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Εξυπηρέτηση Πελατών-Administration,
Εξωτερικές Εργασίες, Επιστήμες,

Eστίαση, Marketing-Δημόσιες 
Σχέσεις, Μεταφορές, Μηχανικοί,

Μόδα-Ομορφιά, Νομικά, 
Οικιακές Εργασίες-Καθαριότητα,

Οικονομικά, Παραγωγή, Πληροφορική, 
Προμήθειες-Αγορές, Πωλήσεις, 

Τεχνικοί-Τεχνίτες, 
Τουρισμός, Υγεία
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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 
Ελένη Κούτσικου
Δώρα Γρηγορίου 

Ειρήνη Παρασκευά
Εύα Ανδρέου

Περιφερειακές Συνεργασίες 
Αλεξία Φουκίδου

Υποδοχή Διαφημίσεων
Ιωάννα Παπαγγελή

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

Σωτήρης Ζώτος

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.

Υπεύθυνος εξαγωγών: O ερ-
γαζόμενος που εκπροσωπεί μια 
εταιρία στις διεθνείς αγορές. Ο 
άνθρωπος που θα προσπαθήσει 
να πραγματοποιήσει το όραμα 
μιας επιχείρησης να καταξιωθεί 
στο εξωτερικό και, γιατί όχι, να 
κατακτήσει ένα μεγάλο ή μικρό 
κομμάτι της παγκόσμιας αγοράς. 
Είναι αυτός που θα ηγηθεί στο 
τμήμα εξαγωγών για να κάνει 
ανταγωνιστικό το προϊόν ή την 
υπηρεσία σε μια πολύπλοκη και 
πολυμορφική αγορά. 
Για να μπορέσει να το πετύχει, 
θα πρέπει να έχει όχι μόνο τις 
γνώσεις και τα προσόντα, αλλά 
και την υποστήριξη τόσο των 
ανθρώπων που διοικούν την 
επιχείρηση, όσο και του δικού 
του περίγυρου είτε στο επαγ-
γελματικό περιβάλλον του είτε 
στο προσωπικό του.

Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας
αυτή τη χρονική στιγμή είναι 
2. Η μία είναι από εταιρία που 
δραστηριοποιείται στη Βόρεια 
Ελλάδα (Θεσσαλονίκη) και η 
άλλη από εταιρία της οποίας η 
έδρα είναι στην Αττική. 

Το skywalker.gr τους τελευ-
ταίους 6 μήνες έχει αναρτήσει 
πάνω από 45 θέσεις εργασίας 
σχετικές με τον υπεύθυνο εξα-
γωγών. Οι εταιρίες που αναζη-
τούν τα συγκεκριμένα στελέχη 
δραστηριοποιούνται κυρίως στο 
κομμάτι της μεταποίησης ή της 
επεξεργασίας, χωρίς να λείπουν 
και οι εταιρίες της βιομηχανίας 
(κυρίως βιομηχανίες μετάλλων). 

Τα απαιτούμενα προσόντα 
για την κάλυψη της θέσης του 

υπευθύνου εξαγωγών δεν πε-
ριορίζονται μόνο στα πτυχία 
της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ή σε έναν μεταπτυχιακό τίτλο. 
Τα αγγλικά σε άριστο επίπεδο 
και η γλώσσα της χώρας όπου 
δραστηριοποιείται η εταιρία είναι 
το άλφα και το ωμέγα για την 
πλήρωση της θέσης. 

Η χρήση Η/Υ και συστημάτων 
διαχείρισης (ERP, CRM) πρέπει 
να είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο. 
Η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση έχει ιδιαίτερη σημασία 
λόγω της ιδιαιτερότητας και 
της σημαντικότητας που έχει η 
θέση, ώστε ο κάτοχός της να 
καταφέρει να εξελιχθεί και να 
εκπληρώσει τους στόχους που 
έχει θέσει.

Εκτός από τα τυπικά προσόντα 
υπάρχουν και οι δεξιότητες που 
πρέπει να αναπτύξει ο υποψή-
φιος. Θα πρέπει λοιπόν να είναι 
επικοινωνιακός, οργανωτικός, 
κοινωνικός, να δίνει έμφαση 
στη λεπτομέρεια, να έχει διοι-
κητικές ικανότητες, να γνωρίζει 

από διαχείριση πελατών, να έχει 
άριστη γνώση των διαδικασιών 
εισαγωγών/εξαγωγών, να γνω-
ρίζει από σχεδιασμό αγορών, 
να είναι ευγενικός, συνεπής και 
να διαθέτει ομαδικό πνεύμα και 
όρεξη για εργασία.

Οι αρμοδιότητες με τις οποίες 
επιφορτίζεται ένας υπεύθυνος 
εξαγωγών είναι πολλές. Οι κυρι-
ότερες από αυτές είναι η ευθύνη 
που έχει για τον προγραμματι-
σμό, την οργάνωση, τη διαχεί-
ριση, την τακτική επικοινωνία 
(προφορική και γραπτή), την 
παρακολούθηση και τον έλεγ-
χο των υπαρχόντων πελατών, 
αλλά και την αναζήτηση νέων, τη 
δημιουργία καλών σχέσεων με 
σκοπό την επίτευξη των στόχων 
και την ανάπτυξη της εταιρίας 
σε νέες αγορές. 

