTAI άτομα για πλήρη απασχόληση 
από εταιρία πληροφορικής για καταχώριση 
δεδομένων-ψηφιοποίηση εγγράφων. Επι-
θυμητή η γνώση του τυφλού συστήματος, 
αλλά όχι απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
scan.prj.cv@gmail.com.

ZHTOYNTAI από Α.Ε. υπάλληλοι ενημέρωσης 
πελατών για τα γραφεία της σε Χαλάνδρι, 
Κορωπί, Λαύριο με άνεση επικοινωνίας για 
4ωρη πρωινή ή απογευματινή ενημέρωση 
πελατών. Μισθός, ασφάλιση, ποσοστά. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hr@thermoil.gr.
ZHTOYNTAI από ανώνυμη εταιρία με έδρα 
τη Βουλιαγμένη με πρόσβαση στο μετρό Ελ-
ληνικού 10 άτομα για τη θέση υπάλληλος 
γραφείου στο τμήμα πιστωτικού ελέγχου. 
Γνώσεις: χειρισμός υπολογιστών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: m.melissopoulourtou@
contrustsa.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπάλληλος με 
εμπειρία στη διαχείριση e-shop. Βιογραφικά 
στο e-mail: mdima@smart-tech.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με δίπλωμα οδήγησης για 
εξωτερικές εργασίες. Προσόντα επιθυμητά: 
ευχάριστη προσωπικότητα, άνεση στην επικοι-
νωνία, συνέπεια, εμπιστοσύνη, επικοινωνιακές 
ικανότητες. Παρέχονται εταιρικό αυτοκίνητο, 
κινητό. Βιογραφικά στο e-mail: lenox70@
gmail.com. Τηλ.: 2310 683256.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος τουριστικού γραφεί-
ου για εποχική απασχόληση στη Σαντορίνη. 
Βιογραφικά στο e-mail: travelagencyath@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εκπρόσωπος τηλεφωνικής εξυ-
πηρέτησης πελατών από εισαγωγική-εμπο-
ρική επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού 
στις Αχαρνές. Καλή γνώση H/Υ, απόφοιτος 
ανώτερης-ανώτατης σχολής. Επιθυμητή ανά-
λογη προηγούμενη εμπειρία. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@kotsovos.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υπο-
στήριξη, αγγλομαθής, από εταιρία για 
πενθήμερη πεντάωρη απασχόληση στο 
υποκατάστημα των Αθηνών. Βιογραφικά 
με την ένδειξη «Γραμματεία» στο e-mail: 
xrisosepihirimatikossinodigos@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός εσωτερικού ελέγχου από 
εταιρία στο Μαρούσι. Αντίστοιχη προϋπηρε-
σία θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: 
a.dhamo@analog.com.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε με έδρα το Ζεφύρι άτομο 
για γραμματειακή υποστήριξη με γνώσεις 
διαχείρισης ιστοσελίδων και προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr.viografika01@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα κομμωτήρια «Ανδρέας» 
υπάλληλος υποδοχής με πείρα ή χωρίς για 
το κατάστημα της Ν. Ερυθραίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: athinaminioti@yahoo.com. Τηλ.: 
213 0264356 | Φαξ: 210 6851128.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου 4ωρης απα-
σχόλησης για τη διεύθυνση του τμήματος 
catering με προϋπηρεσία και πολύ καλή 
γνώση του Office. Βιογραφικά στο e-mail: 
k.alexouda@gmail.com.
ZHTOYNTAI άτομα για πλήρη απασχόληση 
από εταιρία πληροφορικής για καταχώριση 
δεδομένων. Επιθυμητή η γνώση του τυφλού 
συστήματος, αλλά όχι απαραίτητη. Βιογρα-
φικά στο e-mail: scan.prj.cv@gmail.com.
ZHTOYNTAI από την εταιρία Μηχανογρα-
φική ΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, consultants 
για να στελεχώσουν το τμήμα εξυπηρέτη-
σης πελατών. Απαραίτητες γνώσεις SQL, 
προγραμματισμού, ERP Softone-Unisoft. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@m-service.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Solar Cells Hellas 
Α.Ε., που δραστηριοποιείται στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, για πρόσληψη γραμμα-
τέας υποδοχής πλήρους απασχόλησης με 
εμπειρία. Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@schellas.gr.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Περνιεντάκης 
Δ. ΑΕΒΕ με έδρα το Γάζι οδηγός-διανο-
μέας. Προσφέρονται: ανταγωνιστικός 
μισθός, πλήρης ασφάλιση και συνεχές 
ωράριο. Απαραίτητο δίπλωμα κατηγορί-
ας Γ’. Βιογραφικά στο e-mail: infoher@
pernientakis.gr
03/04/2018 12:08
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας για ιταλικό εστιατόριο 
στο Παλαιό Φάληρο με εμπειρία για μόνιμη 
απασχόληση. Τηλ: 210 9840855.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για delivery από κατάστημα 
με σουβλάκια. Τηλ.: 6944 882080.
ZHTOYNTAI διανομείς φυλλαδίων σε στα-
θερά σημεία για μόνιμη πενθήμερη πεντάωρη 
εργασία με ένσημα. Βιογραφικά στο e-mail: 
xrisosepihirimatikossinodigos@gmail.com. 
Τηλ.: 210 4110221 (ώρες 09:00-14:00, 
Δευτέρα-Παρασκευή).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης-εξωτερικές 
εργασίες από εταιρία στον Γέρακα. Απα-
ραίτητα: δίπλωμα οδήγησης και γνώσεις 
αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: info@
micrelmed.com. Φαξ: 210 6032335 με 
κωδικό θέσης «ΒΑΠ». 
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery από cafe στο Κολωνά-
κι. Βιογραφικά στο e-mail: tettaroulia@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από ιταλικό εστιατό-
ριο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
xalandri@al-pino.gr. Τηλ.: 210 6815355.

ZHTOYNTAI από εμπορική εταιρία στο 
Μοσχάτο άτομα για εξωτερικές εργασίες. 
Πλήρης απασχόληση και άμεσα διαθέσιμα. 
Απαραίτητο στοιχείο: Κάτοχος Ι.Χ. αυτοκινή-
του. Βιογραφικά στο e-mail: companydt6@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία υπάλληλος 
για διανομή έντυπου υλικού-promotion. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@talis.gr με 
κωδικό θέσης «Promotion».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από ιταλικό εστιατό-
ριο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: 
xalandri@al-pino.gr. Τηλ.: 210 6815355.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίου-Τ.Ε.Ι. 
έμπειρος, που διαμένει υποχρεωτικά σε 
Αμπελοκήπους, Ψυχικό ή Μαρούσι (γενικώς 
στα βόρεια προάστια), για μερική απασχόλη-
ση. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.
gr. Τηλ.: 6976 654854.

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ZHTOYNTAI οικονομολόγοι, θεολόγοι, 
ιατροί, βιολόγοι, χημικοί μηχανικοί, ηλε-
κτρολόγοι μηχ/κοί, μηχανολόγοι μηχ/κοί, 
πολιτικοί μηχ/κοί και άλλες ειδικότητες 
για υποστήριξη σε φοιτητικές εργασίες. 
Βιογραφικά στο e-mail: omilosomilos@
gmail.com με θέμα «Εργασίες».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βιολόγος για πλήρη απασχόληση 
σε ιδιωτικό διαγνωστικό εργαστήριο γενε-
τικής και μοριακής βιολογίας στη Θεσσα-
λονίκη. Η εμπειρία σε μοριακές τεχνικές θα 
θεωρηθεί προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: 
DNAlab.cv@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με πολυετή πα-
ρουσία στον χώρο των νοσοκομείων, 
βιολόγος-βιοχημικός ως επιστημονικός 
συνεργάτης για την περιοχή της Αττικής 
και της επαρχίας. Βιογραφικά στο e-mail: 
pangeozaf@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από εταιρία στον Ασπρό-
πυργο για ανάπτυξη χημικού εργαστηρίου 
εξειδικευμενου σε ποσοτικές αναλύσεις 
μετάλλων. Απαραίτητο πτυχίο χημικού 
τμήματος. 6μηνη σύμβαση, ικανοποιη-
τικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
kimethellas@yahoo.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από βιομηχανία παρα-
γωγής τροφίμων στη Β.Ι.ΠΕ. Λαμίας με 5 
έτη προϋπηρεσίας τουλάχιστον. Βιογραφικά 
στο e-mail: production@ferro.gr.

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος χρηματοδότησης ανα-
πτυξιακών Επενδυτικών Προγραμμάτων. 
Απαραίτητη εμπειρία με αναπτυξιακά προ-
γράμματα, συλλογή και κατάθεση φακέλου 
κάτοχος Ι.Χ. Θα δοθεί μισθός και bonus. 
Επιθυμητή κατοικία στην Καλαμαριά Θεσ-
σαλονίκης. Βιογραφικά: dramalismarios@
gmail.com.

ΕΣΤΙΑΣΗ
ZHTOYNTAI σερβιτόροι και σερβιτόρες από 
καφετέρια στην Κυψέλη. Απαραίτητα προσόντα: 
υπευθυνότητα, ευγένεια, επικοινωνία. Προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Προτιμούνται κάτοικοι 
περιοχής. Τηλ.: 210 8628464.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας-μαγείρισσα με προϋπη-
ρεσία σε ανάλογη θέση για σεζόν σε κουζίνα 
ξενοδοχείου στη Σκιάθο. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@kanapitsa.gr. Τηλ.: 6994 402464.
ZHTOYNTAI από το Politia Tennis Club 
άτομα για service και μπουφέ με part-time 
απασχόληση (Π/Σ/Κ) στο τμήμα κοινωνικών 
εκδηλώσεων του συγκροτήματος. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@politiatennisclub.gr. Τηλ.: 
210 6200003.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef από bistro στο Χαλάνδρι. 
Πλήρες ωράριο. Μισθός ικανοποιητικός. 
Βιογραφικά στο e-mail: chapeaub3@yahoo.
com. Τηλ.: 6988 863643.
ZHTOYNTAI μάγειρες Α’ & Β’ με προϋπη-
ρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε κουζίνες από 
εστιατόριο στον χώρο του The Mart στην 
Καλαμαριά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
eurocoffee.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής 
ανατολικά της Θεσσαλονίκης τεχνίτης για 
σφολιάτα. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio2@
alexoudas.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας από ξενοδοχειακή μο-
νάδα στην Κεφαλλονιά για τη σεζόν 2018. 
Παρέχεται διαμονή, σίτιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: rassias@windowslive.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κεντρικό ξενοδοχείο Α’ κα-
τηγορίας στην Αθήνα μάγειρας Β’ για μόνιμη 
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία. Βιογραφικά στο e-mail: srutten2@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαροτίνα-μαγείρισσα με βασικές 
γνώσεις μαγειρικής και service για εποχιακή 
απασχόληση σε τουριστικό σκάφος αναψυχής 
22 μ. Μισθός και ασφάλιση. Βιογραφικά το 
e-mail: personnelstr@gmail.com με τον 
κωδικό «km».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με εμπειρία στον χώρο της 
εστίασης για πλήρη απασχόληση σε restaurant 
στην Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bmd.gr με θέμα μάγειρας, τηλ.: 210 8015270.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/ρα με εμπειρία για 
πλήρη απασχόληση σε bar-restaurant στην 
Κηφισιά. Βιογραφικά στο e-mail: info@bmd.
gr με θέμα service, τηλ.: 210 8015270.
ZHTOYNTAI από γνωστό ξενοδοχείο 4 
αστέρων στη Θεσσαλονίκη σερβιτόρες με 
αντίστοιχη προϋπηρεσία στον τουριστικό 
κλάδο και πολύ καλή γνώση αγγλικών για 
full time-part time απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@anadeixi.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εταιριών ακινήτων 
και επιχειρήσεων manager food mall. Βι-
ογραφικά στο e-mail: balisproperties@
gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εταιριών ακινήτων 
και επιχειρήσεων manager εστίασης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: balisproperties@
gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας από το εστιατόριο 
Duck Private Cheffing στη Θεσσαλονί-
κη. Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε 
εστιατόριο, επαγγελματική εμφάνιση και 
άψογη συμπεριφορά, πνεύμα ομαδικότη-
τας στην εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
janitheodo@yahoo.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή μονάδα στη 
Σαντορίνη σερβιτόρος/α του εστιατορίου. 
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Παρέχεται διαμονή, ημιδιατροφή και πλήρης 
ασφάλιση. Τηλ.: 6944 651955.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα σε boutique 
ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο για την καλο-
καιρινή σεζόν. Προσφέρεται διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bluesand.gr.
ZHTOYNTAI μάγειρας Α’ και βοηθός μάγει-
ρα από 4άστερο ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Παρέχονται 
διαμονή και καλές αποδοχές. Βιογραφι-
κά στο e-mail: jobs.gerakasbelvedere@
gmail.com.
ΖΗΤEITAI από boutique ξενοδοχείο στη 
Φολέγανδρο σερβιτόρος/α με εμπειρία 
και καλή γνώση αγγλικών. Προσφέρεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
bluesand.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από boutique ξενοδοχείο στη 
Φολέγανδρο barista με γνώσεις στην 
παρασκευή καφέ και ποτού. Προσφέρε-
ται διαμονή και διατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@bluesand.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη 
υπάλληλος bar-restaurant με προϋπηρεσία, 
καλή γνώση αγγλικών, γνώση cocktails, 
εξαιρετική ικανότητα στην επικοινωνία, 
επαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη 
εμφάνιση. Βιογραφικά στο e-mail: info@
santorinihotelorizontes.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εστιατόριο στην περιοχή Πόρ-
το Χέλι chef-μάγειρας με ανάλογη εμπειρία 
για την περίοδο του καλοκαιριού. Δεκτοί 
και φοιτητές από σχολές μαγειρικής. Βιο-
γραφικά στο e-mail: thedrunkenclam16@
gmail.com. Τηλ.: 6983 283878.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ μάγειρας από νεοσύστατο 
cafe-bar and bistro στην Καλλιθέα Χαλ-
κιδικής για την καλοκαιρινή σεζόν 2018. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Παρέχεται μισθός, ασφάλιση, διαμονή, 
διατροφή. Ε-mail: athanasiosantoniadis1@
gmail.com. Τηλ.: 6939 407421 (κ. Θανάσης).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κουζίνα στη Χαλκιδική. 
Βιογραφικά στο e-mail: stamatis-1974@
hotmail.com. Τηλ.: 6973 786202.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό για επισιτιστικά 
τμήματα σε 5* ξενοδοχείο στη Χαλκιδι-
κή. Βιογραφικά στο e-mail: om.ana@
xv-hotels.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ μάγειρας από το ξενοδο-
χείο Giannoulaki στη Μύκονο. Παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
deliancollection.com. Τηλ.: 6944 375951.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοζαχαροπλάστης και προσω-
πικό για service από νέο κατάστημα αρτο-
ζαχαροπλαστικής στο Μόναχο Γερμανίας. 
Απαιτείται δυνατότητα μετεγκατάστασης, 
βασικές γνώσεις ζαχαροπλαστικής και άρι-
στη γνώση γερμανικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@bizexperts.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κουζίνας-service με 
εμπειρία στο service για απασχόληση σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραί-
τητη η γνώση αγγλικών. Bιογραφικά στο 
e-mail: athenshotelservice@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας Α’ και βοηθός μάγει-
ρα από 4άστερο ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Παρέχονται 
διαμονή και καλές αποδοχές. Βιογραφικά 
στο e-mail: jobs.belvedere@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας από ξενοδοχείο στη 
Σαντορίνη για την περίοδο Απρίλιος-Νο-
έμβριος. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@absolutebliss.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από νεοσύστατο cafe-bar and 
bistro στην Καλλιθέα Χαλκιδικής Α’ μά-
γειρας για την καλοκαιρινή σεζόν 2018. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Παρέχεται 
μισθός, ασφάλιση, διαμονή, διατροφή. 
Τηλ.: 6939 407421.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5* στη Μύκο-
νο barista με γνώσεις στην παρασκευή 
καφέ και ποτού. Προσφέρεται διαμονή και 
διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
mykonostheoxenia.com.