Στα καθήκοντά του είναι επίσης 
η επίλυση τυχόν προβλημάτων, 
η ανάπτυξη και η εφαρμογή ενός 
πλάνου με σκοπό την κάλυψη των 
αναγκών και την εκμετάλλευση 
ευκαιριών που μπορούν να προ-

κύψουν, η παρακολούθηση του 
ανταγωνισμού, η προετοιμασία 
προτάσεων/προσφορών, καθώς 
και η τελική διαπραγμάτευση και 
ολοκλήρωση των συμφωνιών. 
Τέλος, θα πρέπει να οργανώσει 
τόσο τη συμμετοχή της εταιρίας 
σε διεθνείς εκθέσεις, όσο και τη 
δική του παρουσία εκεί.

Ο υπεύθυνος εξαγωγών θα 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα 
ταξιδιών στο εξωτερικό για να 
συναντήσει και τους εν ενεργεία 
πελάτες, και τους εν δυνάμει. Θα 
πρέπει να μπορεί να δουλεύει σε 
προσαρμοσμένες ώρες (ειδικά 
αν συναλλάσσεται με χώρες της 
Ασίας ή της Αμερικής). Η θέση 
είναι πολύ ενδιαφέρουσα και 
προσφέρει πολλά σε μια επι-
χείρηση, θα λέγαμε ότι είναι το 
κλειδί της επιτυχίας της όσον 
αφορά την παρουσία της και το 
μερίδιο αγοράς που θα μπορέσει 
να κερδίσει διεθνώς.

Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-

Skywalker.gr

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ



Σύμβουλοι Tηλεφωνικών 
Πωλήσεων-Καλαμαριά

Η εταιρία SPARK, επίσημος συνεργάτης της Wind, στα 
πλαίσια επέκτασής της, αναζητά προσωπικό για το τμήμα 
τηλεφωνικών πωλήσεων. Τα γραφεία βρίσκονται στην 
Καλαμαριά. Η εργασία αφορά πενθήμερη 6ωρη απασχόληση.
Τα άτομα που αναζητούμε πρέπει να πληρούν 
τα ακόλουθα:

Ευχέρεια λόγου
Απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βασική γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

για τους άνδρες
Επικοινωνιακές δεξιότητες
Διάθεση για εργασία
Προϋπηρεσία στον κλάδο των τηλεφωνικών 

πωλήσεων (επιθυμητή, όχι απαραίτητη)
Η εταιρία μας προσφέρει:

Σταθερό μηνιαίο μισθό
Υψηλό bonus παραγωγικότητας
Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
Συνεχή εκπαίδευση
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης εντός της εταιρίας σε όλους 

τους κλάδους μας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/yPCVn. Η 
αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη 
των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 
για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων 
ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του 
σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιο-
γραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού 
στοιχείου, που περιέλθει στην κατοχή της Spark υπ’ ευθύνη 
του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των 
ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, 
για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την 
κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την 
επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. 
Η Spark μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την 
επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος έχει τα 
δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 
έως και 13 του ν. 2472/1997.

Ο όμιλος «Brink’s Hellas», η μεγαλύτερη εταιρία Security 
στην Ελλάδα, πολυεθνική με ηγετική θέση παγκοσμίως, 
προσλαμβάνει άμεσα προσωπικό, δίνοντας τη δυνατότητα για 
επαγγελματική εξέλιξη σ ένα αξιόπιστο περιβάλλον εργα-
σίας. Αν ενδιαφέρεσαι για Υπάλληλος Ασφαλείας (στατικές 
φυλάξεις, patrol, αερομεταφορές, χρηματαποστολές) το 
μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να έρθεις σε επικοινωνία 
μαζί μας. Αυτή την περίοδο προσλαμβάνoυμε άμεσα:

Καταμετρητές/τριες
στην Πάτρα

Tα προσόντα σου:
Άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε ισχύ
Δυνατότητα για πλήρη ή μερική απασχόληση 

σε κυλιόμενες βάρδιες
Απολυτήριο λυκείου
Γνώση αγγλικών (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)
Eκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(για τους άντρες υποψηφίους)
Τα καθήκοντα σου:

Η ασφαλής εκτέλεση των καθημερινών εργασιών 
που θα σου ανατεθούν σύμφωνα με τις συμβατικές 
υποχρεώσεις και τις διαδικασίες της εταιρίας

Συνεπής και επαγγελματική συμπεριφορά
Η εταιρία σου παρέχει:

Μόνιμη απασχόληση στον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα 
της ασφάλειας

Δυνατότητα επιπλέον αποδοχών βάσει της συνέπειας 
και απόδοσης σου

Ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση 
στο αντικείμενο εργασίας σου

Δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης 
σε ένα δυναμικό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας 
μας τότε μπορείς να υποβάλλεις τo βιογραφικό 
σου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Τηλεφωνικά στο τηλ. 2610 529901
Στο link https://swr.gr/7A6YP με κωδικό θέσης MP/PAT
Στέλνοντας fax στο 2610 529902

Το βιογραφικό σας θα χρησιμοποιείται από τη Brink’s με 
βάση την εταιρική πολιτική διαχείρισης βιογραφικών που 
είναι δημοσιευμένη στο site της.

Description: Please note, this is a full-time, in-house role 
which will be based in one of our offices in Agia Paraskevi, 
Attica, Greece. Unfortunately, we are unable to support 
part-time or remote working for this role at this moment. 
eLearning Industry Inc is a rapidly growing and profitable 
online publishing platform and inbound marketing agency 
that influences thousands of B2B eLearning buyers and 
decision makers. They are a diverse group of smart and fun 
professionals working in offices around the world, including 
the U.S. and Greece. eLearning Industry Inc has democratized 
the eLearning Technology and Services market and has been 
a trusted advisor to both eLearning buyers and vendors. 
Every day, eLearning Industry generates leads and builds 
their clients’ sales pipelines by applying top-notch inbound 
marketing strategies. A proficient Social Media Manager 
will be responsible for being our brand on social media. You 
need to have the ability to strategically create and distribute 
eLearning Industry’s content across a variety of different 
social networks. As a Social Media Manager, you will typically 
deal with people who have a relationship with, or have heard 
of, the eLearning Industry, and you will boost awareness for 
our brand while you use social media platforms to identify 
and connect with key audiences in a meaningful way. Being 
current in the eLearning space, new eLearning technologies, 
inbound and social media marketing trends is vital to success 
in this role. The expansion of the company’s digital footprint 
is your ultimate goal, along with brand awareness.
Responsibilities:

Developing a social media strategy, setting goals
to increase brand awareness and increasing engagement 
aligned with our marketing strategies

Planning social content and maintaining the content 
calendar ensuring social media content is regular, 
relevant, and engaging

Managing all social media channels such as Facebook, 
Twitter, Linkedin, Google +, and Instagram

Managing and facilitating social media communities 
by responding to social media posts and developing 
discussions in a timely manner

Writing engaging copy for use on relevant social media 
platforms

Engaging with Fans and Followers 
to build relationships with the community 
and encourage engagement

Weekly reporting on social media engagements 
within the community

Monitoring the success of the community and of social 
media in terms of the overall marketing strategy

Liaising with internal stakeholders to relay customer 
feedback insights gained from online conversations 
within the community

Liaising with Development and Sales departments 
to stay updated on new products, services, and features

Building relationships with customers, potential 
customers, industry professionals, and journalists

Staying up-to-date with eLearning, inbound and social 
media marketing trends
Requirements:

2-3 years of experience in creating and managing 
successful social channels with engaging, innovative 
content

Strong verbal and written communication skills; 
detail-oriented commitment to clean copy

Native or close to native-level English ability
Benefits

Career development and continuous training 
opportunities

Human-centric business culture
Be a part of the exciting future of the eLearning 

revolution and at the world’s no.1 online publishing 
platform and inbound marketing agency
Send your cv to this link: https://swr.gr/s1TfC.

Social Media Manager
Agia Paraskevi, Attica, Greece-Marketing

Μarketing Specialist
About us: RECOM stands at the forefront of the Solar 
Energy industry and has established corporate branches 
worldwide. In all of its operations, the company maintains 
‘best workplace practices’ and upholds the highest ethical 
standards. RECOM is an equal opportunity employer who 
prides itself for its diverse background and has developed 
its workforce based solely on skills and expertise.
About the role: RECOM is currently seeking to recruit 
a results-oriented Marketing Specialist to join its team 
in the Athens branch office. The ideal candidate will be 
a business-oriented professional with prior experience 
in implementation of Marketing Operations, Brand & 
Communications Strategy. 
In detail:

Implementation of the Annual Marketing Strategy 
and the Annual Marketing Plan

Newsletter/Mailchimp Database management
Marketing communications: On Line and Off-line 

content management
Implementation of communication activities, 

in line with local needs and corporate guidelines
Developing communications products 

(presentations etc.) for several divisions
Supporting the creation of high-impact 

communications artifacts (e.g. website content 
management, documents, blog postings)

Coordinating RECOM’s participation in major trade 
shows and conferences
What you need:

Language-Native or business fluent in English, 
written and spoken

Degree-Bachelor’s degree, preferable in Marketing
Experience-Minimum of 2 years’ relevant experience
Organizational Skills-Maximum organizational 

collaboration skills and the ability to prioritize multiple 
competing tasks seamlessly, with excellent attention 
to detail

Attitude-Excellent problem-solving skills, analytical 
capabilities and collaboration skills; the ability to work 
under pressure and tight deadlines

Flexibility-A positive attitude and professional 
demeanor, along with the flexibility to work in a rapidly 
changing environment

Lifestyle-Ability and willingness to travel
Professionals fitting the above description may forward 
their Cvs in english to this link: https://swr.gr/AuCBk. For 
more information visit www.recom-solar.com.