ZHTOYNTAI από ξενοδοχείο στην Κω 
σερβιτόροι και barman για τη σεζόν 2018. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv.nbkos@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το νέο εστιατόριο “Φιστικιές” 
στο Καμάρι Σαντορίνης μάγειρας ζεστής κου-
ζίνας. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: criscook@live.com, τηλ.: 6945 006036.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το νέο εστιατόριο “Φιστικιές” 
στη Σαντορίνη, άτομο για σέρβις με εμπειρία 
και καλή γνώση αγγλικών. Παρέχεται διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: criscook@live.com, 
τηλ.: 6945 006036.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για τηγανιά στη Χαλκιδική 
από το εστιατόριο Nefeli Garden Restaurant 
στο Πολύχρονο. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
Μεθοδικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια, πνεύ-
μα ομαδικότητας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: kleogr@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης από το εστιατόριο Nefeli 
Garden Restaurant στο Πολύχρονο Χαλκι-
δικής. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Μεθο-
δικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια, πνεύμα 
ομαδικότητας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Βιογραφικά στο e-mail: kleogr@gmail.com.
ZHTOYNTAI σερβιτόροι από εταιρία δι-
οργάνωσης εκδηλώσεων στην περιοχή 
Αεροδρομίου Θεσσαλονίκης. Προϋπηρε-
σία απαραίτητη, επιθυμητά στον τομέα του 
banqueting. Βιογραφικά στο e-mail: epilekti@
otenet.gr με την ένδειξη “service”.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για φούρνο στη Βου-
λιαγμένη, με εμπειρία 10 ετών σε παραγωγή 
παραδοσιακών και νέων τεχνολογιών αρτο-
σκευασμάτων, με παραγωγικές και οργανω-
τικές εμπειρίες και γνώσεις. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@kontilierisgroup.gr, τηλ.: 6941 
410802 κα Γιαννούκου.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εστιατόριο στην περιοχή Πόρτο 
Χέλι chef-μάγειρας με ανάλογη εμπειρία, για 
την περίοδο του Πάσχα και του καλοκαιριού. 
Δεκτοί και φοιτητές από σχολές μαγειρικής. 
Τηλ: 6983 283878.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Αλόννησο άτο-
μο για τη στελέχωση του bar για τη σεζόν 2018. 
Βιογραφικά στο e-mail: 4epochesalonnisos@
gmail.com, τηλ: 6945 468591, υπεύθυνη κα 
Μαλαματένιου Αγγελική.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ pastry chef (ζαχαροπλάστης) 
από εταιρία catering στην περιοχή του αε-
ροδρομίου της Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση απαραίτητη. Βιογραφικά στο 
e-mail: epilekti@otenet.gr με την ένδειξη 
«Pastry chef».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα, με εμπειρία από 
ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο. Βιο-
γραφικά στο e-mail: btsoukatos@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μπουφετζής στη Βάρκιζα σε κατά-
στημα All day Cafe-Restaurant, προϋπηρεσία 
στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρ-
μοστικότητα. Τηλ: 6973 246650, κος κ. Δη-
μήτρης Κατούντας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σερβιτόρου στη Βάρκιζα, 
κατάστημα All day Cafe-Restaurant, προϋ-
πηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμό, ομαδι-
κότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, 
προσαρμοστικότητα. Τηλ: 6973 246650, κος 
κ. Δημήτρης Κατούντας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ελληνικό εστιατόριο Μαζί 
στο κέντρο της Βουδαπέστης νέος, δυναμικός 
Chef. Δεκτοί και Α’ Μάγειρες. Επιθυμητή γνώ-
ση αγγλικών, επικοινωνιακός χαρακτήρας. 
Παρέχεται διαμονή. Μισθός συζητήσιμος. Βιο-
γραφικά στο e-mail: dr.adamritz@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος /α a la carte από το 
Mitsis Blue Domes 5* στην Κω. Eπιθυμητή 
η εμπειρία σε all-inclusive. Βιογραφικά 
στα e-mail: bluedomes.fb@mitsishotels.
com, bluedomes.am2@mitsishotels.com
02/04/2018 12:46
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για pool bar από ξε-
νοδοχείο στα βόρεια προάστια με προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: hostingluxury@
gmail.com
ZHTOYNTAI bartenders από ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: sunrise-m@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος εστιατορίου από ξε-
νοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: sunrise-m@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μπουφετζής από ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: sunrise-m@otenet.gr.
ZHTOYNTAI σερβιτόροι /ες για εστιατόριο και 
bar από ξενοδοχείο 4* στη Χαλκιδική για την 
ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Παρέχεται 
διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@mareazzurro.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman με εμπειρία σε ανάλογη 
θέση και άριστη γνώση αγγλικών, για ξενο-
δοχείο στη Σκιάθο για σεζόν. Βιογραφικά στο 
e-mail: cv@kanapitsa.gr, τηλ: 6994 402464.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κορυφαίο όμιλο της Αθήνας 
maitre για στελέχωση θέσεων σε εστιατόρια 
και bar για μόνιμη εργασία. Βιογραφικά στο 
e-mail: rmanager8@gmail.com
ZHTOYNTAI από κορυφαίο όμιλο της Αθή-
νας bartenders για στελέχωση θέσεων σε 
εστιατόρια και bar για μόνιμη εργασία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: rmanager8@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κορυφαίο όμιλο της Αθήνας 
bar manager για μόνιμη εργασία. Βιογρα-
φικά στο e-mail: rmanager8@gmail.com

ZHTOYNTAI από κορυφαίο όμιλο της Αθή-
νας σερβιτόροι για στελέχωση θέσεων σε 
εστιατόρια και bar για μόνιμη εργασία. Βιο-
γραφικά στο e-mail: rmanager8@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα από ιταλικό 
εστιατόριο στο Χαλάνδρι. Βιογραφικά 
στο e-mail: xalandri@al-pino.gr
ZHTOYNTAI άτομα για σέρβις από ξενοδο-
χείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: sunrise-m@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας-μαγείρισσα Β’ & Γ’ για 
τη θερινή σεζόν 2018 από το σύμπλεγμα 
βιλών K4kythnos στην Κύθνο. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@kforkythnos.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στη Ρόδο Α’ 
μάγειρας με γνώση τουλάχιστον δύο ξένων 
γλωσσών. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: manager@blueseahotel.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  από εστιατόριο μάγειρας Α’ 
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 5 
ετών, ο οποίος να γνωρίζει ξένες γλώσ-
σες. Βιογραφικά στο e-mail: ahalkia@
estiatoriomilos.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μπουφετζής με εμπειρία από 
παιδότοπο-καφέ στη Νέα Πολιτεία Ωρω-
πού. Μόνιμη πενθήμερη εργασία, σταθερός 
μισθός και ασφάλιση. Τηλ.: 6933 004609.
ZHTOYNTAI σερβιτόροι/ες από καφέ-εστι-
ατόριο στο κέντρο της Αθήνας. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@blackduckgarden.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Βραυρώνα 
ζαχαροπλάστης με απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@zeusintl.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Πάργα 
βοηθός μάγειρα-λάντζα. Προϋποθέσεις: 
τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία, ομαδι-
κότητα και επαγγελματισμός. Παρέχεται 
διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
alearesort.gr. Τηλ.: 6977 323175.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Πάργα σερ-
βιτόρος/α. Προϋποθέσεις: άριστη (πιστο-
ποιημένη) γνώση της αγγλικής, ευπρεπής, 
επαγγελματική εμφάνιση, επικοινωνιακή 
προσωπικότητα. Παρέχεται διαμονή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@alearesort.gr. 
Τηλ.: 6977 323175.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για να αναλάβει μικρό 
boutique ξενοδοχείο στη Φολέγανδρο με 
πρωινό και μικρό ολοήμερο μενού a la carte. 
Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, 
διαμονή, διατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@bluesand.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας από το εστιατόριο 
Duck Private Cheffing στη Θεσσαλονί-
κη. Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε 
εστιατόριο, επαγγελματική εμφάνιση και 
άψογη συμπεριφορά, πνεύμα ομαδικότη-
τας στην εργασία. Βιογραφικά στο e-mail: 
janitheodo@yahoo.gr.
ZHTOYNTAI από εστιατόριο στο Ημεροβίγλι 
Θήρας μάγειρες για ζεστή-κρύα κουζίνα, 
για εποχική επτάμηνη πλήρη απασχόληση. 
Παρέχονται διαμονή και διατροφή. Ικανο-
ποιητικός μισθός. Βιογραφικά στο e-mail: 
otrstaff2014@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barista για νέο coctail bar and 
bistro κατά την καλοκαιρινή σεζόν στην 
Καλλιθέα Χαλκιδικής. Απαραίτητα προσό-
ντα: προϋπηρεσία και αγγλικά. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση, διαμονή, 
διατροφή. Τηλ.: 6939 407421.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος για νέο coctail bar 
and bistro κατά την καλοκαιρινή σεζόν στην 
Καλλιθέα Χαλκιδικής. Απαραίτητα προσό-
ντα: προϋπηρεσία και αγγλικά. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση, διαμονή, 
διατροφή. Τηλ.: 6939 407421 (κ. Θανάσης).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ μάγειρας για coctail bar and 
bistro κατά την καλοκαιρινή σεζόν στην 
Καλλιθέα Χαλκιδικής. Απαραίτητα προσό-
ντα: προϋπηρεσία και αγγλικά. Παρέχεται 
ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση, διαμονή, 
διατροφή. Τηλ.: 6939 407421 (κ. Θανάσης).
ZHTOYNTAI άτομα για service σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής 
κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pellihotel.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής 
κατά την καλοκαιρινή σεζόν. Βιογραφικά 
στο e-mail: cv@pellihotel.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre για το τμήμα εστιατορί-
ου ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Κάρπαθο. 
Επιθυμητή η γνώση της ιταλικής γλώσσας. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογρα-
φικά στο e-mail: info@konstantinospalace.
gr. Τηλ.: 24450 23401.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ζαχαροπλάστης για το τμήμα 
κουζίνας ξενοδοχείου 5 αστέρων στην 
Κάρπαθο. Παρέχεται διαμονή και δια-
τροφή. Βιογραφικά στο e-mail: info@
konstantinospalace.gr. Τηλ.: 22450 23401.
ZHTOYNTAI από εταιρία catering στα Σπάτα 
Α’ και Β’ μάγειρες με ανάλογη προϋπηρε-
σία. Βιογραφικά στο e-mail: orexisfood@
yahoo.com.
ZHTOYNTAI από εταιρία catering στα Σπάτα 
ζαχαροπλάστης μάστορας και βοηθός με 
ανάλογη προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο 
e-mail: orexisfood@yahoo.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α’ μάγειρας για ζέστη κουζίνα σε 
νησί των Κυκλάδων. Βιογραφικά στο e-mail: 
philperrakis@gmail.com. Τηλ.: 6942 25109.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από site του τομέα ενέργειας 
δημοσιογράφος με εμπειρία στη ροή ειδή-
σεων, κατά προτίμηση με πτυχίο θετικών 
επιστημών, για σταθερή εργασία στο news 
room. Απαιτείται άριστη γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@citronio.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί 
συντάκτης στο τμήμα περιοδικών σταυρολέ-
ξεων. Θα προτιμηθούν πτυχιούχοι φιλολογίας 
ή υποψήφιοι με εμπειρία στο συγκεκριμένο 
αντικείμενο. Βασικός μισθός, πλήρης απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@digicon.
gr, κωδ: ΣΤ0418.
28/03/2018 16:20
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κο-
ρωπί υπάλληλος στο τμήμα περιοδικών 
σταυρολέξων. Θα προτιμηθούν πτυχιούχοι 
φιλολογίας ή υποψήφιοι με εμπειρία στο 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Βασικός μισθός, 
πλήρης απασχόληση. E-mail: hr@digicon.gr 
με κωδικό «ΣΤ0717».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τηλεοπτικό κανάλι video editor 
έμπειρος, δημιουργικός και υπεύθυνος, με 
γνώση Premiere. Βιογραφικά στο e-mail: 
jobs@nickelodeon.gr.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα τον 
Άγιο Στέφανο οδηγός με άριστη γνώση του 
λεκανοπεδίου Αττικής και τεχνικές γνώσεις.  
CV στο e-mail: pyrotechnic@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη εταιρία με αντικείμενο 
το εμπόριο σιδήρου οδηγός με δίπλωμα Γ΄κα-
τηγορίας και δίπλωμα χειριστή παπαγάλου για 
πλήρη απασχόληση. Δίπλωμα Ε΄κατηγορίας 
θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 6944 335327. Φαξ: 210 
6020134.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-αποθηκάριος για πλήρη 
απασχόληση από την εταιρία Bazakasmotors. 
Τηλ: 2310 500469, Nικ. Ουρανού 12 Θεσ-
σαλονίκη.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Περνιεντάκης Δ. 
ΑΕΒΕ με έδρα το Γάζι οδηγός-διανομέας. Προ-
σφέρονται: ανταγωνιστικός μισθός, πλήρης 
ασφάλιση και συνεχές ωράριο. Απαραίτη-
το δίπλωμα κατηγορίας Γ’. Βιογραφικά στο 
e-mail: infoher@pernientakis.gr
ZHTOYNTAI οδηγοί για εποχιακή απασχόληση 
στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: δίπλωμα 
Δ΄και γνώση αγγλικών. Καλές αποδοχές, 
διαμονή και ημιδιατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: travelagencyath@gmail.com, θέμα 
“Οδηγός”.
ZHTOYNTAI οδηγοί Γ’ και Δ’ κατηγορίας 
για τη σεζόν 2018 στη Χαλκιδική. Μεταφο-
ρά πελατών και προσωπικού. Βιογραφικά στο 
e-mail: manager@aristoteles.gr, τηλ: 6980 
529565, ώρες επικοινωνίας: 10:00-18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4 αστέρων στη 
Μύκονο, για εποχιακή απασχόληση oδηγός-
driver. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στην ίδια 
θέση, και γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: hm@portomykonos.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για λεωφορείο mini bus 
με δίπλωμα 4ης κατηγορίας, άδεια ταξί και 
γνώσεις αγγλικών από τουριστική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: Mixaliskolintz@
gmail.com. Τηλ.: 6983 070681.
ZHTOYNTAI οδηγοί για εποχιακή απασχόληση 
στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: αγγλικά, 
χρήση υπολογιστών και δίπλωμα Δ’ (oδηγοί). 
Καλές αποδοχές, διαμονή και ημιδιατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: travelagencyath@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός φορτηγού για χωματουργι-
κές εργασίες. Βιογραφικά στο e-mail: info@
ormi-ate.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός επαγγελματίας με προ-
ϋπηρεσία για εργασία σε οικία στα νότια 
προάστια. Τηλ.: 210 8918000.
ZHTOYNTAI oδηγοί Δ’ κατηγορίας για εποχι-
ακή απασχόληση στη Μύκονο. Προσφέρονται 
διαμονή και ημιδιατροφή. Bιογραφικά στο 
e-mail: travelagencyath@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για οκταθέσιο λεωφορείο 
από ξενοδοχείο 5 αστέρων. Βιογραφικά στο 
e-mail: om.ana@xv-hotels.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης οδηγός με εμπειρία σε Ε’ 
κατηγορίας φορτηγά. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ergokaloudakis.gr. Φαξ: 2810 261010. 
Τηλ.: 2810 316333.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας 
(συρόμενο-επικαθήμενο) με πιστοποιητικό 
Π.Ε.Ι. και ψηφιακού ταχογράφου από μετα-
φορική εταιρία. Βιογραφικά στο e-mail: cv@
assos-sa.gr. Τηλ.: 6984 444220.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από εμπορική εταιρία 
στην Καλλιθέα. Βιογραφικά στο e-mail: 
panmarpan5@gmail.com.
ZHTOYNTAI oδηγοί με Δ’ κατηγορίας δίπλωμα 
για εποχιακή απασχόληση σε Μύκονο και 
Σαντορίνη. Επιθυμητή η γνώση αγγλικών. 
Παρέχεται διαμονή και ημιδιατροφή. Βιογρα-
φικά στο e-mail: travelagencyath@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από το Super Paradise 
Suites & Rooms στη Μύκονο για τη σεζόν 
2018. Απαραίτητη η προϋπηρέσια τουλά-
χιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Άριστη 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
superparadiseinfo@gmail.com.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος σχεδιασμού για χυ-
τοπρεσσαριστά καλούπια Ζαμακ CAD/CAM, 
εμπειρία στη διαχείριση προσωπικού και 
γνώση σε CNC και pro-engineer. Βιογρα-
φικά στο e-mail: nicholas@convexdesign.
gr, τηλ.: 6946 902286.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βιομηχανικός σχεδιαστής για 
έρευνα και ανάπτυξη νέων ιδεών και 
προϊόντων, για βιομηχανία μεταλλικών 
εξαρτημάτων. Γνώση σε pro-engineer, 
autocad ή άλλο σχεδιαστικό. Βιογραφι-
κά στο e-mail: nicholas@convexdesign.
gr, τηλ.: 6946 902286.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρχιτέκτοντας μηχανικός με 
ελάχιστη επαγγελματική εμπειρία πέντε 
ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη 
γνώση Autocad, Οffice, γραφιστικών προ-
γραμμάτων και η άριστη γνώση αγγλικών. 
Οργανωτική ικανότητα θα εκτιμηθεί. Βιο-
γραφικά στο e-mail: atticacv@hotmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία με έδρα τη 
Μεταμόρφωση Αττικής, προγραμματι-
στής/χειριστής εργαλειομηχανών CNC. 
Προσόντα υποψήφιου: απόφοιτος ΤΕΙ 
αντίστοιχης ειδικότητας, προηγούμενη 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή, 
γνώσεις αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@brat.com.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αρχιτέκτονας Μηχανικός με 
εμπειρία από εταιρία με έδρα την Χαλκί-
δα. Προσφέρουμε καριέρα σε δημιουργικό 
περιβάλλον. Βιογραφικά και portofolio στο 
e-mail: info@ecohotels.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διακοσμητής-αρχιτέκτονας. 
Προφίλ υποψηφίου: πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., 
τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας, άριστη 
γνώση Sketch Up, Vray, Autocad, Photoshop, 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά 
στο e-mail: s@kaputdesign.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την EB-Architects αρχιτέ-
κτονας 10ετούς εμπειρίας, με ευχέρεια στη 
χρήση του λογισμικού Revit, και γενικότερες 
γνώσεις BIM. Βιογραφικά και portfolio στο 
e-mail: mbogris@ebarchitects.eu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
μηχανολόγος-ηλεκτρολόγος μηχανικός 
(Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) για το τμήμα ανάπτυξης έρ-
γων. Προσόντα: Γνώση Η/Υ, άριστα αγγλικά, 
επιθυμητή τριετής εμπειρία. E-mail: sales@
kapelis.gr με κωδικό «5».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός παραγωγής-τεχνι-
κός παραγωγής από βιομηχανία τροφίμων 
με έδρα τη Σίνδο, υποψήφιος με 5 χρόνια 
προϋπηρεσίας. Άριστη γνώση-εμπειρία σε 
υδραυλικά, ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά 
συστήματα. Βιογραφικά στο e-mail: info@
flavour-factory.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία επιστημονικών 
συμβούλων στέλεχος με background 
μηχανικού-οικονομικών για ενασχόληση 
με συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, 
αναπτυξιακό νόμο, Ηorizon κ.λπ. Απαιτείται 
η κατοχή μεταπτυχιακού, η άριστη γνώση 
αγγλικών και MS Office. E-mail: jobs@
sevensigma.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης τοπογράφος μηχανικός με 
εμπειρία στις επιμετρήσεις και στη σύνταξη 
λογαριασμών ΠΠΑΕ, ΑΠΕ δημόσιων και 
ιδιωτικών έργων. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@ergokaloudakis.gr. Φαξ: 2810 261010. 
Τηλ.: 2810 316333.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης μηχανικός μηχανημάτων 
με εμπειρία σε μηχανήματα και φορτηγά. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info@ergokaloudakis.
gr. Φαξ: 2810 261010. Τηλ.: 2810 316333.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής-μηχανικός Α.Ε.Ι. ή 
Τ.Ε.Ι. με γνώσεις Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης 
από εμπορική-κατασκευαστική εταιρία με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη για μόνιμη απασχόληση 
στο τμήμα service-παραγωγής. Βιογραφικά 
στο e-mail: pantelidis@pantelidis.com με 
την ενδειξη «Αυτοματιστής».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός ή ηλε-
κτρολόγος μηχανικός από τεχνική εταιρία. 
Βιογραφικά στο e-mail: isxystechniki@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ενοικίασης αυτο-
κινήτων στο Κορωπί πλύντης-μηχανικός 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 6944 585911 (ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία στη Μάνδρα 
Αττικής μηχανολόγος μηχανικός ή απόφοι-
τος βιομηχανικού σχεδιασμού με άριστη 
γνώση μηχανολογικού σχεδίου 2D, 3D, 
άριστες γνώσεις Η/Υ, αγγλικών. Πλήρης 
απασχόληση. Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@avantech.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος 
μηχανικός από κατασκευαστική εταιρία 
διασύνδεσης ενεργειακών έργων. Προ-
σόντα: εργατικότητα, ευστροφία, autocad, 
αγγλικά, office. Δυνατότητα εργασίας εκτός 
έδρας. Δίπλωμα οδήγησης. Βιογραφικά στο 
e-mail: azervoulia@geoerga.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κατασκευαστική εταιρία μη-
χανικός με τουλάχιστον πενταετή εμπειρία 
σε health & safety και άριστη γνώση της 
αγγλικής για παροχή υπηρεσιών health & 
safety engineer σε εργοτάξιο στην Κάρυστο. 
Βιογραφικά στο e-mail: DSS@cantreva.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος μηχανικός-χειριστής 
μηχανής CNC από εταιρία κουφωμάτων 
στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@tilcon.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μεταλλειολόγος για 4ωρη 
απογευματινή απασχόληση σε γραφείο 
μελετών. Τηλ.: 6946 258164.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πτυχίο μηχανολόγου ή 
ηλεκτρολόγου μηχανικού για τη στελέχωση 
αναπτυσσόμενης εταιρίας που δραστηρι-
οποιείται στον χώρο της συσκευασίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: mariazazeli@
monomat.gr. Τηλ.: 2310 798914 | υπεύ-
θυνη: κα Μαρία Ζαζέλη.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία της ανατολικής 
Θεσσαλονίκης μηχανικός με εμπειρία σε 
μηχανήματα παραγωγής, χειριστής μηχανη-
μάτων, απόφοιτος ΤΕ.Λ., κάτοχος Ι.Χ., για 
5ήμερη πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvofficedimitra@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Solar Cells Hellas 
Α.Ε., που δραστηριοποιείται στις Α.Π.Ε., για 
πρόσληψη διπλωματούχος μηχανικός με 
εμπειρία σε αιολικά πάρκα προς επίβλεψη 
έργων οδοποιίας και πολιτικού μηχανικού. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@schellas.gr.
ZHTOYNTAI άτομα για συνεργείο αυτοκι-
νήτων και φανοποιίας. Σταθερός μισθός. 
Τηλ.: 6955 01483 | 210 5239429.