Τα Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης σε προσκαλούν να 
γίνεις μέλος της πιο γλυκιάς ομάδας. Στείλε μας το βιο-
γραφικό σου για τη θέση:

Βοηθός Ζαχαροπλάστη
Αναφερόμενος/η στον διευθυντή καταστήματος, 
οι κύριες αρμοδιότητές σου θα είναι να:

Φροντίζεις για την ποιοτική παρασκευή και την άριστη 
εμφάνιση των προϊόντων μας

Παρέχεις την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση 
στους πελάτες μας

Διασφαλίζεις την εύρυθμη, ποιοτική, παραγωγική
 και αποτελεσματική λειτουργία του παρασκευαστηρίου

Συμβάλλεις ενεργά στην επίτευξη των ποσοτικών 
και ποιοτικών εταιρικών στόχων μας
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχιούχος σχολής ζαχαροπλαστικής
Γνώση της αγγλικής γλώσσας (επιθυμητή)
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 

3 χρόνων
Πνεύμα ομαδικότητας
Πελατοκεντρική φιλοσοφία
Επικοινωνιακές ικανότητες
Σωστή διαχείριση χρόνου
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Κατοχή βιβλιαρίου-πιστοποιητικού υγείας 

για επαγγέλματα εστίασης
Σου προσφέρουμε τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα 
περιβάλλον όπου μπορείς να μάθεις, να αναπτυχθείς και 
να εξελιχθείς. Αποστολή βιογραφικών στο link: https://
swr.gr/s6Pna ή στο φαξ: 210 7718358, αναγράφοντας τον 
κωδικό «ΒΖ/09».

Το Skywalker.gr, αμιγώς ελληνικός χώρος ζεύξης ανα-
γκών εργασίας, αναπτύσσει την κύρια και τις εναλλακτικές 
πλατφόρμες σύγκλισης και προσαρμόζει υπηρεσίες και 
λειτουργίες σε εναρμόνιση με την Ελλάδα της κρίσης. Στο 
πλαίσιο αυτό, επιθυμεί να απασχολήσει:

Καταχωρήτρια Τμήματος 
Δημοσιεύσεων

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
Άριστη γνώση τυφλού συστήματος δακτυλογράφησης
Πολύ καλή χρήση Ms Office (Word)
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ταχύτητα διεκπεραίωσης
Ευχέρεια προφορικού και γραπτού λόγου

Δεξιότητες:
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση
Εξαιρετική προσοχή στη λεπτομέρεια
Συνέπεια
Ομαδικότητα
Ενδιαφέρον και σεβασμός για τις ανάγκες των άλλων
Ευελιξία

Αρμοδιότητες:
Δακτυλογράφηση και καταχώριση αγγελιών για χρήση 

σε web
Διαχείριση περιφερειακών ιστοσελίδων Skywalker.gr
Τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών και υποψηφίων
Συμμετοχή σε προοδευτικά οριζόντια κατανομή 

εργασιών τμήματος δημοσιεύσεων 
Παρέχονται:

Ελάχιστες νόμιμες αποδοχές και ασφάλιση ΙΚΑ
Χώρος συνεισφοράς και ζύμωσης ιδεών, λήψης 

πρωτοβουλιών και υλοποίησης καινοτομιών 
παραγωγής εταιρικών και κοινωνικών αγαθών

Δυνατότητες εκπαίδευσης σε ατομικά και ομαδικά 
προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων

Σεβασμός στον προσωπικό χρόνο, ενδιαφέροντα, 
οικογένεια, ερασιτεχνικές ασχολίες, προσωπικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ZMAtC.

General Site Assistant 
Seconded 

Location: Kara Tepe, Lesvos, Greece
Supervisor: Site Manager
The main objective of the all General Site Assistants is to 
support and take direction from the Kara Tepe Site Manager 
to ensure the smooth running of the site, the safety & 
security of all persons on site (residents/visitors and staff 
& volunteers), and orderly and timely provision of basic 
services and assistance on site-24 hours, 7 days a week. 
Site Assistants work an 8-hour shift, and demonstrate 
flexibility to cover any 8-hour shift as requested. Site 
Assistants will coordinate with all relevant stakeholders 
as requested-police, hospital, government authorities and 
humanitarian organizations-and directly reports to the 
Kara Tepe Site Manager.
In more detail, duties and responsibilities are as follows: 

Supports in receiving new arrivals and provides 
a welcoming information session about the services, 
facilities and organizations in Kara Tepe

Ensures new arrivals are provided accommodations 
on site in a fair and organized manner according 
to instructions of the Site Manager

Ensures all new arrivals have read and signed 
the camp rules and regulations, with a copy for new 
arrivals and camp management

Ensures and facilitates food distribution takes place 
in a timely manner and according to instructions of Site 
Manager

Records daily feedback about the food from visitors 
(persons of concern), ensures feedback given to food 
distributor and to Site Manager for action if needed

Attend any meetings with food distributor with camp 
management as requested

Maintains and respects the confidentiality of discussions 
which takes place between the municipality and others 
(residents/visitors, organizations, volunteers) at all times, 
both at and out of the workplace

Immediately reports any problems or irregularities 
to the Site Manager and/or other relevant colleagues, 
and executes actions as instructed by the Site Manager

Submits reports and communicates daily highlights 
and concerns of workday to the Site Manager and other 
relevant colleagues as required

Works together as a team to carry out duties
Upholds the reputation of the municipality and Kara Tepe 

management by complying with all legal requirements 
and conducting oneself according to the Code of Conduct

Maintains monthly timesheets and completes other 
administrative tasks as requested by contracting organization

Supports other team members in tasks as requested 
by Site Manager to cover gaps or absences

Carries out any other tasks as requested by the Site 
Manager
Job requirements:

Languages: Arabic
Send your cv to this link: https://swr.gr/sXBzZ.

Η Stonetech-Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ, εταιρία επε-
ξεργασίας και εμπορίας μαρμάρων, επιθυμεί να προσλάβει 
για το υποκατάστημά της στην Αθήνα:

Εξωτερικό Πωλητή
Στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής 
δραστηριότητας της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Γνώση Autocad κι ικανότητα ανάλυσης έργου
Πολύ καλή γνώση εφαρμογών Microsoft Office και 

προγραμμάτων ERP
Εργασιακή εμπειρία 2-3 ετών σε ανάλογη θέση
Δυνατότητα πραγματοποίησης ταξιδιών 

εντός Ελλάδας
Επιθυμητά προσόντα:

Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση του SoftOne

Προσφέρονται:
Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Πλήρης απασχόληση και ασφάλιση
Σύμβαση αορίστου χρόνου

Παρακαλώ σημειώστε πως θα ειδοποιηθούν μόνο οι 
υποψήφιοι που θα επιλεγούν για συνέντευξη. Αποστολή 
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ml9JO.

Ο πελάτης μας, εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών 
στο κέντρο του Χαλανδρίου ζητά να προσλάβει 4ωρη:

Γραμματέα
για πενθήμερη απασχόληση

Οι κατάλληλες υποψήφιες:
Απόφοιτες μεταλυκειακής σχολής
Με άριστη γνώση αγγλικών
Με πολύ καλή γνώση Microsoft Office 

(Word, Excel, Powerpoint)
Με προϋπηρεσία 1-2 ετών σε καθήκοντα γραμματέως 

ή υπαλλήλου γραφείου
Διαθέτουν ανεπτυγμένη κοινωνικότητα

Η κάτοχος της θέσης:
Εργάζεται καθημερινά 

σε ωράριο 14:00-18:00
Επικοινωνεί με τους πελάτες ή συνεργάτες 

της εταιρίας
Συμμετέχει στην εκπόνηση των ηλεκτρονικών 

παρουσιάσεων της εταιρίας
Συμμετέχει σε εταιρικά γεγονότα προβολής 

της εταιρίας
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε ανα-
φέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο link: 
https://swr.gr/AOP7K.

Ανώνυμη κατασκευαστική εταιρία 6ης τάξης αναζητά:

Μηχανολόγο-Πολιτικό 
Μηχανικό Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.

για κτιριακό έργο και έργα υποδομής 
στο νησί της Κέρκυρας

Απαραίτητη 5ετής προϋπηρεσία σε ανάλογα δημόσια έργα. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση εφαρμογών υπολογιστή (Autocad, 
Microsoft Word, Excel).
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/q4ICU.
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 Μεγάλες αγγελίες εργασίας 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από την εταιρία υλικών μηχανογράφησης Εmpties 
προσφέρεται η θέση:

Υπαλλήλου Γραφείου 
για άμεση πρόσληψη

Mόνιμη πλήρης απασχόληση εκτός Σαββάτου και 
Κυριακής. Απαραίτητο προσόν: Δίπλωμα Γ’ κατη-
γορίας. Προσφέρονται: διαρκής εκπαίδευση και 
επαγγελματική εξέλιξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/WV5hl.

Κορυφαία εταιρία με ιατρικά είδη και έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά να προσλάβει για την περιοχή της 
Λάρισας:

Υπάλληλο-Βοηθό
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:

Αυτοκίνητο Ι.Χ.
Καλή γνώση Η/Υ
Ικανότητα επικοινωνίας με πελάτες

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων.
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 

και συνεχείς εκπαίδευση.
Άριστο περιβάλλον εργασίας.

Πρόκειται για θέσεις εργασίας πλήρους 
απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/FCYPE.