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ZHTOYNTAI  αισθητικοί από ιατρική μονάδα. 
Βιογραφικά στο e-mail: regenaesthetics@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο επίπλων στα 
Διαβατά γαζώτρια. Τηλ: 2310 710860, 
κος Κώστας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία HR για λογαριασμό 
πελάτη (ινστιτούτο αισθητικής) τελειόφοιτη 
Τ.Ε.Ι-Ι.Ε.Κ. του τμήματος αισθητικής για 
πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: cv@talis.gr με κωδ. 
θέσης: practice.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μασέρ. Προσόντα: πτυχίο και 
θέληση να ολοκληρώσουν την πρακτική 
τους άσκηση ή κάτοχος πτυχίου ή αντίστοι-
χης σχολής, γνώσεις αγγλικών, εμπειρία, 
ικανότητα εργασίας σε ομάδα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aphroditemassage.gr, 
τηλ: 210 6536284.
ZHTOYNTAI από τη Zeen Spa κομμωτές-
κομμώτριες για spa σε Ρόδο, Κέρκυρα, 
Κω. Βιογραφικά στο e-mail: gdoulmousi@
olive-era.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός φαρμακείου με πολύ 
καλή γνώση φαρμακευτικών καλλυντικών 
για πρωινή τετράωρη εργασία σε φαρμα-
κείο στη Δροσιά. Βιογραφικά στο e-mail: 
pharmacy1408@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία HR για λογαριασμό 
πελάτη (ινστιτούτου αισθητικής) τελειό-
φοιτη Τ.Ε.Ι.-Ι.Ε.Κ. τμήματος αισθητικής 
για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@talis.gr με 
κωδικό «Ρractice».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κομμωτηρίου με προϋ-
πηρεσία στο πιστολάκι για Τρίτη, Πέμπτη, 
Παρασκευή, Σάββατο. Περιοχή: Ηλιούπολη. 
Κατά προτίμηση από γύρω περιοχές. Για 
10μηνη σύμβαση λόγω αποχώρησης με 
άδεια εγκύου. Τηλ.: 6945 923697 | 210 
9955313.
ZHTOYNTAI έμπειροι αισθητικοί με προϋ-
πηρεσία από κλινική αισθητικής laser στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ωράριο: 13:00-
21:00. Βιογραφικά στο e-mail: tinaxrist@
yahoo.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα κομμωτήρια «Ανδρέας» 
βοηθός κομμωτή-βαφείου για βαφείο και 
σαλόνι στα κατάστηματά μας στη Νέα Ερυ-
θραία και στο Κολωνάκι. Βιογραφικά στο 
e-mail: athinaminioti@yahoo.com. Τηλ.: 
2130 264356.
ZHTOYNTAI από τα κομμωτήρια «Ανδέ-
ας» βοηθοί βαφείου, τεχνίτης κομμωτής/
τρια με πείρα για το κατάστημά μας στη 
Νέα Ερυθραία. Βιογραφικά στο e-mail: 
athinaminioti@yahoo.com. Τηλ.: 2130 
264356.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από επαγγελματικό ινστιτούτο-spa 
θεραπεύτρια-αισθητικός. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση: κάτοχος πτυχίου με αποδεδειγμένη 
εμπειρία σε αντίστοιχο χώρο. Βιογραφικά 
στο e-mail: spabeautyspot@gmail.com με 
κωδικό θέσης «Therapist».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθητικής 
στα νότια προάστια. Απαραίτητα προσόντα: 
κάτοχος πτυχίου αισθητικής με προηγούμενη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχο χώρο. Βιογρα-
φικά στο e-mail: spabeautyspot@gmail.
com με κωδικό θέσης «Aesthetic».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο-spa στην περιοχή 
των νοτίων προαστίων πιστοποιημένη με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτρια 
νυχιών με ειδίκευση στα τεχνητά νύχια. Θα 
εκτιμηθεί η γνώση μακιγιάζ. Βιογραφικά 
στο e-mail: spabeautyspot@gmail.com με 
κωδικό «Manicur».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο spa στην περιοχή 
των νοτίων προαστίων πιστοποιημένη με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τεχνίτρια 
νυχιών (μανικιούρ-πεντικιούρ). Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@talis.gr με κωδικό «Manicurist2».
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ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με σπουδές ναυτιλιακά-
τουρισμός-marketing ή εμπορικό ναυτικό 
με άριστα αγγλικά, από ναυτιλιακή ΑΕ για 
πλοιοσυνοδός σε επαγγελματική θαλαμηγό. 
Εργασία μόνιμη. Βιογραφικά στο e-mail: info@
amorgos-yachting.com, κωδ: πλοιοσυνοδός.

ΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος υπάλληλος συμβολαιο-
γραφείου με τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσίας, 
γνώση του προγράμματος Blogica, Microsoft 
Office, internet, e-mail και πρόσφατη εξοι-
κείωση με το αντικείμενο. Βιογραφικά στο 
e-mail: dchrousala@chrousala.gr.

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία καθαρισμού, απολυ-
μάνσεων, κηποτεχνίας στη Μεταμόρφωση 
(πλησίον προαστιακού) υπάλληλος για το 
τμήμα καθαρισμού, κάτοχος διπλώματος 
αυτοκινήτου με προϋπηρεσία για πρωινή 
ή μεσημεριανή, 4ωρη ή 6ωρη εργασία. 
Ικανοποιητικές απολαβές. E-mail: bubble_
tree2013@yahoo.gr. Τηλ.: 6981 051673.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια για ξενοδοχείο στην 
Κάσο-Δωδεκάνησα για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@angelicas.gr
ZHTOYNTAI από εταιρία καθαρισμού, κα-
θαρίστριες με προϋπηρεσία για καθαρισμό 
καταστήματος από Δευτέρα έως Σάββατο, 
ημιαπασχόληση, κανονική ασφάλιση στo 
Ρέθυμνο Κρήτης. Τηλ.: 210 3318276, ώρες 
επικοινωνίας καθημερινά 09:00-17:00 μ.μ.
ZHTOYNTAI από την Ακτή του Ήλιου Άλιμος 
ΑΕ για την καλοκαιρινή σεζόν 2018 πτυχι-
ούχοι ναυαγοσώστες /τριες και αναγνωρι-
σμένοι από τη Λιμενική Αρχή. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@aktitouiliou.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό καθαριότητας για σεζόν 
από βίλες στη Μύκονο. Παρέχεται στέγη και 
ασφάλιση. Τυχόν προυπηρεσία θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Βιογραφικά στο e-mail: 
metone@metone.gr. Τηλ.: 210 6251000. 
Φαξ: 210 6251336 (κα Καμπριγιάννη).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με προϋπηρεσία σε οικί-
ες και ξενοδοχεία ως εσωτερική οικιακή 
βοηθός σε οικία στα νότια προάστια. Τηλ.: 
210 8918000.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή μονάδα στον 
Μακρύ Γιαλό Σητείας ναυαγοσώστης πισίνας 
με πιστοποίηση ναυαγοσώστη. Η γνώση 
ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν. Βι-
ογραφικά στο e-mail: crete@mikripoli.gr. 
Τηλ.: 28430 52130.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Ακτή Ήλιου Άλιμος για 
την καλοκαιρινή σεζόν 2018 προσωπικό 
για να καλύψει τις ανάγκες της σε θέματα 
καθαριότητας. Βιογραφικά στο e-mail: info@
aktitouiliou.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο που να διαμένει κοντά 
στην περιοχή του Αλίμου (Καλαμάκι) για τη 
φροντίδα ηλικιωμένης. Είναι απαραίτητη η 
διαμονή σε κοντινή απόσταση για πολλα-
πλές επισκέψεις. Συστάσεις απαραίτητες. 
Βιογραφικά στο e-mail: mfytilis@hotmail.
com, τηλ: 6951 084891, κος Μιχάλης.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για διαχείριση και καθα-
ριότητα για ακίνητο AIRBNB. Βιογραφικά 
στο e-mail:ftravelplans@gmail.com, τηλ.: 
2130 458710.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εσωτερική φροντίδα 
ηλικιωμένης κυρίας (όχι κατάκοιτης). Τηλ.: 
69954 85277.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ενοικίασης αυτο-
κινήτων στο Κορωπί πλύντης-μηχανικός 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 6944 585911 (ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από τουριστική 
Α.Ε. στην Κηφισιά. Απαραίτητη η γνώση 
καταχώρισης ακτοπλοϊκών-αεροπορικών 
Τravelforce 2000 της Ρanasoft. Προτιμητέος 
πτυχιούχος οικονομικού πανεπιστημίου. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@kefitours.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαχειριστής /τρια ακινήτων με 
καλή γνώση υπολογιστών, επικοινωνίας, 
διοίκησης εξωτερικών συνεργατών (μεσί-
τες, μηχανικός, νομικός, οικονομοφορο-
τεχνικός), από όμιλο εταιριών ακινήτων 
και επιχειρήσεων. Βιογραφικά στο e-mail: 
balisproperties@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από λογιστικό γραφείο λογι-
στής-φοροτεχνικός, απόφοιτος Α.Ε.Ι. με 
τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στον 
χώρο των λογιστικών υπηρεσιών. Προϋ-
πηρεσία σε λογιστικό γραφείο θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα. Προοπτικές εξέλιξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrtax3@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από λογιστική-συμβουλευτική 
εταιρία λογιστής/τρια με πάνω από 3 χρό-
νια προϋπηρεσίας στην τήρηση βιβλίων 
Γ’ κατηγορίας, γνώση λογισμικών και 
μηχανοργάνωσης αποθήκης και γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mai: hr@yourc.gr με την ένδειξη «LO8».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία στη ΒΙ.ΠΕ. 
Μάνδρας απόφοιτος τριτοβάθμιας βαθμίδας 
οικονομικού κλάδου για εμπορικό τμήμα, 
τιμολόγηση εισαγωγών, εξυπηρέτηση πελα-
τών. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, άριστη γνώση αγγλικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: lefo2000@yahoo.gr

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής-φορολογικός σύμβου-
λος από εταιρία συμβούλων. Βιογραφικά 
στο e-mail: humanresourceasg@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από εταιρία συμβού-
λων. Προϋπηρεσία 1-2 χρόνων. Βιογραφικά 
στο e-mail: humanresourceasg@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής για εποχιακή απασχό-
ληση στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: 
αγγλικά, χρήση υπολογιστών. Καλές αποδο-
χές, διαμονή και ημιδιατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: travelagencyath@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο, 5* ξενοδοχείο της 
Αθήνας νέος λογιστής, υπεύθυνος χρεωστικών 
λογαριασμών (accounts receivable). Απαι-
τείται ανάλογος τίτλος σπουδών, αντίστοιχη 
προϋπηρεσία και πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: hospithr@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί 
στέλεχος για οικονομικό τμήμα (κοστολό-
γηση, budget, cashflow, κλπ). Απαραίτητη 
άριστη γνώση Excel, επιθυμητή προϋπηρεσία 
2-3 ετών σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr, κωδ: FIN0418.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής για εποχιακή απασχό-
ληση στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: 
αγγλικά και γνώση υπολογοστών. Επιθυ-
μητή η προϋπηρεσία σε τουριστικό γραφείο. 
Καλές αποδοχές, διαμονή και ημιδιατροφή. 
Βιογραφικά στο e-mail: travelagencyath@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από λογιστική εταιρία στη Νέα 
Φιλαδέλφεια λογιστής Α’ τάξης με δικαί-
ωμα υπογραφής. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@nepa.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής/τρια Α’ τάξης για υπο-
γραφή ισολογισμού, βιβλία Γ’ κατηγορίας 
και μισθοδοσία από τεχνική εταιρία για μό-
νιμη συνεργασία. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: logistirio@
ergokaloudakis.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος λογιστηρίου από 
εμπορική επιχείρηση. Απαραίτητα: άριστη 
γνώση αγγλικών, Η/Υ, εισαγωγών-εξαγω-
γών και εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@topespresso.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος λογιστής για 
εποχική απασχόληση σε τουριστικό γρα-
φείο στη Μύκονο. Προσφέρεται διαμονή 
και ημιδιατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
travelagencyath@gmail.com.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ZHTOYNTAI από εταιρία κατασκευής ια-
τρικών μηχανημάτων, εργάτες/εργάτριες 
παραγωγής. Επιθυμητή εμπειρία σε παρα-
γωγή μικροαντικειμένων π.χ. ηλεκτρονικά, 
κοσμήματα, με γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@micrelmed.
com, φαξ: 210 6032335 (κωδ.: MCL1).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος τροφίμων από 
βιομηχανία τροφίμων στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας 
με 5 έτη προϋπηρεσίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: production@ferro.gr.
ZHTOYNTAI εργάτριες συσκευασίας από την 
αρτοβιομηχανία Ferro στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: production@ferro.
gr. Τηλ.: 22310 47762. Φαξ: 22310 47764.
ZHTOYNTAI εργάτες από βιομηχανία στην 
ανατολική Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: job.adv.thess@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης-εργάτρια από εταιρία ανα-
κύκλωσης (ΚΔΑΥ Ιωνίας) πλησίον ΒΙ.ΠΕ.Θ. 
Σίνδου για θέση χειρωνακτικής διαλογής. 
Πλήρης απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. 
Απαραίτητη η όρεξη για εργασία. Προτίμηση 
από δυτικά. E-mail: mrk@eco-trans.gr. Φαξ: 
2310 722855. Κωδικός: ΕΡΓΑΤ04.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία στον κλάδο των 
τροφίμων τεχνικός διευθυντής για απασχό-
ληση στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις 
της στη Λαμία. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση, κατά προτίμηση σε εταιρία τροφίμων. 
Βιογραφικά στο e-mail: secretary@ferro.gr.
ZHTOYNTAI εργάτες και εργάτριες από 
βιομηχανία τροφίμων στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων. Βιο-
γραφικά στο e-mail: production@ferro.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ CEO από όμιλο εταιριών ακινήτων 
και επιχειρήσεων General Manager ομίλου. 
Βιογραφικά στο e-mail: balisproperties@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ computer engineer, computer 
freak με γνώσεις router, firewall, hyperV, 
active directory, κατοχή δικύκλου, από την 
Geniusnet, εταιρία πληροφορικής στο Χα-
λάνδρι. Βιογραφικά στο e-mail: georgia@
geniusnet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ senior web developer για 
εσωτερική συνεργασία με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 5 ετών πάνω σε τεχνολογίες: 
ASP.NET, Csharp, SQL Server, JavaScript-
jQuery, OOP, MVC. Βιογραφικά στο e-mail: 
segreteria@edilingua.it.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εισηγητής σεμιναρίων ECDL με 
εκπαιδευτική εμπειρία και άριστη γνώση 
της ύλης σε basic and expert επίπεδο από 
εκπαιδευτήριο για part time απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hneto@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ web developer από όμιλο εταιρι-
ών με πολλά projects. Προσφέρεται αντα-
γωνιστικός μισθός και άριστο περιβάλλον 
εργασίας. Βιογραφικά στο e-mail: hrvs011@
gmail.com με κωδικό «WD».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Megasoft υπάλληλος τε-
χνικής υποστήριξης με γνώσεις hardware, 
software, δικτύων, ms sql server, εμπειρία 
στην τεχνική υποστήριξη/υποστήριξη εμπο-
ρικών εφαρμογών, με δίπλωμα δικύκλου & 
αυτοκινήτου, εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. E-mail: hr@megasoft.gr.
ZHTOYNTAI από τη Megasoft, developers 
ανώτερης ή ανώτατης Σχολής με γνώσεις 
Visual Studio Studio 2008 και άνω, C# και 
MS SQL. Προηγούμενη σχετική εμπειρία 
θα εκτιμηθεί. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
megasoft.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός τεχνικός από ει-
σαγωγική εταιρία με έδρα τον Βοτανικό με 
γνώση αγγλικών  για πρωινή απασχόληση: 
συναρμολόγηση Η/Υ servers. Εκπαίδευση, 
ανταγωνιστικές απολαβές, σύγχρονο περι-
βάλλον. Τηλ.: 6977 208287 (11:00-18:00).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ junior developer από εταιρία ανά-
πτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού για άμεση 
πρόσληψη. Επιθυμητή η γνώση Storyline, 
Joomla, HTML5 Javascript. Βιογραφικά 
στο e-mail στο: info@intelearn.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ senior web developer για εσωτερική 
εργασία με προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών 
πάνω σε τεχνολογίες: ASP.NET, Csharp, SQL 
Server, JavaScript-jQuery, OOP, MVC. Βιο-
γραφικά στο e-mail: segreteria@edilingua.it.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός δικτύων και ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών (PC και MAC). Απαραίτητα: 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, γνώση 
δικτύων, hardware, software, ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων. Θα εκτιμηθεί η 
γνώση διαχείρισης ιστοσελίδων. E-mail: 
info@calledutainment.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από δημιουργικό γραφείο front-
end web developer με γνώσεις HTML5-
CSS3-JS frameworks-CMS management 
/Adobe CC Suite-OSX. Θα εκτιμηθούν PHP-
MYSQL-server management. Bιογραφικά 
στο e-mail: cv@dual.design.
ZHTOYNTAI από την Compuforce μηχανικοί 
H/Y με τα κάτωθι προσόντα: πολύ καλή 
γνώση αγγλικών, λειτουργικών συστημά-
των, δικτύων, ικανότητα επίλυσης τεχνικών 
θεμάτων και συνολική γνώση τεχνολογίας 
H/Y. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr-tech@compuservice.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce junior 
software developer από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
για ανάπτυξη web based εφαρμογών σε 
HTML5-CSS3-Javascript, PHP, Java, SQL. 
Επιθυμητά: WordPress, Drupal, Angular, 
Typescript, OSs & Linux. E-mail: hr-tech@
compuservice.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Web SOFT developer με 
γνώσεις C#, WPF, καθώς και γνώσεις βά-
σεων δεδομένων Oracle ή/και SQL Server. 
Η γνώση Delphi θα θεωρηθεί σημαντικό 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
websoft.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Web SOFT Α.Ε. προ-
γραμματιστής-CMS developer (Joomla, 
Wordpress) με τουλάχιστον τέσσερα 
χρόνια εμπειρίας σε CMS Joomla. Επι-
θυμητή η γνώση Wordpress, καθώς και 
βάσεων δεδομένων MySQL. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@websoft.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce junior 
software developer από Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
για ανάπτυξη web based εφαρμογών σε 
HTML5-CSS3-Javascript, PHP, Java, SQL. 
Επιθυμητά: WordPress, Drupal, Angular, 
Typescript, OSs & Linux. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr-tech@compuservice.gr.
ZHTOYNTAI από την εταιρία Μηχανογραφική 
ΕΠΕ στη Θεσσαλονίκη, έμπειροι τεχνικοί 
δικτύων και υποστήριξης πληροφοριακών 
συστημάτων για να στελεχώσουν το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών. Πολυετής εμπει-
ρία απαραίτητη. Βιογραφικά στο e-mail: 
sales@m-service.gr.
ZHTOYNTAI από την Compuforce Ltd. 
μηχανικοί H/Y με τα κάτωθι προσόντα: 
πολύ καλή γνώση αγγλικών, λειτουργικών 
συστημάτων, δικτύων, επίλυσης τεχνικών 
θεμάτων και συνολική γνώση τεχνολογίας 
H/Y. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr-tech@compuservice.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία υλοποίησης μηχανο-
γραφικών λύσεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη 
σύμβουλος για το τμήμα μηχανογράφησης 
(ERP) πελατών. Απαραίτητη προϋπόθεση 
η εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε ανά-
λογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: hr@
businessoftware.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής τε-
χνικός υπολογιστών για εγκατάσταση και 
υποστήριξη εφαρμογών και υπολογιστών. 
Περιοχή: Κορωπί. Βιογραφικά στο e-mail: 
gtsop@triasretail.gr.
ZHTOYNTAI από την εταιρία Μηχανογρα-
φική ΕΠΕ έμπειροι τεχνικοί δικτύων και 
υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων 
για να στελεχώσουν το τμήμα εξυπηρέτησης 
πελατών. Πολυετής εμπειρία απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@m-service.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτος πλη-
ροφορικής Α.Ε.Ι. από ιατρείο της Αθήνας. 
Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων-Ψυ-
χικού. Μερική πρωινή απασχόληση (μισθός 
και ασφάλιση). Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr. Τηλ.: 210 1678080 | 
697 6654854.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής ή web designer 
για ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή: Αμπε-
λόκηποι Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr. Τηλ.: 697 6654854 
(09:30-14:30).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πληροφο-
ρικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Υποχρεωτικά κάτοικος 
Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου (βό-
ρεια προάστια). Πρωινή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος φοιτητής ή τελειό-
φοιτος Α.Ε.Ι. ιατρικής ή πληροφορικής με 
Proficiency για πρωινή μερική απασχόληση 
ως διαχειριστής ιατρικής ιστοσελίδας. Υπο-
χρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, 
Αμαρουσίου. E-mail: goules@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής-κατασκευαστής 
site έμπειρος, τελειόφοιτος πανεπιστημί-
ου, υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, 
Ψυχικού, Αμαρουσίου (βόρεια προάστια), 
για πρωινή μερική απασχόληση. E-mail: 
nosos@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πληροφο-
ρικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., υποχρεωτικά κάτοικος 
Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου (βό-
ρεια προάστια). Πρωινή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά στο e-mail: nosos@otenet.gr.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος προσωπικού με γνώ-
σεις προμηθειών για εργασία σε ξενοδο-
χειακή μονάδα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@pellihotel.com. 
Να αναφέρεται και το όνομα της θέσης.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος συνεργείου καθαρι-
σμού με εμπειρία στον καθαρισμό από μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης 
εγκαταστάσεων. Περιοχές: Ελληνικό, Άγιος 
Δημήτριος, Βούλα, Καλλιθέα, Π. Φάληρο, 
κέντρο, β. προάστια. E-mail: hr@cowa.gr. 
Τηλ.: 210 9324806.
ΖΗΤOYNTAI από την Avats A.E., εταιρία 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, πωλητές 
φαρμακείου με προϋπηρεσία. Δυνατότητα 
μετακίνησης, γνώση Η/Υ, αγγλικών. Μισθός 
και ποσοστά επί πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@anats.gr. Φαξ: 210 7625077 
με τον κωδικό «Α184».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για πλήρη απα-
σχόληση σε κατάστημα γνωστής αλυσίδας 
καταστημάτων υποδημάτων στο Κολωνάκι, 
Αθήνα. Απαραίτητα προσόντα: Επικοινω-
νιακός/ή, ευέλικτος/η, ενθουσιώδης, με 
ισχυρό κίνητρο, οργανωτικός/ή, ευπα-
ρουσίαστος/η. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr.karida@yandex.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία λευκών ειδών 
πωλήτρια για σημείο πώλησης εντός του 
πολυκαταστήματος Apollonia Politia στην 
περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Εμπει-
ρία σε περιβάλλον πολυκαταστήματος θα 
εκτιμηθεί, γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ. 
Βιογραφικά στο e-mail: hrvhgr@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-αποθηκάριος για με-
ρική απασχόληση σε κατάστημα γνωστής 
αλυσίδας καταστημάτων υποδημάτων στο 
κέντρο Θεσσαλονίκης. Απαραίτητα προσόντα: 
Επικοινωνιακός, ευέλικτος, ενθουσιώδης, με 
ισχυρό κίνητρο, οργανωτικός, ευπαρουσία-
στος. CV στο e-mail: hr.karida@yandex.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από δυναμικά αναπτυσσό-
μενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου 
σε όλη την Ελλάδα υπάλληλος-πωλητής 
πόστου μαναβικής στην περιοχή της Μάν-
δρας. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.repaneli@anedik.com.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από δυναμικά αναπτυσσό-
μενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου 
σε όλη την Ελλάδα υπάλληλος-πωλητής 
αλλοιωσίμων (τυριά-αλλαντικά) στην πε-
ριοχή της Μάνδρας. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη. Βιογραφικά στο e-mail: g.repaneli@
anedik.com.gr.
ZHTOYNTAI άμεσα από δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου 
σε όλη την Ελλάδα πωλητές-τριες-ταμίες 
στην περιοχή της Μάνδρας. Προϋπηρεσία 
στο λιανεμπόριο επιθυμητή. Βιογραφικά 
στο e-mail: g.repaneli@anedik.com.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ιστορικότερο ζαχαρο-
πλαστείο στην Κυψέλη πωλήτρια με μικρή 
ή και καθόλου εμπειρία για part-time ή 
πλήρη απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
cremona@cremona.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής (υπάλληλος γραφείου) 
για το τμήμα δημοσίων σχέσεων-εξυπηρέ-
τησης πελατών. Επιθυμητά: Γνώσεις μάρ-
κετινγκ, δημόσιες σχέσεις, Facebook, Η/Υ, 
αγγλικά, ηλεκτρονικό εμπόριο, ίντερνετ. 
Υψηλές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
work@galaxynet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Olympus Sport 
προσωπικό πώλησης για το κατάστημα στο 
Νέο Φάληρο Αττικής για πλήρη και μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: ng@
olympusport.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ call center manager από μεγάλο 
τηλεφωνικό κέντρο με 2ετή προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση και αποδεδειγμένες 
διοικητικές ικανότητες. Προσφέρονται 
ανταγωνιστικός μισθός και προοπτική 
επαγγελματικής ανάπτυξης. Βιογραφικά 
στο e-mail: hrvs011@gmail.com με τον 
κωδικό «CCM».

ΖΗΤΕΙΤΑΙ διευθυντής καταστήματος από 
οίκο τελετών σε περιοχή της Αττικής. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Βιογραφικά 
στο e-mail: baboulasvasilis@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διαχειριστής e-shop από την 
εταιρία Digital Content A.E. με εμπει-
ρία στη διαχείριση e-shops. Πολύ καλή 
γνώση Google Analytics είναι απαραίτητη. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@digicon.gr με 
κωδικό «ES0418».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια ζαχαροπλαστείου 
με ανάλογη προϋπηρεσία στο Nέο Ψυ-
χικό, πλησίον μετρό Χολαργού. Μισθός 
ικανοποιητικός, ασφάλιση Ι.Κ.Α., άριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτική εξέλιξης. 
Τηλ.: 210 6745233.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια από εισαγωγική 
εταιρία υφασμάτων. Νέο και ορεξάτο άτομο 
και κάτοχος μεταφορικού μέσου μετακίνη-
σης. Παρέχονται μισθός, ασφάλιση και bonus 
επιβράβευσης πωλήσεων. Βιογραφικά στο 
e-mail: carenia@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από πρατήριο καυσίμων στην 
περιοχή της Ελευσίνας υπάλληλος. Απα-
ραίτητη η γνώση χειρισμού Η/Υ, ευγένεια 
και ικανότητα επικοινωνίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: lefo2000@yahoo.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πολύ καλή γνώση 
φαρμακευτικών καλλυντικών, για πρω-
ινή τετράωρη εργασία σε φαρμακείο στη 
Δροσιά Αττικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
pharmacy1408@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παραγγελιοληψία και 
ταμείο από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό 
Φάληρο με εμπειρία. Βιογραφικά στο e-mail: 
btsoukatos@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Cowa Hellas A.E-Facility 
Management, υπεύθυνος/η πωλήσεων. Η 
εταιρία προσφέρει αυτοκίνητο, κινητό και 
φορητό Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: jobs@
cowa.gr, κωδ. Π_318.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερική πωλήτρια με σχε-
τική εμπειρία από εταιρία τροφίμων για 
διαχείριση και ανάπτυξη. Παρέχονται μι-
σθός, bonus, έξοδα. Βιογραφικά στο e-mail: 
patapisnikos@yahoo.gr, τηλ: 6987 298871.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία παραγωγής φυ-
σικών σαπουνιών Evia Natural εξωτερικός 
πωλητής για τη διεύρυνση του πελατολογίου 
της στην περιοχή της Αττικής. Παρέχεται 
σταθερός μισθός και bonus. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@evianatural.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-πωλήτρια από αρτο-
ζαχαροπλαστείο στην περιοχή της Περαί-
ας Θεσσαλονίκης. Πλήρης απασχόληση. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά στο e-mail: artoskbak@
gmail.com.
ZHTOYNTAI πωλήτριες από βιομηχανία 
τροφίμων με άνεση στην επικοινωνία για 
προώθηση πωλήσεων σε super markets. 
Παρέχονται εκπαίδευση και ανταγωνιστι-
κές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
marketing@ferro.gr.
ZHTOYNTAI από εταιρία τροφίμων εξωτε-
ρικοί πωλητές για την ανάπτυξη και τη συ-
ντήρηση του πελατολογίου σε φούρνους και 
πρατήρια άρτου. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε ανάλογη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
secretary@ferro.gr με κωδικό «ΠΩΛ».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία υφασμά-
των πωλήτρια-πωλητής για δειγματισμό 
των προϊόντων σε βιοτεχνίες ενδυμάτων. 
Απαραίτητη η κατοχή μεταφορικού μέσου. 
Παρέχονται μισθός και μπόνους αποδοτι-
κότητας. Βιογραφικά στο e-mail: carenia@
otenet.gr.
ZHTOYNTAI πωλητές με εμπειρία στις πω-
λήσεις από κατάστημα πώλησης στρωμά-
των-επίπλων κρεβατοκάμαρας στο Παλαιό 
Ηράκλειο. Επιθυμητή 3μηνη+ κάρτα ανεργίας 
(προτίμηση σε έχοντες εμπειρία στις πωλή-
σεις στρωμάτων). Πλήρες ωράριο, μισθός, 
μπόνους. E-mail: info@marketstrom.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια από κατάστημα εν-
δυμάτων στην Άνδρο για την τουριστική 
περίοδο (Μάιος-Οκτώβριος). Πλήρης απα-
σχόληση. Απαιτούμενη η γνώση αγγλικών 
και η ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες. 
Βιογραφικά στο e-mail: tsakiri.maria67@
gmail.com.
ZHTOYNTAI από εκδοτική εταιρία στο Κο-
ρωπί πωλητές διαφήμισης. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη, μισθός, 
οδοιπορικά, ποσοστά. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@digicon.gr, κωδ: ADSALES 0418.
ZHTOYNTAI πωλητές διαφήμισης από εκ-
δοτική εταιρία στο Κορωπί. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη. Παρέχεται 
μισθός, οδοιπορικά, ποσοστά. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@digicon.gr με κωδικό θέσης 
«ADSALES0418».
ZHTOYNTAI άτομα για το τμήμα πωλήσεων 
από κατάστημα με αξεσουάρ κινητών στο 
κέντρο. Μόνιμη εργασία, βασικός μισθός και 
πλήρης ασφάλιση. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ, ευ-
χέρεια λόγου. E-mail: ggtt1g@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E.-Παιδικά 
Ενδύματα πωλήτρια με προϋπηρεσία 5 ετών 
σε αντίστοιχη θέση, γνώση αγγλικών, Η/Υ 
και merchandising, ευχέρεια στην επικοινω-
νία, καλές διαπροσωπικές σχέσεις. E-mail: 
gtamoutsidis@energiers.gr.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια με ευχάριστη προσωπι-
κότητα και εμπειρία από κατάστημα ανδρικών 
ενδυμάτων στο Περιστέρι. Βιογραφικά στο 
e-mail: dashndot77@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια με εμπειρία στη λιανική 
πώληση, από εταιρία με τουριστικά καταστή-
ματα. Απαραίτητη γνώση αγγλικών και Η/Υ, 
επιθυμητή γνώση ισπανικών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr@kedima.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερική πωλήτρια με σχετική 
εμπειρία για διαχείριση και ανάπτυξη πελα-
τολογίου από εταιρία εμπορίας τροφίμων. 
Παρέχονται μισθός, μπόνους, έξοδα. Βιο-
γραφικά στο e-mail: patapisnikos@yahoo.
gr. Τηλ.: 6987 298871.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πολύ καλή γνώση φαρμα-
κευτικών καλλυντικών για πρωινή τετράωρη 
εργασία σε φαρμακείο στη Δροσιά Αττικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: pharmacy1408@
gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ  άμεσα από δυναμικά αναπτυσσό-
μενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου 
σε όλη την Ελλάδα υπάλληλος-πωλητής 
αλλοιώσιμων (τυριά-αλλαντικά) για την 
Αττική. Προϋπηρεσία απαραίτητη. E-mail: 
g.repaneli@anedik.com.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια λιανικής ειδών αρτο-
ποιίας και ζαχαροπλαστικής από φούρνο στη 
Βουλιαγμένη με προϋπηρεσία στον χώρο, 
επαγγελματισμό, ομαδικότητα, επικοινωνία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@kontilierisgroup.
gr. Τηλ.: 6940 878081, κος Ζάχος.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία που δραστηριοποιείται 
στον χώρο του φαρμάκου πωλητής φαρ-
μακείου με έδρα την Αθήνα. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία στις πωλήσεις φαρμακείου. 
Προσφέρονται: Ασφάλιση, μισθός, αυτο-
κίνητο και bonus. Bιογραφικά στο e-mail: 
info@becalm.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για διαχείριση ηλεκτρο-
νικού καταστήματος, ΑdWords, social media. 
Άριστη γνώση Η/Υ, Excel, αγγλικών. Επιθυ-
μητά: ΡΗΡ, MySQL, HTML, CSS, Prestashop. 
Επιθυμητή η εμπειρία. Εκπληρωμένες στρατι-
ωτικές υποχρεώσεις. Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@ergalia.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος 
καταστημάτων λιανικής. Η θέση: ικανότητα 
επικοινωνίας, προγραμματισμού και οργά-
νωσης, υπευθυνότητα, συνέπεια, ικανότητα 
διαχείρισης προβλημάτων. Ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών, προοπτικές εξέλιξης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: marketing@kedima.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής χονδρικής από εμπο-
ρική εταιρία στον χώρο των τουριστικών 
και ειδών διακόσμησης. Αρμοδιότητες: 
διαχείριση, ανάπτυξη πελατολογίου. Απα-
ραίτητα: προϋπηρεσία, γνώση αγγλικών και 
Η/Υ. Προσφέρεται μισθός, μπόνους, κινητό 
τηλέφωνο, αυτοκίνητο. E-mail: hr@kedima.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνη πωλήσεων και δημο-
σίων σχέσεων από γνωστό ενημερωτικό 
site. Απαιραίτητες οι γνώσεις social media. 
Παρέχεται σταθερός μισθός και εκπαίδευση. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@athensgo.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία στον τομέα των 
πωλήσεων και άριστες γνώσεις αγγλικών για 
τη στελέχωση τμήματος ναυτιλιακής εταιρίας 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Βιογραφικά στο 
e-mail: elisabeth@cosmatosgroup.com.
ZHTOYNTAI από την εταιρία Ballos Stores 
πωλητές/τριες με πάθος για τη μόδα για τη 
στελέχωση των καταστημάτων της στην 
περιοχή του Χαϊδαρίου. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ballos-stores.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. τεχνικής 
κατεύθυνσης με δίπλωμα οδήγησης και γνώ-
σεις Η/Υ, αγγλικών, μηχανολογικού σχεδίου 
για το τμήμα πωλήσεων εταιρίας. Βιογραφικά 
στο e-mail: pantelidis@pantelidis.com με 
την ένδειξη «Πωλήσεις».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια από φούρνο στη Βάρ-
κιζα που να διαμένει κοντά στη Βάρκιζα, με 
προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμό, 
ομαδικότητα, επικοινωνία. Τηλ.: 210 8973010 
| κος Σάκης.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερική πωλήτρια για προώθη-
ση ειδών αρτοζαχαροπλαστικής. Aπαραίτητη 
προϋπόθεση: Μεταφορικό μέσο. Τηλ.: 2310 
825498 | 6937 482227 (ώρες επικοινωνίας: 
14:00-19:00).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για επώνυμη αλυσίδα 
φούρνων στην περιοχή της Αργυρούπολης. 
Τηλ: 210 9943064.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κρεοπώλης για σούπερ-μάρκετ. 
Ωράριο πλήρες. Βιογραφικά στο e-mail: 
mix004@mixmarkt.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-πωλήτρια για άμεση 
πρόσληψη από επώνυμη εταιρία ανδρικών 
ειδών ένδυσης. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
θα εκτιμηθεί. Περιοχή: Μαρούσι. Βιογραφι-
κά στο e-mail: fgika@clothingdis.gr. Τηλ.: 
6940 165010.
ZHTOYNTAI από βιομηχανία τροφίμων άτομα 
δραστήρια, με άνεση στην επικοινωνία και 
προϋπηρεσία στο αντικείμενο για προώθηση 
πωλήσεων σε s/m. Παρέχονται ανταγωνι-
στικές αποδοχές. Βιογραφικά στο e-mail: 
marketing@ferro.gr.
ZHTOYNTAI πωλήτριες από βιομηχανία 
τροφίμων με άνεση στην επικοινωνία για 
προώθηση πωλήσεων σε super markets. 
Παρέχονται εκπαίδευση και ανταγωνιστικές 
αποδοχές. CVστο e-mail: marketing@ferro.gr.
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ZHTOYNTAI προωθήτριες για προώθηση 
προϊόντων σε καταστήματα ηλεκτρικών 
ειδών και super markets. Bιογραφικά στο 
e-mail: info@agorapromotions.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής έμπειρος για προ-
γράμματα ηλεκρικής ενέργειας και φυ-
σικού αερίου. Μισθός, ασφάλιση, μεγά-
λα bonus. Βιογραφικά στο e-mail: sitar@
columbianet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια με ευχάριστη προσω-
πικότητα και σχετική εμπειρία από κατά-
στημα ανδρικών ενδυμάτων στο κέντρο 
του Περιστερίου. Βιογραφικά στο e-mail: 
dashndot77@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία αυτόματης πώλησης 
τροφίμων και ποτών άτομο για το τμήμα 
πωλήσεων. Προσφέρεται σταθερός μισθός 
και bonus, αυτοκίνητο και ένα ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: mroupas@qualityvending.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εισαγωγής ενδυ-
μάτων άτομο για υποστήριξη στο τμήμα 
πωλήσεων. Βασικός μισθός. Πλήρης απα-
σχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: stefkap@
fashionade.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ Υπάλληλος Super Market στην 
Κεφαλλονιά για μόνιμη εργασία. Παρέχεται 
διαμονή. Τηλ: 6981 016385.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για κατάστημα βιολογικών 
συμπληρωμάτων διατροφής και καλλυ-
ντικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. 
Απαιτείται γνώση στο αντικείμενο, γνώση 
αγγλικών και Η/Υ. Βιογραφικά στο e-mail: 
tasostao@yahoo.gr
ZHTOYNTAI από διεθνή όμιλο, άτομα για 
προώθηση προγραμμάτων υγείας. Προτι-
μώνται: πωλητές, τραπεζικοί, εκπαιδευτικοί, 
προπονητές, σερβιτόροι. Πρωτοποριακό 
σύστημα αμοιβών. Βιογραφικά στο e-mail: 
theodoridisap@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με υποκατάστημα στην 
Αθήνα και αντικείμενο είδη συσκευασίας 
λιανικής πωλητής περιοχής Αθηνών, με 
γνώση αγγλικών, απόφοιτος τριτοβάθμιας 
σχολής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Παρέχεται 
μισθός, αυτοκίνητο και μπόνους. E-mail: 
commerce@tsanis.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια από εμπορικό κατάστη-
μα στο Mediterranean Cosmos για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στον χώρο των πωλήσεων και απαραίτητα 
τα άριστα αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
aggeliapom@gmail.com.