Υπάλληλοι Γραφείου (8ωρο)
Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό 
πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας στον χώρο των 
τηλεπικοινωνιών, αναζητά υποψηφίους για την 
κάλυψη θέσεων 8ωρης απασχόλησης στο τμήμα 
Εξυπηρέτησης Πελατών.
Περιγραφή θέσης: Ο/η κάτοχος της θέσης θα 
είναι υπεύθυνος/η για την ολιστική εξυπηρέτηση 
των ιδιωτών και εταιρικών πελατών, τη διαχείριση 
παραπόνων, την κατανόηση και καταγραφή αιτημάτων, 
καθώς και για την πλήρη παροχή πληροφοριών για 
θέματα λογαριασμών.
Προφίλ υποψηφίου:

Απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ
Άνεση στην επικοινωνία και άριστη χρήση 

προφορικού λόγου
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
Διαπραγματευτικές ικανότητες και εμπειρία 

στη διαχείριση αντιρρήσεων
Εμπειρία στην τηλεφωνική εξυπηρέτηση
Γνώση Η/Υ
Γνώση αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:
Πλήρες πακέτο αποδοχών και υψηλά bonus
Εφικτούς στόχους
Συνεχή εκπαίδευση
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης

Για όλες τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευ-
τικότητα. Αποστολή βιογραφικών στο link: https://
swr.gr/2et3M.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η INGROUP, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 18 χρόνια 
παρουσία στον χώρο παροχής υπηρεσιών Human 
Resources, Outsourcing και Trade Marketing αναζητά:

Γραμματεία/Personal Assistant
(HR 001303)

Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Εμπειρία σε γραμματεία p.a. τουλάχιστον 

3 ετών
Πολύ καλή γνώση αγγλικών (Proficiency level)
Η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 

θα συνεκτιμηθεί
Οργανωτικότητα και αίσθημα ευθύνης
Προσοχή στη λεπτομέρεια, μεθοδικότητα, 

multitasking
Άτομο επικοινωνιακό με θετική διάθεση 

και πνεύμα συνεργασίας
Παρέχονται:

Ικανοποιητικό μισθολογικό πακέτο
Πλήρης απασχόληση
Πλησίον ΜΜΜ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της 
θέσης παρακαλούνται να στείλουν το βιογραφικό 
τους, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στο link: 
https://swr.gr/aNoGX.

Η VantagePoint Α.Ε., εταιρία ανάπτυξης και οργά-
νωσης επιχειρήσεων, επιθυμεί να προσθέσει στο 
δυναμικό της, μία (1):

Γραμματέα
(κωδ. θέσης: Grm-2708)

Περιγραφή θέσης:

διαχείρισης ποιότητας

της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:

γλώσσας

MS Office

πνεύμα εργασίας και ευελιξία

Σημείωση: Τυχόν ύπαρξη κάρτας ανεργίας για υπα-
γωγή σε σχετικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ θεωρείται 
ως επιπρόσθετο προσόν.
Η εταιρία παρέχει:

εντός της εταιρίας σε σύντομο χρονικό διάστημα
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
i1LCZ. Παρακαλούμε σημειώστε τον κωδικό της 
θέσης στην αίτησή σας. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η INTERNATIONALHR, συμβουλευτική εταιρία 
στον χώρο στελέχωσης υπαλλήλων στο εξωτερι-
κό, αναζητάει εκ μέρους εταιρίας-πελάτη της στα 
Βόρεια Προάστια (εμπορική εταιρία, μηχανολογι-
κού εξοπλισμού) την επάνδρωση νέου εμπορικού 
τμήματός της με:

Γραμματεία Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

σε γραμματεία πωλήσεων
Ρόλος θέσης: Η γραμματεία πωλήσεων είναι υπεύ-
θυνη για την ομαλή λειτουργία του τμήματος, καθώς 
και τον εναρμονισμό του με τα υπόλοιπα εμπορικά 
τμήματα της εταιρίας.
Δεξιότητες:

στην Ελλάδα
Παρέχονται:

(συνδυασμός μισθού και προμήθειας)

Τοποθεσία Εργασίας: Αθήνα
Βιομηχανία: Πολυεθνική εμπορική εταιρία
Τύπος εταιρίας: Εργοδότης (ιδιωτικός τομέας)
Είδος απασχόλησης: Εργαζόμενοι πλήρους 
απασχόλησης
Μηνιαίος Μισθός: Συζητήσιμος
Αριθμός θέσεων: 7
JobRef. INHRPU
Για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης 
και μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση όλων των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε 
μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου 
να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Αποστολή 
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/gDmJq.

Η εταιρία Teleraise, επίσημος συνεργάτης της 
Elpedison, ενδιαφέρεται για τη στελέχωση της θέσης:

Back Οffice
σε νεοσύστατο τμήμα

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Αρμοδιότητες θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

εργασίας

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με 
ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλω-
μένων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή 
του βιογραφικού σημειώματος του ο κάθε υποψήφιος 
συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του 
που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και 
κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου που περιέλθει στην 
κατοχή της Teleraise υπ’ ευθύνη του υποψηφίου, με 
αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων 
του για την κάλυψη της θέσης για την οποία απέστειλε 
το βιογραφικό του ή για την κάλυψη άλλης θέσης, για 
την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτει 
τις απαιτούμενες ικανότητες. Η Teleraise μπορεί να 
ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για 
λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα 
ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 
13 του Ν. 2472/1997. Αποστολή βιογραφικών στο 
link: https://swr.gr/UOSYl.

Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kassandra Palace Hotel 
& Spa στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου-Γραμματεία
μόνιμης και πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/WghRF.

Executive Assistant
Career In Progress, is a Career Management & 
Recruiting Company that offers boutique services 
for businesses across Greece. On behalf of our 
Partner, a high-profile and evolving Investment 
Company operating successfully in Athens, we are 
looking for an Executive Assistant to support the 
management team with initiative and a “can do” 
attitude; ensuring the administration and smooth 
running of the office.
The main responsibilities of this role will be to:

and administrative duties requiring broad and 
comprehensive experience, skill and knowledge 
of organization policies and practices; reporting 
directly to CEO

administrative support to ensure the efficient 
operation of the office; exercising tact and diplomacy

commercial and general administration by ensuring 
all corporate policies and procedures are being 
followed
Requirements:

professionals, demonstrating integrity and trust 
along with the ability to work independently

B2 Certified Level is a must)

skills, with close attention to details

with the ability to juggle multiple priorities with 
shifting agendas.

processes and procedures to improve work efficiency 
and productivity

Mission, Vision, and Standards

Nice to have:

for executive management
Benefits, Growth Opportunities & Other Information:

Experience, Company Phone, Opportunity to Grow
Please send your cv strictly in english to this link: 
https://swr.gr/rBVb9

Ο όμιλος Αegean Star Hotels επιθυμεί να προσλάβει:
Γραμματέα Διοίκησης

Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει 
να διαθέτει:

επιχειρήσεων ή τουριστικών επιχειρήσεων

σε ανάλογη θέση

της αγγλικής γλώσσας

γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

και εμπορικής διαχείρισης, καθώς και καλές 
γνώσεις χειρισμού social networks

και στις διαπροσωπικές σχέσεις
Η επιχείρηση προσφέρει:

Οι ενδιαφερόμενες/οι που πληρούν τις παραπάνω 

βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο link: 
https://swr.gr/lGFfp υπόψη της διοίκησης του ξενο-

Administrative Assistant
About us: RECOM stands at the forefront of the 
Solar Energy industry and has established corporate 
branches worldwide. In all of its operations, the 
company maintains ‘best workplace practices’ and 
upholds the highest ethical standards. RECOM is 
an equal opportunity employer who prides itself 
for its diverse background and has developed its 
workforce based solely on skills and expertise.
About the role: RECOM is currently seeking to 
recruit an Administrative Assistant to join its team 
in the Athens branch office. The ideal candidate 
will be a business oriented professional with prior 
experience in a corporate environment. 
In detail:

switchboard, office equipment, filing system, incoming 
and outgoing mail, e-mail correspondence

and directing phone calls

personnel and locations

timely and efficient manner

itineraries and travel expense reports

and preparation of corporate documents, communication 
and correspondence

phone, e-mail, and in person and interface effectively 
with employees at all levels

requested information as required
What you need:

Administration or related field

and interpersonal communication skills in english

corporate administrative position, with significant 
technology aptitude and demonstrated competence 
in MS Office

with the ability to work under pressure and tight 
deadlines

to manage multiple tasks in parallel and prioritize 
competing requests

with excellent communication skills, strong technical 
aptitude and the ability to work independently
Professionals fitting the above description may 
forward their CVs in english to this link: https://
swr.gr/jlaie.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
Μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες της Ελλάδος στον 
κλάδο της εμπορίας κουρτινών-υφασμάτων leader 
στον κλάδος της, με εξαγωγές σε πάνω από πενήντα 
χώρες, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Διευθυντή Πωλήσεων
(Κωδικός θέσης: 28992/18)

Περιγραφή θέσης:
Διατήρηση και ανάπτυξη πελατολογίου
Διαμόρφωση και υλοποίηση της πολιτικής 

πωλήσεων

πωλήσεων και παρακολούθηση υλοποίησης
Παρακολούθηση και ανάλυση τάσεων αγοράς
Προτάσεις και υλοποίηση τρόπων 

αντιμετώπισης του ανταγωνισμού
Επίβλεψη, συντονισμός και καθοδήγηση 

τμήματος πωλήσεων εξωτερικού
Επίβλεψη, συντονισμός και καθοδήγηση 

τμήματος πωλήσεων εσωτερικού
Επίβλεψη, συντονισμός και καθοδήγηση 

τμήματος εξαγωγών
Δημιουργία και παρακολούθηση report 

βασικών δεικτών απόδοσης (KPI’s)
Απαραίτητα προσόντα:

θέση
Άριστη γνώση αγγλικής και άριστη γνώση 

χρήσης Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint)
Δυνατότητα ταξιδιών

Πτυχίο ΑΕΙ, διοίκηση επιχειρήσεων-μάρκετιγκ 
ή άλλης ανώτερης σχολής
Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Δυναμική προσωπικότητα
Πνεύμα ομαδικής εργασίας
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
Αποτελεσματικότητα
Ευελιξία

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα 

με την αξιολόγηση επιλογής
Μεταβλητές αποδοχές βάσει 

επίτευξης στόχων
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/NhGzq.