TEXNIKOI-TEXNITEΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαραγκός με προϋπηρεσία από 
βιοτεχνία για σταθερή πενθήμερη εργα-
σία, να γνωρίζει κορδέλα και πλάνη και 
να μπορεί να βγάζει μοντέλα. Τηλ.: 6979 
228027 (κ. Ανδρέας).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εταιριών ακινήτων 
και επιχειρήσεων manager κατασκευών. 
Βιογραφικά στο e-mail: balisproperties@
gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος βουλκανιζατέρ από 
συνεργείο φορτηγών στον Άγιο Στέφανο 
Αττικής με εμπειρία σε ελαστικά φορτηγών 
και επιβατικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
epash20@yahoo.gr. Τηλ.: 6973 697034.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης επιγραφών (επιγραφοποι-
ός) για εργασία πλήρους απασχόλησης από 
την εταιρία ψηφιακών εκτυπώσεων Lazaridis 
Digital Printing Services στη Θέρμη Θεσ-
σαλονίκης. Bιογραφικά στο e-mail: info@
lazaridisprint.gr.
ZHTOYNTAI λαμαρινάδες και βαφείς αυτοκι-
νήτων. Τηλ.: 31610 407183, 31883 559000.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική τεχνική εταιρία 
ανυψωτικών μηχανημάτων τεχνίτης ανελ-
κυστήρων για συντηρήσεις και επισκευές. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία στον 
χώρο και το δίπλωμα οδήγησης μηχανής 
και αυτοκινήτου. Τηλ: 210 3422729, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο ξενοδοχείο (5*) της 
Αθήνας ηλεκτρολόγος-συντηρητής. Απαιτείται 
τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχα 
συγκροτήματα, ανάλογος τίτλος σπουδών, 
άδεια επαγγέλματος και γνώση αγγλικής. 
Βιογραφικά στο e-mail: hospithr@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο επίπλων στα 
Διαβατά ταπετσέρης. Τηλ: 2310 710860, 
κος Κώστας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης-μηχανουργός για ερ-
γαστήριο κατασκευής φωτιστικών. Περι-
οχή Νέο Ψυχικό. Βιογραφρικά στο e-mail: 
thanasis_kalkanis@hotmail.com
ZHTOYNTAI από τεχνική εταιρία τεχνίτες 
υδραυλικοί και βοηθοί στην περιοχή της Ατ-
τικής. Βιογραφικά στο e-mail: info@ntintos.
gr, τηλ: 2310 709304.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία στον κλάδο των 
τροφίμων τεχνικός διευθυντής για απασχό-
ληση στις εργοστασιακές εγκαταστάσεις της 
στη Λαμία. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
κατά προτίμηση σε εταιρία τροφίμων. Βιο-
γραφικά στα e-mails: Production@ferro.gr 
| secretary@ferro.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης-υπάλληλος από μεγάλη 
εταιρία χαλιών για πλήρη απασχόληση σε Ν. 
Ιωνία, Χολαργό, Ελληνικό. Απόφοιτος λυ-
κείου, κάτοχος διπλώματος Β’ κατηγορίας. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@efremoglou.
gr. Τηλ.: 210 2772580.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υδραυλικός από ξενοδοχειακή 
μονάδα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Βι-
ογραφικά στο e-mail: info.ksenodoxeio@
gmail.com.
ZHTOYNTAI έμπειροι φανοποιοί-λα-
μαρινάδες για εργασία στην Ολλανδία. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@Ccekaflex.
nl. Τηλ.: +31 610 407183.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πλύντης-μηχανικός από εταιρία 
ενοικιάσεως αυτοκινήτων στο Κορωπί. Τηλ.: 
6944 585911.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργοδηγός από τεχνική εταιρία για 
μόνιμη συνεργασία με εμπειρία στα κτηριακά 
έργα, δημόσια και ιδιωτικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@ergokaloudakis.gr. Φαξ: 
2810 261010. Τηλ.: 2810 316333.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο 5* ξενοδοχείο της 
Αθήνας ηλεκτρολόγος-συντηρητής. Απαι-
τείται τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχα συγκροτήματα, ανάλογος τίτλος 
σπουδών, άδεια επαγγέλματος και γνώ-
ση της αγγλικής.  Βιογραφικά στο e-mail: 
hospithr@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα το 
Ηράκλειο Κρήτης χειριστής με εμπειρία 
σε τσάπες, τσαπάκια, jcb. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@ergokaloudakis.gr. Φαξ: 2810 
261010. Τηλ.: 2810 316333.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης μηχανουργός από εργα-
στήριο κατασκευής φωτιστικών στην πε-
ριοχή των Αμπελοκήπων. Βιογραφικά στο 
e-mail: thanasis_kalkanis@hotmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φανοποιός με γνώσεις προερ-
γασίας βαφής αυτοκινήτου από φανοποιείο 
αυτοκινήτων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής. 
Τηλ.: 210 9310930, 6970 339853 (ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-17:00).
ZHTOYNTAI έμπειροι φανοποιοί για εργασία 
στην Ολλανδία. Βιογραφικά στο e-mail: 
cv@Ccekaflex.nl. Τηλ.: 31610 407183.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Νάζος Αρτέμης 
με έδρα τη Μύκονο συντηρητής με γνώ-
σεις σε πισίνα και ψυκτικούς κλιματισμούς. 
Βιογραφικά στο e-mail: nazoscon@gmail.
com, τηλ: 22890 25681, 6942 4340009, 
υπ’ όψιν κας Νάζου Μαρίας.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο ξενοδοχείο (5*) της 
Αθήνας νέος ηλεκτρολόγος-συντηρητής. 
Απαιτείται τουλάχιστον 3ετής προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχα συγκροτήματα, ανάλογος 
τίτλος σπουδών, άδεια επαγγέλματος και 
γνώση αγγλικής. Βιογραφικά στο e-mail: 
hospithr@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία ηλεκτρο-
λόγος-ηλεκτρονικός για εγκαταστάσεις συ-
στημάτων παρακολούθησης, συναγερμών 
με 3ετή τουλάχιστον προϋπηρεσία για άμεση 
πρόσληψη σε θέση πλήρους απασχόλησης. 
Βιογραφικά στο e-mail: mdima@smart-
tech.gr.
ZHTOYNTAI έμπειρα άτομα για μεγάλα 
κατασκευαστικά έργα στην Ολλανδία. 
Βιογραφικά στο e-mail: Cv@cekaflex.nl. 
Τηλ.: +31 610407183.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συντηρητής ηλεκτροσυγκολλη-
τής-οξυγονοκολλητής (με πτυχίο ηλεκτρο-
συγκολλητή) από εταιρία ανακύκλωσης 
με εμπειρία στις μεταλλικές κατασκευές. 
Πλήρης απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. 
Κατά προτίμηση από δυτικά. Βιογραφικά 
στο e-mail: mrk@eco-trans.gr. Φαξ: 2310 
722855. Κωδικός: ΣΥΝΤ04.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευής οργά-
νων παιδικής χαράς εργάτης για μόνιμη 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: 
georgiadisevri@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης αλουμινάς με εμπειρία 
για κατασκευή και εφαρμογή. Βιογραφικά 
στο e-mail: gmarketing@unionprofile.gr. 
Τηλ.: 210 2405600, 210 5122555, 6977 
227111 (ώρες: 09:00-21:00).
ZHTOYNTAI από εταιρία ανελκυστήρων 
αδειούχοι συντηρητές-ηλεκτροτεχνίτες 
δ’ ειδικότητας. Βιογραφικά στο e-mail: 
finance@joplifts.gr. Τηλ.: 210 7472150. 
Φαξ: 210 7777868. Υπεύθυνη επικοινωνίας:  
Σταυρούλα Κορολή.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 3 αστέρων στη 
Χαλκιδική άτομο για τη θέση του συντηρη-
τή ξενοδοχείου. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@halkidikihotel.gr. Τηλ.: 6958 
005668.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Πατσαλά τεχνί-
της με γνώσεις στις κατασκευές αλουμινίου, 
δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας και Π.Ε.Ι. 
Βιογραφικά στο e-mail: mail@patsalas.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τεχνίτης κουφωμάτων 
αλουμινίου για κατασκευή και τοποθέτηση. 
Τηλ.: 6937 015739 (ώρες: 09:00- 21:00).
ZHTOYNTAI έμπειροι σιδεράδες για κα-
τασκευαστικά έργα στην Ολλανδία. Τηλ.: 
+31 610407183.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία ανελκυστήρων συ-
ντηρητής Δ’ ειδικότητας για πλήρη απασχό-
ληση. Βιογραφικά στο e-mail: finance@
joplifts.gr. Φαξ: 210 7777868 (υπεύθυνη 
επικοινωνίας: κα Σταυρούλα Κορολή).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός υπάλληλος γενικών 
καθηκόντων από τεχνική-εμπορική εταιρία. 
Πλήρης απασχόληση, μισθός, ασφάλιση 
Ι.Κ.Α. Απαραίτητη προϋπόθεση δίπλωμα 
αυτοκινήτου-μηχανής. Θα προτιμηθούν οι 
έχοντες κάρτα ανεργίας. Βιογραφικά στο 
e-mail: hr@aquablu.gr.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κεντρικό ξενοδοχείο στην 
Αθήνα λαντζιέρα-καμαριέρα για 4ωρη 
απασχόληση. Τηλ.: 210 3312950.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαροτίνα-μαγείρισσα με 
βασικές γνώσεις μαγειρικής και service 
για εποχιακή απασχόληση σε τουριστικό 
σκάφος αναψυχής 22 μ. Μισθός και ασφά-
λιση. Βιογραφικά το e-mail: personnelstr@
gmail.com με τον κωδικό «km».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από το 4* 
ξενοδοχείο Punta στη Σκιάθο. Απαραίτητα 
προσόντα: Εμπειρία, γνώση ξένων γλωσ-
σών, επαγγελματισμός, γνώση λογισμικού. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογρα-
φικά στο e-mail: vandatr@otenet.gr. Τηλ.: 
24270 22850.
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Thalatta 
Seaside στην Αγία Άννα της Β. Εύβοιας 
για τη σεζόν 2018 παιδαγωγοί στο τμήμα 
animation. Βιογραφικά στο e-mail: career@
maestrogroup.gr.
ZHTOYNTAI από γραφείο γενικού του-
ρισμού έμπειροι υπάλληλοι με γνώσεις 
αεροπορικού εισιτηρίου (Sabre), ακτοπλο-
ϊκού εισιτηρίου και της αγγλικής γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: greekfiloxenia@
otenet.gr. Φαξ: 210 6120164.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-συνοδός από τουρι-
στικό γραφείο στην περιοχή του Θησείου. 
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής και 
της γαλλικής γλώσσας, επιπλέον γλώσ-
σες επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: 
citysegwayathens@gmail.com. Υπεύθυνος: 
Κώστας Καραγκούνης.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από το 
4* ξενοδοχείο Saint George στην Πάρο. 
Απαραίτητη η καλή γνώση αγγλικών και 
η προϋπηρεσία. Επιθυμητή η γνώση γαλ-
λικών. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο 
e-mail: reservations@saintgeorgehotel.gr.
ZHTOYNTAI καμαριέρες (πλυντήρια) για 
ξενοδοχείο πόλεως στο κέντρο της Αθήνας 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών και 
απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. Βιογραφικά 
στο e-mail: vf@magicfresh.gr. Τηλ.: 210 
3318276 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για ενοικιάσεις 
σκαφών στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Απαραίτητα προσόντα: 
Καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητές γλώσσες: 
ρωσικά ή βουλγαρικά, εμπειρία σε ανάλογη 
θέση. Προσφέρεται διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: kleogr@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα 
front office shift leader για απογευματινή 
βάρδια στο τμήμα της υποδοχής με γνώ-
ση Ρrotel, αγγλικών και προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο e-mail: 
cvathenshotel@yahoo.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τουριστικό γραφείο 
στη Μύκονο με πολύ καλή γνώση αγγλικών. 
Επιθυμητή η γνώση και δεύτερης γλώσσας. 
Βιογραφικά στο e-mail: zerva.kalinka@
orancon.gr. Τηλ.: 6940 271732.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη καμαριέρα για πλήρη απα-
σχόληση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 
3 και 4 αστέρων και η γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: 1athenshotel@
gmail.com.
ZHTOYNTAI καμαριέρες από ξενοδοχείο 
4* στη Μύκονο. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. Βιο-
γραφικά στο e-mail: hm@portomykonos.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια-λαντζιέρα για ξενο-
δοχείο-εστιατόριο στην περιοχή της Αφήσ-
σου, Πηλίου, για την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@sixkeys.gr, 
τηλ.: 24230 33720.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Ρόδο, κα-
μαριέρα με πείρα. Προσφέρεται διαμονή, 
διατροφή & ασφάλιση. 6ημερη εργασία την 
εβδομάδα, 8ωρο ημερησίως. Ικανοποιητικός 
μισθός αναλόγως προσόντων και αξιολό-
γησης. Απαραίτητα προσόντα, η ικανότητα. 
E-mail: info@costalindia.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από το Μitsis 
Βlue Domes 5* στην Κω. Bιογραφικά στο 
e-mail: bluedomes.am@mitsishotels.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στη Θεσσαλο-
νίκη καμαριέρα. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά στο e-mail: hr@anadeixi.gr, 
2310 253713.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Norida Beach 
στην Κώ, υπεύθυνος /η υποδοχής με προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: norida.
am@mitsishotels.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο West East 
Suites για τη σεζόν Απρίλιος-Οκτώβριος 
2018 υπάλληλος υποδοχής-concierge με 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: info@
westeastsuites.com
ZHTOYNTAI καμαριέρες για ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Καλές αποδοχές, διαμονή 
και ημιδιατροφή. Βιογραφικά στο e-mail: 
Travelagencyath@gmail.com, θέμα “Κα-
μαριέρα”.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-συνοδός για τουριστικό 
γραφείο στην περιοχή της Πλάκας. Απαραίτητη 
γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπλέον γλώσσες 
επιθυμητές. Βιογραφικά στο e-mail: kostas@
athenssegwaytours.gr, τηλ: 6977 414673.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ head housekeeper για τη σεζόν 
2018. Τηλ: 6980 529565, ώρες επικοινω-
νίας: 10:00-18:00.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νυχτερινός receptionist-night 
auditor από ξενοδοχείο 5 αστέρων στη Χώρα 
Μυκόνου για την καλοκαιρινή σεζόν 2018. 
Απαραίτητη γνώση αγγλικών και προϋπη-
ρεσία. Προσφέρεται διαμονή και διατροφή. 
E-mail: info@mykonostheoxenia.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από ξενο-
δοχείο στα βόρεια προάστια με προϋπηρεσία. 
Βιογραφικά στο e-mail: hostingluxury@
gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist για εταιρία δια-
χείρισης τουριστικών ακινήτων, περιοχή 
Αθήνα. Τουριστικές σπουδές, ξένες γλώσ-
σες, προϋπηρεσία, απαραίτητα. Απασχόληση 
σε ετήσια βάση. Βιογραφικά στο e-mail: 
mlthotelhr@gmail.com, τηλ: 210 5455312.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος ξαπλωστρών από 
ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται δια-
μονή. Βιογραφικά στο e-mail: sunrise-m@
otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος κρατήσεων από 
ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται δια-
μονή. Βιογραφικά στο e-mail: sunrise-m@
otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά 
στο e-mail: sunrise-m@otenet.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist για εργασία σε κε-
ντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση αγγλικών και η γνώση 
extranets και εργαλείων internet για την 
προβολή ξενοδοχείου. Bιογραφικά στο 
e-mail: athensboutiquehotel@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για ρεσεψιόν από ξενοδο-
χείο στην Αλόννησο, για τη σεζόν 2018. Βι-
ογραφικά στο e-mail: 4epochesalonnisos@
gmail.com, τηλ: 6945 468591, υπεύθυνη: 
κα Μαλαματένιου Αγγελική.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής 
για ξενοδοχείο 4* στη Χαλκιδική για την 
ερχόμενη καλοκαιρινή περίοδο. Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη και γνώση αγγλικών. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Βιογρα-
φικά στο e-mail: sales@mareazzurro.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προϊσταμένη ορόφων άμεσα για 
ξενοδοχείο 4* στη Χαλκιδική για την ερχό-
μενη καλοκαιρινή περίοδο. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Παρέχεται διαμονή, διατροφή 
και ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Βιογρα-
φικά στο e-mail: sales@mareazzurro.gr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Πάργα άτο-
μο για κρατήσεις-υποδοχή. Απαιτούνται: 
Άριστη, πιστοποιμένη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, 4ετής τουλάχιστον προϋπηρεσία 
και γνώση ξενοδοχειακού προγράμματος. 
Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
info@alearesort.gr. Τηλ.: 6978 162999.
TRAVEL agency looking for reservations, 
minimum 2 years experience in tourism, 
fluency in English, Spanish or French, 
strong knowledge of Excel, tour package 
construction, PowerPoint. CVs: info@
luxurygreecedmc.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για πωλήσεις τουριστικού 
πρακτορείου και τα σαββατοκύριακα ως 
συνοδός εκδρομών (leader). Aπαραίτητη η 
εμπειρία σε outdoor activities. Βιογραφικά 
στο e-mail: tripactivity@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στη Ρόδο 
νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής με 
γνώση τουλάχιστον δύο ξένων γλωσσών. 
Παρέχεται διαμονή. Βιογραφικά στο e-mail: 
manager@blueseahotel.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος για εποχιακή απασχό-
ληση στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: αγ-
γλικά, χρήση υπολογιστών. Καλές αποδοχές, 
διαμονή και ημιδιατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: travelagencyath@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κίνησης για εποχιακή απα-
σχόληση στη Μύκονο. Απαραίτητα προσόντα: 
αγγλικά, χρήση υπολογιστών. Καλές αποδοχές, 
διαμονή και ημιδιατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: travelagencyath@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τουριστικό γραφείο γαλλό-
φωνος υπάλληλος κρατήσεων. Απαραίτητα: 
πολύ καλά γαλλικά, καλές γνώσεις Excel. 
Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή. Βιογραφι-
κά στο e-mail: pontikas.v@orancon.gr. Tηλ.: 
6932 353076.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ operator εισιτηρίων με άριστη 
γνώση Αmadeus και πώλησης τουριστι-
κών πακέτων από την Kefi S.A. στην Κη-
φισιά. Βιογραφικά στο e-mail: navigator@
navigatorltd.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από 4* ξενο-
δοχείο στο Καμάρι της Θήρας. Απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών και Η/Υ. Παρέχεται διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: info@hotelanassa.
gr. Τηλ.: 6973 802512.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος για τη λειτουργία επι-
χείρησης ενοικίασης θαλάσσιων σπορ (κανό, 
sup, ποδήλατα) στη Χαλκιδική. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvbeachbar@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στα Φηρά Σα-
ντορίνης υπάλληλος υποδοχής με εμπειρία 
σε ανάλογη θέση και άριστη γνώση αγγλικών. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@anteliz.gr.
ZHTOYNTAI καμαριέρες για εργασία σε 
ξενοδοχειακή μονάδα στο Πευκοχώρι 
Χαλκιδικής κατά την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mail: cv@pellihotel.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist για εργασία σε 
ξενοδοχειακή μονάδα στο Πευκοχώρι 
Χαλκιδικής κατά την καλοκαιρινή σεζόν. 
Βιογραφικά στο e-mai: cv@pellihotel.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κεντρικό ξενοδοχείο 5*, 
πολυτελείας των Αθηνών υπάλληλος 
υποδοχής, πτυχιούχος σχολής τουρισμού 
με προϋπηρεσία επιθυμητή ως receptionist 
και πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσ-
σας. Βιογραφικά στο e-mail: hotelath1@
yahoo.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οροφοκόμος-βαλές από ξενο-
δοχείο πόλεως στο κέντρο της Αθήνας με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών και απα-
ραίτητο πιστοποιητικό υγείας. Βιογραφικά 
στο e-mail: vf@magicfresh.gr. Τηλ.: 210 
3318276 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00).
ΖΗΤΕΙΤΑΙ runner από το pool bar-restaurant 
του Paraga Beach Hostel. Προσφέρεται 
διαμονή σε προκατασκευασμένη σκηνή, 
πρωινό γεύμα, ασφάλιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: dimitra@mycamp.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ pool attendant από ξενοδοχείο 
5* στη Σαντορίνη για τη season 2018. Απα-
ραίτητα: άπταιστα αγγλικά και προϋπηρε-
σία στο service. Βιογραφικά στο e-mail: 
oikonomoual@kamaritours.gr.
ZHTOYNTAI grooms από ξενοδοχείο 5 
αστέρων στη Χαλκιδική. Bιογραφικά στο 
e-mail: om.ana@xv-hotels.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από ξε-
νοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας με προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 2 ετών για νυχτερινή 
απασχόληση. Βιογραφικά στο e-mail: vf@
magicfresh.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Σαντορίνη 
υπάλληλος υποδοχής με προϋπηρεσία, καλή 
γνώση αγγλικών, γνώση προγράμματος 
Ερμής Windows, εξαιρετική ικανότητα στην 
επικοινωνία, επαγγελματική συμπεριφορά 
και προσεγμένη εμφάνιση. Βιογραφικά στο 
e-mail: info@santorinihotelorizontes.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Athens Zafolia Hotel 
βοηθός προϊσταμένης ορόφων με 3ετή 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και άριστη 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
levis@zafoliahotel.gr.
ZHTOYNTAI από τουριστικό γραφείο στη 
Σαντορίνη υπάλληλοι για το τμήμα κρατήσε-
ων. Απαραίτητα: προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση σε τουριστικό γραφείο ή ξενοδοχείο και 
άπταιστα αγγλικά. Βιογραφικά στο e-mail: 
oikonomoual@kamaritours.gr.
ZHTOYNTAI υπάλληλοι από τουριστικό 
γραφείο στη Σαντορίνη με άπταιστη γνώση 
αγγλικών και χρήσης Η/Υ. Βιογραφικά στο 
e-mail: oikonomoual@kamaritours.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ front office agent από ξενοδοχείο 
4* στη Σαντορίνη με προϋπηρεσία 1-2 ετών 
σε αντίστοιχη θέση. Απαραίτητη η άπταιστη 
γνώση αγγλικών. Βιογραφικά στο e-mail: 
oikonomoual@kamaritours.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από το 
ξενοδοχείο Pietra e Mare 4*, a member 
of the SLH, στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου. 
Βιογραφικά στο e-mail: manager@
pietraemaremykonos.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από ξενοδοχείο 
στις Κυκλάδες. Απαραίτητη η καλή γνώσση 
αγγλικών. Επιθυμητή η γνώσση γαλλικών 
και η προϋπηρεσία. Βιογραφικά στο e-mail: 
dakoron@hotmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προπονητής θαλάσσιου σκι από το 
ξενοδοχείο Hapimag Damnoni για τη σεζόν 
Απρίλιος-Οκτώβριος 2018. Βιογραφικά στο 
e-mail: nikolaos.berkakis@hapimag.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής (reception) 
από επιχείρηση στην περιοχή Χερσονή-
σου. Βιογραφικά στο e-mail: accounts@
cretegolfclub.com. Tηλ.: 28970 26000.
ZHTOYNTAI άτομα για service κατά τη σε-
ζόν 2018 με εμπειρία και άριστη γνώση 
αγγλικών από το 4* ξενοδοχείο Anteliz 
Suites στα Φηρά Θήρας. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@anteliz.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νυχτερινός υπάλληλος υποδοχής 
από ξενοδοχείο 4* στα Φηρά Σαντορίνης. 
Βιογραφικά στο e-mail: sales@anteliz.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στα Φηρά 
Σαντορίνης υπάλληλος υποδοχής με 
εμπειρία σε ανάλογη θέση, άριστη γνώση 
ξενοδοχειακών συστημάτων, αγγλικών και 
δεύτερης ξένης γλώσσας. Βιογραφικά στο 
e-mail: sales@anteliz.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Τhalatta Hotel 
στην Αγία Άννα στη Β. Εύβοια υπάλληλος 
υποδοχής για τη σεζόν 2018. Βιογραφικά 
στο e-mail: career@maestrogroup.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Τhalatta Hotel 
στην Αγία Άννα στη Β. Εύβοια προϊσταμένη 
ορόφων για τη σεζόν 2018. Βιογραφικά 
στο e-mail: career@maestrogroup.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στην Αθήνα shift 
leader για απογευματινή βάρδια στο τμήμα 
υποδοχής με γνώση Ρrotel, αγγλικών και 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά 
στο e-mail: cvathenshotel@yahoo.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στο Καμάρι 
receptionist με εμπειρία, απόφοιτη του-
ριστικής σχολής με γνώση Ρrotel, άριστη 
γνώση ελληνικών, αγγλικών και δεύτερης 
ξένης γλώσσας, υπεύθυνη, επικοινωνι-
ακή και χαμογελαστή. E-mail: info@
santorinicrystalblue.com.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ tour escort με άπταιστη γνώση 
γερμανικών και αγγλικών από τουριστικό 
γραφείο στη Σαντορίνη για τη season 2018. 
Βιογραφικά στο e-mail: oikonomoual@
kamaritours.gr.
ZHTOYNTAI υπάλληλοι υποδοχής και κρα-
τήσεων από resort deluxe στη Φολέγανδρο. 
Απαραίτητα: Προϋπηρεσία, άριστη γνώση 
αγγλικών, Ερμής win, απόφοιτοι σχολών. 
Παρέχονται διαμονή και διατροφή. Βιο-
γραφικά στο e-mail: info@choraresort.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από το 4* 
ξενοδοχείο Acquamarina Resort. Απαραί-
τητα: τουλάχιστον 1 έτος προϋπηρεσίας 
σε αντίστοιχη θέση και πολύ καλή γνώση 
γαλλικών και αγγλικών. Βιογραφικά στο 
e-mail: acquamarina.paros@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ rep (αντιπρόσωπος) για εποχιακή 
απασχόληση σε τουριστικό γραφείο στη 
Μύκονο. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών, 
επιθυμητή η δεύτερη ξένη γλώσσα. Παρέ-
χεται διαμονή και ημιδιατροφή. Βιογραφικά 
στο e-mail: travelagencyath@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος κίνησης και βοηθός 
κίνησης για εποχιακή απασχόληση σε του-
ριστικό γραφείο στη Μύκονο. Απαραίτητα: 
αγγλικά και γνώση υπολογιστών. Παρέχεται 
διαμονή και ημιδιατροφή. Βιογραφικά στο 
e-mail: travelagencyath@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από κεντρι-
κό ξενοδοχείο. Απαραίτητα: Τουλάχιστον 
1 έτος προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 
και άριστη γνώση αγγλικών. Προαιρετικά 
γνώση PMS Fidelio-Opera. Βιογραφικά 
στο e-mail: athenscityhotels@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η front office manager 
από ξενοδοχείο 4* στο Καμάρι Σαντορίνης. 
Γνώση προγράμματος Ermis, Windows, 
άπταιστα αγγλικά, εμπειρία κρατήσεων-
allocation είναι απαραίτητα. Βιογραφικά 
στο e-mail: info@rkbeachhotel.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για ενοικιάσεις 
σκαφών στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Μόνο 
σοβαρές προτάσεις. Απαραίτητα προσό-
ντα: Καλή γνώση αγγλικών, επιθυμητές 
γλώσσες: ρωσικά ή βουλγαρικά, εμπειρία 
σε ανάλογη θέση. Προσφέρεται διαμονή. 
Βιογραφικά στο e-mail: kleogr@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στα νότια 
προάστια υπάλληλος για το τμήμα οn-
line κρατήσεων. Απαραίτητα: Προϋπηρε-
σία σε ανάλογη θέση, γνώση αγγλικών, 
PMS Fidelio και channel manager (Ρrimal 
Res-Webhotelier). Βιογραφικά στο e-mail: 
hr@amarilia.gr.

ΥΓΕΙΑ
ZHTOYNTAI από την εταιρία Βioaxis 
Healthcare νοσηλευτές-νοσηλεύτριες Τ.Ε.Ι. 
ή Α.Ε.Ι. σε όλη την Ελλάδα για εκπαίδευ-
ση και υποστήριξη ασθενών. Βιογραφικά 
στο e-mail: hr.greece@bioaxis.com με τον 
κωδικό «NN140».
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαία έμπειρη από κλινική εξω-
σωματικής γονιμοποίησης στο κέντρο των 
Αθηνών. Βιογραφικά στο e-mail: fsiannas@
hotmail.gr.
ZHTOYNTAI από ιατρική μονάδα, δι-
αιτολόγοι. Βιογραφικά στο e-mail: 
regenaesthetics@gmail.com.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ιατρικών εργαστη-
ρίων για 8ωρη απασχόληση σε ιδιωτικό 
διαγνωστικό εργαστήριο γενετικής και 
μοριακής βιολογίας στη Θεσσαλονίκη. Η 
εμπειρία σε μοριακές τεχνικές θα θεωρηθεί 
προσόν. Βιογραφικά στο e-mail: DNAlab.
cv@gmail.com
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Τhalatta Hotel 
στην Αγία Άννα στη Β. Εύβοια yoga-pilates 
instructor για τη σεζόν 2018. Βιογραφικά 
στο e-mail: career@maestrogroup.gr.
ZHTOYNTAI έμπειροι νοσηλευτές με προ-
ϋπηρεσία από κλινική αισθητικής laser στο 
κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ωράριο: 13:00-
21:00. Βιογραφικά στο e-mail: tinaxrist@
yahoo.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυμναστής-γυμνάστρια για τη 
σεζόν 2018 από το ξενοδοχείο Thalatta 
Seaside στην παραλία της Αγίας Άννας στη 
Βόρεια Εύβοια. Βιογραφικά στο e-mail: 
career@maestrogroup.gr.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, παθολόγος 
ή ρευματολόγος, για συνεργασία σε ιατρείο 
με δυνατότητα δωρεάν συστέγασης (περιοχή 
Αλεξάνδρας-Γκύζη). Βιογραφικά στο e-mail: 
nosos@otenet.gr. Τηλ.: 697 6654854.
ZHTOYNTAI νέοι ιατροί ή φοιτητές από 
ιατρικό σύλλογο που θέλουν στις ελεύθερες 
ώρες τους να εκπαιδευτούν από το σπίτι 
τους στη συγγραφή και στη δημοσίευση 
ιατρικών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά και 
βιβλία. Βιογραφικά στο e-mail: nosos@
otenet.gr.
ZHTOYNTAI ρευματολόγος, φυσίατρος, 
ορθοπεδικός. Δυνατότητα παροχής επαγ-
γελματικής στέγης (ιατρείου) με ευνοϊκούς 
όρους. Περιοχή: Λεωφ. Αλεξάνδρας. E-mail: 
nosos@otenet.gr. Τηλ.: 210 6718080 | 697 
6654854 (09:00-14:30).
ZHTOYNTAI φυσικοθεραπεύτριες-κινησι-
οθεραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική 
άσκηση σε φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθε-
ραπεία, manual therapy από ιατρικό φυ-
σικοθεραπευτήριο στους Αμπελοκήπους. 
Απόγευμα 6-10 μ.μ. Τηλ.: 210 6469666.



Στην Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βερούκα, όλοι 
οι άνθρωποί μας για πάνω από 25 χρόνια είναι δίπλα στον 
καταναλωτή με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή του. Έχοντας 139 
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές 
ανάγκες των πελατών μας.
Πρωταρχικοί στόχοι μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών 
του πελάτη με επαγγελματισμό, η επίτευξη χαμηλών τιμών, η 
πλήρης και επιλεγμένη γκάμα προϊόντων και η συνεχής πραγ-
ματοποίηση προσφορών προς όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε:

Στους πελάτες μας την καλύτερη πρόταση καθημερινών 
αγορών

Στους εργαζομένους μας ιδανικό περιβάλλον εργασίας
Στους προμηθευτές μας άψογη συνεργασία

Καθήκοντα θέσης:
Έλεγχος δικτύου καταστημάτων
Σωστή λειτουργία καταστήματος σύμφωνα 

με τις προδιαγραφές της εταιρίας
Εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης
Reporting

Προφίλ υποψηφίου: 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση

Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής
Γνώση MS Office
Καλή γνώση αγγλικών
Ηλικία έως 40 χρονών
Διαπραγματευτική ικανότητα
Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες διαχείρισης 

πελατών
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα συντονισμού ομάδας και συνεργασίας 

με άλλα τμήματα της εταιρίας
Ανεπτυγμένες οργανωτικές ικανότητες με έμφαση 

στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου
Διάθεση και ευχέρεια εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον

Παροχές: 
Πλήρες και ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών με σταθερό 

μηνιαίο μισθό
Μέσο μεταφοράς και έξοδα μετακίνησης
Ένσημα
Προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: 
hr_cv@bazaar-sm.gr.

Το Elatos Resort & Health Club, το πρώτο ελληνικό 
ξενοδοχείο που αποτελείται αποκλειστικά από ιδιωτικά 
chalets, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.300 μέτρων σε ένα 
αλπικό τοπίο ανάμεσα σε έλατα στην καρδιά του Παρνασ-
σού. Μόλις δύο ώρες μακριά από την πολύβουη Αθήνα, 
προσφέρει γενναιόδωρα το απόλυτο φυσικό περιβάλλον, 
την ηρεμία, την ιδιωτικότητα των 39 chalets, αλλά και 
τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες φιλοξενίας 
υψηλής ποιότητας του κεντρικού club house με εστιατόριο, 
μπαρ και εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα και τις υπόλοιπες 
εγκαταστάσεις του health club. Επιδιώκουμε την άριστη 
εξυπηρέτηση των πελατών μέσα από την οργάνωση μίας 
νεαρής και δυνατής ομάδας προσωπικού και μίας ζεστής 
ατμόσφαιρας εργασίας:

Hotel Assistant Manager
We are interested in recruiting a young, competent and 
well-organized assistant manager who will take charge 
of several departments. The heavy and challenging work 
load will require the following:
Εssential qualifications:

Previous experience in high-end property 
with ample guest relations

Perfect command of the greek and english 
written and spoken language

Related academic credentials
Have an excellent command of Windows 

and Microsoft Office and experience 
with Hotel Information Systems
Desirable qualifications:

Knowledge of a second foreign language
F&B managerial experience
Culinary experience
Previous experience in similar position

Personal skills and qualities:
Punctual, leadership, organizing, responsible, 

polite, smart and problem solving
Being able to work productively in a group 

and under pressure
Constant supervision of staff and interaction with guests 
will require a flexible managerial style. Assisting the GM 
in most duties but also leading departments demands 
stamina and a positive attitude.
The Assistant Manager is directly answerable to the GM and 
Management Company and will be expected to complete 
weekly and monthly operational reports. Room and board 
are offered on site.
Send your cv to this e-mail: hr@elatos.com.

Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς την τεχνολογία, τα ηλε-
κτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα, την επικοινωνία με τον 
κόσμο και θέλεις να βρεις εργασία που πέρα από ένα καλό 
πακέτο αποδοχών προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης, στείλε 
μας το βιογραφικό σου. Η Media Markt Ελλάς ανήκει 
στον μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη. 
Αριθμεί πάνω από 1.000 καταστήματα στον κόσμο και έχει 
παρουσία σε 15 χώρες. Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται με 
12 φυσικά καταστήματα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα 
www.mediamarkt.gr, με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας 
στον πελάτη. Νέες θέσεις εργασίας:

Σύμβουλοι Πωλήσεων 
& Αποθήκης με εμπειρία

Για το κατάστημα στη Θεσσαλονίκη (πλήρους / μερικής 
απασχόλησης) (Τοποθεσία: Αλεξανδρουπόλεως 10, Σταθμός 
Θεσσαλονίκη)
Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:

Εργάζεστε σε ένα από τα παρακάτω τμήματα:
Μικρές οικιακές συσκευές
Αποθήκη
Συμβουλεύετε τους πελάτες μας σχετικά 

με τα προϊόντα μεταδίδοντάς τους τον ενθουσιασμό 
σας για την τεχνολογία

Εντυπωσιάζετε με την τεχνογνωσία, 
τον επαγγελματισμό σας και τη διάθεση 
για εξυπηρέτηση
Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητη η προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
σε αντίστοιχη θέση

Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση 
και στην επικοινωνία

Επιθυμητές σπουδές πέραν του λυκείου
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ

Η εταιρία παρέχει: Η εταιρία έχει βραβευτεί επανειλημμέ-
να τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες εργασίας, για το 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, για τα εξελιγμένα εργαλεία που 
χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των ανθρώπων της, καθώς 
και για τις παροχές της. Θέλουμε να προσλαμβάνουμε τους 
ικανότερους στην αγορά εργασίας, γιατί αυτοί θα είναι 
που θα καλύψουν τις υψηλόβαθμες θέσεις στο μέλλον.
Εμείς αναζητούμε συνεχώς ικανούς και δημιουργικούς 
ανθρώπους. Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της Media 
Markt Ελλάς, με μεγάλη χαρά θα δεχτούμε την αίτησή σας 
στο link: http://www.mediamarkt.gr/el/shop/jobs.html.

Επιθεωρητής Καταστημάτων-Θεσσαλονίκη

Στέλεχος για Τμήμα 
Προσφορών-Διαγωνισμών

Η εταιρία Com & Com (υπηρεσίες συμβούλων και πλη-
ροφορικής) με έδρα στη Θεσσαλονίκη αναζητά στέλεχος 
για τη θέση του bid office (τμήμα προσφορών δημόσιου 
και ιδιωτικού τομέα) για πλήρη απασχόληση.
Το τμήμα προσφορών αφορά στον δημόσιο και στον ιδιωτικό 
τομέα με μεγαλύτερο βάρος στον δημόσιο.
Απαραίτητα προσόντα:

(τμήμα προσφορών ή διαγωνισμών)

ή άλλης σχετικής σχολής ανώτατης εκπαίδευσης

στη λεπτομέρεια, αναλυτική και συνθετική σκέψη

(γραπτός και προφορικός λόγος)

πληροφοριών και στοιχείων

αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης

(για τον άντρα υποψήφιο)

Αποστολή cv στο e-mail: k.pantziou@comncom.gr. 
Φαξ: 2310 502222, Τηλ.: 2311 823700.

Yπεύθυνος/η Εξυπηρέτησης 
& Λειτουργίας Σάλας

Η εταιρία: Η παλιαΑγορα είναι μια από τις παλαιότερες και 
πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον τομέα της εστίασης με 
μια σειρά επιτυχημένων εστιατόριων – μπαρ στο ενεργητικό 
της, όπως το Lajoya, το Deals, το Eleven.
Η θέση θα αναφέρεται στον διευθυντή καταστήματος. Θα 
αναφέρονται σε αυτόν/η οι υπεύθυνοι βάρδιας, οι σερ-
βιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων, καθώς και ο υπεύθυνος 
καθαριότητας.

ρίας σε αντίστοιχη θέση σε all day εστιατόριο, ικανότητα 
να διαχειρίζεται μεγάλη σάλα 200 και πλέον καθισμάτων 
με πελάτες υψηλών απαιτήσεων, καθώς και να έχει απο-
δεδειγμένα οργανώσει και ηγηθεί ομάδων εξυπηρέτησης 
με εξαιρετικά αποτελέσματα.
Ο κύριος σκοπός της θέσης: Η άριστη λειτουργία της 
σάλας και η εξυπηρέτηση των πελατών της παλιαςΑγορας, 
η έμπνευση και η ανάπτυξη των ανθρώπων, η παρουσίαση 
και η μεταφορά της κουλτούρας που εκπροσωπεί και των 
οφελών των γευμάτων μας στους πελάτες μας, καθώς και 
η διαμόρφωση και η ανάπτυξη μιας εξαιρετικής ομάδας 
σερβιτόρων και ενός άριστου κλίματος συνεργασίας με-
ταξύ όλων των συνεργατών του/της με σκοπό τη σωστή 
εξυπηρέτηση.
Τυπικά προσόντα: Πτυχίο από ανώτερη σχολή εστιατορικής, 
restaurant management, hotel management ή συναφών 
σχολών, άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών, Powerpoint, 
Excel, Word. Η εκπαίδευσή του σε σχολή εξωτερικού και 
ενασχόλησή του με τη μαγειρική θα θεωρηθούν επιπλέον 
προσόντα.
Ουσιαστικά προσόντα: Να διοικεί μέσα από τακτικές επίσημες 
συναντήσεις on and off the job training, να εμπνέει και να 
υποστηρίζει τους ανθρώπους σε κάθε φάση της εργασίας 
τους, να επικοινωνεί άριστα γραπτώς και προφορικώς, να 
αγαπάει την εξυπηρέτηση και το καλό φαγητό. Να μπορεί 
να ξεχωρίζει τη φιλική από την επαγγελματική σχέση και 
να κρατάει τις σωστές αποστάσεις.
Αποδοχές: Σύμφωνες με τις αντίστοιχες θέσεις της 
ελληνικής αγοράς και ανάλογες με τα προσόντα.
Επιπλέον παροχές: Δυνατότητες ουσιαστικής εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: straga@otenet.gr. 

Hotel group, is seeking:

Sales Manager
for a 5* City hotel

As Sales Manager, your key objective will be to help expand 
the Hotel’s room supply network and establish and manage 
hotel relationships. You should be experienced in the 
high-end hotel industry, especially online and corporate 
travel. You will be taking care of the hotel markets and 
assisting other trade partnership related functions, as 
well as identifying market trends and defining potential 
sources of supply to satisfy consumer demand.
Based in hotel group’s corporate offices in Athens.
Responsibilities:

Execute strategies and promotional activities 
with partners, enhance productivity and opportunities 
to manage room availability

Identify regional supply requirements in terms 
of product offerings and promotions to match 
with market demand

Identify, qualify, contact, counsel and visit 
the important hotel and accommodation suppliers 
to grow the portfolio of key accounts

Act as the key relationship contact point for suppliers 
on all issues

Evaluate performance of partnerships and determine 
action plan to optimize production

Review and advise on agreements with suppliers
Report to General Manager

Requirements: 
Hospitality major degree or equivalent, 

or in any relevant field
Minimum of three years' experience in hotel sales 

department
Strong interpersonal skills and ability to influence 

external and internal stakeholders
Excellent command of english and greek
Ability to communicate value proposition to potential 

partners
Team player mentality
Professional "get it done" attitude and work ethic
Energetic and driven personality
Adapt well to and is energized by change
Is creative and Innovative

Our company offers:
Competitive annual salary
Participation in the Management Incentive Scheme
Exposure to travel and corporate industry
Career advancement opportunities

Send your cv to this e-mail: hr@modus-amplio.com.

Tendering & Contracting 
Engineer (Code: TCE)

PROTASIS is looking for a new member for its Tendering 
& Contracting Department. The right incumbent should 
have an electrical engineering background with a good 
sales profile. Fluent knowledge of the English language is 
required and good French would be a positive. He needs to 
be able to do Commercial work in a Technical environment 
and should be able to demonstrate at least 5 years of 
experience in Tendering positions. 
Good communication skills, customer focus, technical 
affinity, multitasking, stress resistant and having a good 
understanding of business and commercial issues are 
essential elements in his profile.
His job’s description includes preparation of proposals to 
clients, project cost calculations, interface with the client 
and internal stakeholders, facilitating the preparation and 
execution of contractual agreements, ensuring successful 
task completion within the scheduled timeframe, developing 
and implementing marketing plans and projects.
If you meet the requested profile, send a detailed CV 
placing in the subject “code TCE” to this e-mail: 
career@protasis.net.gr.

Senior PHP Developer

Περιγραφή: H . εταιρία που πρωταγωνι-
στεί στην υλοποίηση έργων ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό αναζητητά προγραμματιστή για 
να ενσωματωθεί στην ομάδα ανάπτυξης ηλεκτρονικών 
καταστημάτων με τη χρήση της πλατφόρμας Magento.
Δείτε περισσότερα για εμάς στο www.netsteps.gr
Προσόντα:

εμπορίου με χρήση της πλατφόρμας Magento

κατεύθυνσης

JavaScript

στη MySQL

Παροχές:

ελληνικών brands

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://workable.com/j/F2FF42A0E5.

Ζητούνται πεπειραμένοι Έλληνες:

Βοηθοί Ζαχαροπλάστες
έως 35 ετών από επώνυμη εταιρία 

ζαχαροπλαστικής που εδρεύει 
στο Περιστέρι

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνή-
σετε με τη γραμματεία στο 210 5769157 (καθημερινές 
08:00-17:00).
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@passarella.gr, 
Kωδικός θέσης: Bοηθοί ζαχαροπλάστες.

Solar Cells Hellas ο οποίος δραστηριοποιείται 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του 
τουρισμού αναζητά:

Γραμματέα Υποδοχής
Αντικείμενο εργασίας:

υποστήριξης

Απαραίτητα προσόντα: 

προτεραιότητας

Επιθυμητά προσόντα: 

υποστήριξης

(γερμανικά, γαλλικά)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@schellas.gr. 
Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα TUI Sensimar Oceanis 
Beach & Spa Resort στην Κω ζητεί για τη νέα σεζόν 2018:

Ναυαγοσώστη για Παραλία
Απαιτούμενα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5* 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση 

άλλων ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 
Επικοινωνιακές ικανότητες, ευχάριστη και δυναμική 

προσωπικότητα
Η εταιρία προσφέρει: 

Ελκυστικό πακέτο παροχών 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές εξέλιξης
Διαμονή και διατροφή

γραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@
oceanis-hotel.gr



Σάββατο 21 Απριλίου 2018
46

30

Ξεκινούν την Τετάρτη 18/3 οι αιτή-
σεις στο Α.Σ.Ε.Π. για την προκήρυξη 
1Κ/2018 που αφορά 209 μόνιμες 
προσλήψεις στην Ε.ΥΔ.Α.Π. Η προ-
κήρυξη αφορά την πλήρωση με σει-
ρά προτεραιότητας διακοσίων εννέα 
(209) θέσεων προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου πανεπιστημιακής, τεχνολογικής 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην 
ανώνυμη εταιρία ύδρευσης και αποχέ-
τευσης πρωτεύουσας (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.).

Συγκεκριμένα η Α' κατηγορία πανε-
πιστημιακής εκπαίδευσης (Π.Ε.) αφορά 
σε εβδομήντα μία (71) θέσεις στους 
κλάδους/ειδικότητες: Π.Ε. αναλυτές 
προγραμματιστές, Π.Ε. διοικητικοί, 
Π.Ε. ηλεκτρολόγοι μηχανικοί, Π.Ε. 
ηλεκτρονικοί μηχανικοί, Π.Ε. μηχανικοί 
μεταλλειολόγοι-ορυκτών πόρων, Π.Ε. 
μηχανικοί περιβάλλοντος, Π.Ε. μηχα-
νολόγοι μηχανικοί, Π.Ε. οικονομικοί, 
Π.Ε. πολιτικοί μηχανικοί, Π.Ε. στατιστι-
κοί, Π.Ε. τοπογράφοι μηχανικοί, Π.Ε. 
χημικοί, Π.Ε. χημικοί μηχανικοί. H Β' 
κατηγορία τεχνολογικής εκπαίδευσης 
(Τ.Ε.) αφορά σε σαράντα μία (41) 
θέσεις στους κλάδους/ειδικότητες: 
Τ.Ε. διοικητικοί, Τ.Ε. ηλεκτρολόγοι 
μηχανικοί, Τ.Ε. ηλεκτρονικοί μηχανι-
κοί, Τ.Ε. μηχανολόγοι μηχανικοί, Τ.Ε. 
οικονομικοί, Τ.Ε. πολιτικοί μηχανικοί, 
Τ.Ε. προγραμματιστές, Τ.Ε. τοπογρά-
φοι μηχανικοί. Η Γ' κατηγορία δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αφορά 
σε ενενήντα επτά (97) θέσεις στους 

κλάδους/ειδικότητες: Δ.Ε. γραμματείς, 
Δ.Ε. δομικών έργων, Δ.Ε. ηλεκτρολόγοι, 
Δ.Ε. καταμετρητές, Δ.Ε. μηχανολόγοι, 
Δ.Ε. οδηγοί C κατηγορίας, Δ.Ε. οδηγοί 
C, D κατηγορίας, Δ.Ε. προσωπικό Η/Υ, 
Δ.Ε. τεχνίτες αυτοκινήτων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρο-
νικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 
18 Απριλίου, ημέρα Τετάρτη και λήγει 
στις 3 Μαΐου 2018, ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 14:00. 

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι, οι οποίοι κατέχουν τα 
γενικά και απαιτούμενα προσόντα των 
προκηρυσσόμενων θέσεων πρέπει: 1) 
Να συμπληρώσουν και να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. απο-
κλειστικά μέσω του διαδικτυακού του 
τόπου (www.asep.gr). Ο αριθμός πρω-
τοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία 
ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται 
στη «λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». 
Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) 
που δήλωσαν οι υποψήφιοι. Παράλλη-
λα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε 
εκτυπώσιμη μορφή. 2) Να αποστείλουν 
με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. 
στη διεύθυνση: Α.Σ.Ε.Π., αίτηση για 
την προκήρυξη 1Κ/2018, Τ.Θ. 14308, 
Αθήνα, Τ.Κ. 11510, αναγράφοντας 
την κατηγορία (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.), 
της οποίας θέσεις διεκδικούν (goo.
gl/ZxQXKA).

6 γιατροί στο Γενικό 
Νοσοκομείο Καρπενησίου

Το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου προκηρύσσει την 
πλήρωση των κατωτέρω επί θητεία θέσεων του κλάδου ιατρών 
Ε.Σ.Υ.: Για το Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου (άγονη και 
προβληματική περιοχή Α' κατηγορίας) και συγκεκριμένα: 1) 
Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας παθολογίας 
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική 
ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή γενικής ιατρικής με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, 
προ-νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συ-
ντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.), στον 
βαθμό του διευθυντή. 2) Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού 
ειδικότητας καρδιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. 
ή γενικής ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση 
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή πε-
ρίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου 
της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.), στον εισαγωγικό βαθμό 
του επιμελητή Β' . 3) Δύο (2) θέσεις ειδικευμένων ιατρών 
ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής, στον εισαγωγικό βαθμό 
του επιμελητή Β'. 4) Μία (1) θέση ειδικευμένου ιατρού 
ειδικότητας μαιευτικής-γυναικολογίας, στον εισαγωγικό 
βαθμό του επιμελητή Β' . 5) Μία (1) θέση ειδικευμένου 
ιατρού ειδικότητας καρδιολογίας, στον εισαγωγικό βαθμό 
του επιμελητή Β' .

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στη διεύθυνση ανθρωπίνου 
δυναμικού της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας 
(περιοχή Μεζούρλο, Τ.Κ. 411 10, Τ.Θ. 2101, Λάρισα) 
αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ή απο-
στέλλονται ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε 
με εταιρία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή. Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 27/4/2018 και ώρα 
23:59 (preview.tinyurl.com/ycqqavbf).

Την πρόσληψη 14 γιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. 
ανακοινώνει το Γ.Ν.Π. «Τζάνειο» κατά ειδικό-
τητα, βαθμό και αριθμό για το Τμήμα Επειγό-
ντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) ως εξής: Ειδικότη-
τα: Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό του διευθυντή 
 (αριθμός θέσεων-1).  Ειδικότητα: Χειρουργικής 
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επεί-
γουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το 
Τ.Ε.Π.) στον βαθμό του επιμελητή Α’ (αριθμός 
θέσεων-1). Ειδικότητα: Γενικής ιατρικής με απο-
δεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 
ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη 
και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου 
της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό του 
επιμελητή Α’ (αριθμός θέσεων-1). Ειδικότητα: 
Παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση 

στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. 
(για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό του επιμελητή Β’ (αριθ-
μός θέσεων-2). Ειδικότητα: Πνευμονολογίας-
Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό του επιμελητή 
Β’ (αριθμός θέσεων-1). Ειδικότητα: Χειρουργι-
κής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για 
το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό του επιμελητή Β’ (αριθ-
μός θέσεων-2). Ειδικότητα: Αναισθησιολογίας 
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επεί-
γουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το 
Τ.Ε.Π.) στον βαθμό του επιμελητή Β’ (αριθμός 
θέσεων-1). Ειδικότητα: Ορθοπαιδικής με απο-
δεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) 
στον βαθμό του επιμελητή Β’ (αριθμός θέσεων-2). 

Κ Ειδικότητα: Καρδιολογίας με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξει-
δίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό του 
επιμελητή Β’ (αριθμός θέσεων-2). Ειδικότητα: Γενι-
κής ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση 
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή 
περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του 
έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό 
του επιμελητή Β’ (αριθμός θέσεων-1).

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.
moh.gov.gr. με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής 
στο Taxisnet εντός της παρακάτω προθεσμίας. 
Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφε-
ρόμενοι θα μπορούν να ζητήσουν οδηγίες για τη 
συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 27/ 4/2018 
και ώρα 23:59 (tinyurl.com/yc8cjgww).

Πρόσληψη 12 ατόμων 
στο νοσοκομείο 
«Γ. Γεννηματάς»

Το Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς» προκη-
ρύσσει την πλήρωση των παρακά-
τω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων 
ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. ως εξής:
Ειδικότητα αναισθησιολογίας με απο-
δεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.), στον βαθμό 
του διευθυντή. Αριθμός θέσεων: 1.
Ειδικότητα παθολογίας με αποδε-
δειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό 
του επιμελητή Α’. Αριθμός θέσεων: 1. 
Ειδικότητα χειρουργικής με αποδε-
δειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό 
του επιμελητή Α’. Αριθμός θέσεων: 1.
Ειδικότητα αναισθησιολογίας ή παθο-
λογίας ή καρδιολογίας ή χειρουργικής 
ή πνευμονολογίας-φυματιολογίας ή ορ-
θοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία 
και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξει-
δίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή γενικής ιατρικής 
με  αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση 
στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προ-
νοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείρι-
ση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της 
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό 
του επιμελητή Β’. Αριθμός θέσεων: 1.
Ειδικότητα παθολογίας με αποδε-
δειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό 
του επιμελητή Β’. Αριθμός θέσεων: 4.
Ειδικότητα χειρουργικής με αποδε-
δειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό 
του επιμελητή Β’. Αριθμός θέσεων: 3.
Ειδικότητα ορθοπαιδικής με αποδε-
δειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη 
Μ.Ε.Θ. (για το Τ.Ε.Π.) στον βαθμό 
του επιμελητή Β’. Αριθμός θέσεων: 1.
Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση 
των κωδικών εισαγωγής στο Taxisnet. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 
στις 27/4/2018 και ώρα 23:59 μ.μ.
Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ: 
tinyurl.com/yczheztn.

Μία θέση επίκουρου 
καθηγητή στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μία (1) θέση καθηγητή, βαθμίδας επίκουρου κα-
θηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφοριακά 
Συστήματα για τη Διοίκηση Επιχειρήσεων» για το 
τμήμα οργάνωσης και διοίκησης επιχειρήσεων, της 
σχολής διοίκησης επιχειρήσεων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Η προθεσμία για την υποβολή 
υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω 
θέσης λήγει στις 9 Μαΐου 2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την 
αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα 
για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρο-
νται στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης, στο πληροφοριακό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (apella.minedu.gov.gr) και να 
τα καταθέσουν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-
θύνεστε στη γραμματεία του τμήματος: Τηλ.: 210 
8203375, e-mail: ode@aueb.gr (goo.gl/pwjF5m).

209 μόνιμες προσλήψεις στην Ε.ΥΔ.Α.Π.

14 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «Τζάνειο»
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Μία θέση καθηγητή 
στο Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Προκήρυξη μίας (1) θέσης βαθμί-
δας επίκουρου καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Διοίκηση Επιχειρήσεων», 
για το τμήμα οργάνωσης και διοίκησης 
επιχειρήσεων, της σχολής διοίκησης 
επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών.

Η προθεσμία για την υποβολή υποψη-
φιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω 
θέσης λήγει στις 9 Μαΐου 2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση 
δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται 
στο Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης, στο πλη-
ροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (apella.
minedu.gov.gr) και να τα καταθέσουν 
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορεί-
τε να απευθύνεστε στη γραμματεία του 
τμήματος: Τηλ.: 210 8203375, e-mail: 
ode@aueb.gr (goo.gl/SSLFAM).

7 προσλήψεις 
στο Γενικό Νοσοκομείο-
Κέντρο Υγείας Λήμνου

Η διοικήτρια των διασυνδεόμενων νοσοκο-
μείων, του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης 
«Βοστάνειο» και του Γενικού Νοσοκομείου-
Κέντρου Υγείας Λήμνου, προκηρύσσει την 
πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων 
ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το 
Γενικό Νοσοκομείο-Κέντρο Υγείας Λήμνου ως 
εξής: 1) Δύο (2) θέσεις ιατρικής βιοπαθολογίας 
με βαθμό επιμελητή Β' (τμήμα βιοπαθολογι-
κό-βιοχημικό-αιμοδοσίας). 2) Μία (1) θέση 
γαστρεντερολογίας με βαθμό επιμελητή Β’. 
3) Μία (1) θέση μαιευτικής-γυναικολογίας 
με βαθμό επιμελητή Β'. 4) Δύο (2) θέσεις 
χειρουργικής με βαθμό επιμελητή Β' (για το 
χειρουργικό τμήμα). 5) Μία (1) θέση ορθο-
παιδικής με βαθμό επιμελητή Β' .

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.
gov.gr. με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής 
στο Taxisnet.

O υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη δι-
εύθυνση ανθρωπίνου δυναμικού της οικείας 
Δ.Υ.ΠΕ. αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο 
από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά 
είτε με συστημένη επιστολή, είτε με εταιρία ταχυ-
μεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά 
και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο 
της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης. Κάθε 
υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα σε 
μία (1) έως και πέντε (5) θέσεις ειδικευμένων 
ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., που έχουν προκηρυχθεί 
από μία Δ.Υ.ΠΕ., με τις προκηρυχθείσες θέσεις 
της 1ης και 2ης Δ.Υ.ΠΕ., καθώς και της 3ης 
και 4ης Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται, αντιστοίχως 
ως θέσεις μίας (1) Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του 
ο υποψήφιος δηλώνει υποχρεωτικά τη σειρά 
προτίμησής του για κάθε θέση. Η προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων λήγει στις 27/4/2018 και 
ώρα 23:59 (tinyurl.com/y7ycrbkl).

Το Γ.Ν.Α. Σάμου «Άγι-
ος Παντελεήμων» προ-
κηρύσσει την πλήρωση 
θέσεων ειδικευμένων 
ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. 
ως εξής: 1) Μίας (1) 
θέσης διευθυντή παθο-
λογίας με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξει-
δίκευση στη Μ.Ε.Θ. (για 
το Τ.Ε.Π.). 2) Δύο (2) 
θέσεων επιμελητή Α’ γενικής ιατρικής με απο-
δεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 
ιατρική, διάσωση, προ-νοσοκομειακή περίθαλψη 
και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου 
εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.). 3) Μίας (1) θέσης 
επιμελητή Β’ παθολογίας με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή 

εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. 
(για το Τ.Ε.Π.). 4) Μίας 
(1) θέσης επιμελητή Β’ 
νευροχειρουργικής. 5) 
Μίας (1) θέσης επιμελητή 
Β’ Παθολογίας. 6) Μίας 
(1) θέσης επιμελητή Β’ 
ακτινοδιαγνωστικής. 7) 
Μίας (1) θέσης επιμελη-
τή Β’ οδοντιατρικής. 8) 
Μίας (1) θέσης επιμελη-
τή Β’ αναισθησιολογίας. 

9) Μίας (1) θέσης επιμελητή Β’ ορθοπαιδικής. 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση-δή-
λωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.
gov.gr. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
λήγει στις 27/4/2018 και ώρα 23:59 (tinyurl.
com/yc77rw2c).

Το τμήμα φυσικοθεραπεί-
ας της σχολής επαγγελμάτων 
υγείας και πρόνοιας του Τε-
χνολογικού και Εκπαιδευτικού 
Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας, 
που εδρεύει στο Αίγιο της Π.Ε. 
Αχαΐας της περιφέρειας Δυ-
τικής Ελλάδας, και μετά τη 
δημοσίευση: «Συγχώνευ-
ση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. 
Μεσολογγίου-Μετονομασία 
σχολής και τμημάτων-Συγχώ-
νευση τμημάτων-Κατάργηση 
παραρτημάτων και τμημάτων-
Συγκρότηση σχολών Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Ελλάδας» (Φ.Ε.Κ. 
239/τ. Γ’/07-03-2018), 
καθώς και το Π.Δ. 94/2013 
(Φ.Ε.Κ. 132 τ. Α' ), ανακοι-
νώνει την πρόσληψη ενός (1) 
ατόμου για τη θέση αναπλη-
ρωτή καθηγητή-μέλους Δ.Ε.Π. 
με γνωστικό αντικείμενο: «Φυ-

σικοθεραπευτική Αξιολόγηση 
Αιτιοπαθογένειας Αθλητικών 
Κακώσεων».

Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να υποβάλουν την αί-
τηση υποψηφιότητας σε θέσεις 
εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα 
απαραίτητα, κατά την προκή-
ρυξη, δικαιολογητικά ηλεκτρο-
νικά (Φ. 122.1/6/14241/
Ζ2/27-01-2013, ΦΕΚ 225/τ. 
Β'/31-01-2017), αφού προη-
γουμένως αυτοί έχουν εγγρα-

φεί στο ηλεκτρονικό σύστημα 
ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 
APP5233). Πληροφορίες στο 
τηλ.: 26910 61150 (γραμμα-
τεία του τμήματος φυσικοθε-
ραπείας του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας, 
Ψαρών 6, Τ.Κ.: 251 00, Αίγιο 
Αχαΐας). 

Προθεσμία υποβολής αι-
τήσεων: Από 4/4/2018 έως 
και 4/5/2018.Διαβάστε ολό-
κληρη την προκήρυξη εδώ: 
tinyurl.com/y8asspp7.

Το Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας», που εδρεύει 
στη Βούλα της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής της 
περιφέρειας Αττικής ανακοινώνει, για το τμήμα 
επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, 
την πρόσληψη επί θητεία συνολικά δεκατρι-
ών (13) ατόμων στις θέσεις ειδικευμένων 
ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Συγκεκριμένα:
Ένας (1) διευθυντής παθολογίας με αποδε-
δειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα 
ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., ένας (1) 
επιμελητής Α’ καρδιολογίας με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή 
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., ένας (1) επιμελητής 
Α’ χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία 
και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξει-
δίκευση στη Μ.Ε.Θ., δύο (2) επιμελητές Β’ 
παθολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση 
στη Μ.Ε.Θ., δύο (2) επιμελητές Β’ πνευμο-
νολογίας-φυματιολογίας με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική 
ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., ένας (1) επιμε-
λητής Β’ καρδιολογίας με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική 
ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., δύο (2) επιμελη-
τές Β’ αναισθησιολογίας με αποδεδειγμένη 
εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή 
εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ., ένας (1) επιμελητής 

Β’ χειρουργικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και 
γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση 
στη Μ.Ε.Θ., δύο (2) επιμελητές Β’ ορθοπαιδικής 
με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην 
επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την 
αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: esydoctors.moh.
gov.gr και με όλα τα απαραίτητα, κατά την 

προκήρυξη, δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή 
με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο το αντί-
γραφο της υποβληθείσας αίτησης σε κλειστό 
φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση 
υποψηφιότητας, είτε αυτοπροσώπως, είτε με 
εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, είτε 
ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή, είτε 
με εταιρία ταχυμεταφοράς, στην ταχυδρομι-
κή διεύθυνση: 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, διεύθυνση 
ανθρωπίνου δυναμικού, Ζαχάρωφ 3, Τ.Κ. 
115 21, Αθήνα.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει υπο-
ψηφιότητα σε μία (1) έως και πέντε (5) θέ-
σεις ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ., 
που έχουν προκηρυχθεί από μία Δ.Υ.ΠΕ., με 
τις προκηρυχθείσες θέσεις της 1ης και 2ης 
Δ.Υ.ΠΕ. να θεωρούνται ως θέσεις μίας (1) 
Δ.Υ.ΠΕ. Στην αίτησή του, ο υποψήφιος δη-
λώνει υποχρεωτικά τη σειρά προτίμησής του 
για κάθε θέση. Η υποβολή περισσότερων της 
μίας αίτησης-δήλωσης για την ίδια θέση έχει 
ως αποτέλεσμα τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό 
του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης 
δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 ως 
προς την ακρίβεια των δηλουμένων σε αυτήν 
στοιχείων του υποψηφίου. Προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων: 27/4/2018 και ώρα 23:59 μ.μ.

42 μόνιμοι διοικητικοί
στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. που αφορά 
την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 
σαράντα δύο (42) θέσεων τακτικού προ-
σωπικού πανεπιστημιακής, τεχνολογικής, 
δευτεροβάθμιας και υποχρεωτικής εκπαί-
δευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστι-
κών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Οι αιτήσεις 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον κόμβο 
του Α.Σ.Ε.Π. και αφορούν σε: 19 θέσεις 
Π.Ε. διοικητικού-οικονομικού, 3 θέσεις 
Τ.Ε. διοικητικού λογιστικού, 3 θέσεις Τ.Ε. 
δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας, 6 
θέσεις Τ.Ε. πληροφορικής, 9 θέσεις Δ.Ε. 
διοικητικών γραμματέων, 3 θέσεις Υ.Ε. 
επιμελητών. Οι υποψήφιοι πρέπει να συ-
μπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρο-
νική αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., 
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του 
τόπου (www.asep.gr), ακολουθώντας τις 
οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη 
(Παράρτημα ΣΤ΄). Η προθεσμία υποβολής 
των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής 
στη διαδικασία λήγει στις 27 Απριλίου 
2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή 
της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτού-
μενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: 
Α.Σ.Ε.Π. - Αίτηση για την προκήρυξη 
2Κ/2018, Τ.Θ. 14308, Αθήνα, Τ.Κ. 
11510, αναγράφοντας στον φάκελο 
την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης 
(Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.), της οποίας 
θέσεις διεκδικούν (goo.gl/ZkcrXJ).

13 άτομα στο Γ.Ν. «Ασκληπιείο Βούλας»

1 άτομο στο Τεχνολογικό και Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας

10 άτομα στο Γ.Ν.Α. Σάμου «Άγιος Παντελεήμων»