CMT Prooptiki Ltd, is a management consulting 
firm specialising in health & social care consulting, 
EU project management & consulting and social 
& economic development. CMT Prooptiki Ltd is 
looking for (in its offices in Athens) a:

Management Consultant
Role description: The Management Consultant will 
be a competent professional with ability to carry out 
reports, to translate research findings into meaningful 
plans and reviews. The Management Consultant 
will undertake designing and managing projects, 
including writing proposals, reports, briefings and 
presentations for clients.
Key accountabilities: The key accountabilities 
of the candidates are the following:

Manage projects in which CMT participates, 
ensuring the timely and quality implementation 
of the work plan and deliverables

Review, interpret and evaluate existing policies 
in the fields of social issues, employment, 
education, migration etc.

Draft proposals, qualitative studies, analytical 
reports and policy briefs

Design and implement projects
Participate in project meetings 

with consortium partners
Contribute to the business development 

of CMT
Requirements:

A bachelor’s degree in Social, Political 
Sciences or European Studies

A postgraduate degree in Social or Political 
Sciences, European Studies or management

At least three years of professional experience 
in implementation of EU or international funded 
projects

Knowledge of national and EU social policies
Strong analytical skills and critical thinking
Strong skills in drafting reports
Strong skills in planning of activities 

for complex projects
Excellent written and verbal communication 

skills in both greek and english
Advanced knowledge of MS Office software
Good interpersonal skills and capacity to work 

effectively in a team
Ability to deliver results under time constraints

Send your cv to this link: https://swr.gr/oPHCQ.

Υπεύθυνος Λειτουργίας Τροφοδοσίας 
(Foodservice Operation Manager)

Η Καραντινός Α.Ε., η ταχύτερη αναπτυσσόμενη επι-
χείρηση και με ηγετική θέση στην αγορά των νωπών 
φρούτων και λαχανικών επιθυμεί να προσλάβει 
υπεύθυνο λειτουργίας τροφοδοσίας (Foodservice 
Operations Manager). H εταιρία προσφέρει λύσεις 
ειδικά για φαγητό στους πελάτες μας σε ολόκληρη 
την ελληνική αγορά και η αφοσιωμένη ομάδα τρο-
φοδοσίας υλοποιεί την ομαλή λειτουργία πωλήσεων 
και διανομής του καναλιού Ho.Re.Ca. προκειμένου να 
επιτευχθούν βραχυπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι 
επιχειρηματικοί στόχοι. Συμβάλλει στην ανάπτυξη 
και διαχείριση του πελατολογίου εντός του χώρου 
Ηο.Re.Ca. προωθώντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων 
με πελατοκεντρική φιλοσοφία. Ψάχνουμε για επι-
τυχημένους ανθρώπους να έρθουν μαζί μας για να 
συνεχίσουν να ενισχύουν το σήμα μας, να επιτύχουν 
τους στόχους (ποιοτικούς, ποσοτικούς) και να ξε-
περάσουν τις ανάγκες του πελατών μας.
Περιγραφή θέσης εργασίας:

Διασφάλιση της άριστης εξυπηρέτησης 
πελατών και επίτευξη των στόχων παράδοσης

Διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητες 
και οι διαδικασίες διεξάγονται σύμφωνα 
με τις πολιτικές και τις διαδικασίες της εταιρίας

Προσδιορίζει τις αιτίες των λειτουργικών 
προβλημάτων και εισηγείται λύσεις 
βελτιστοποίησης

Αναπτύσσει την επιχειρησιακή ικανότητα 
της ομάδας εφοδιασμού

Ενεργή πρόληψη, διερεύνηση, αλλά και απάντηση 
απρόοπτων παραπόνων από τους πελάτες

Στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα 
για να προσφέρουμε τα υψηλότερα πρότυπα 
εξυπηρέτησης σε συνδυασμό με προμήθεια 
προϊόντων με εξαιρετικά γευστικά 
χαρακτηριστικά
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

Ικανότητες διαχείρισης ατόμων και ομάδας
Ισχυρή προσωπικότητα που να παρακινεί 

και να εκπαιδεύει την ομάδα στα υψηλότερα 
επίπεδα εξυπηρέτησης

Ικανότητα προληπτικής διαχείρισης 
της ποιότητας των προϊόντων 
και της εξυπηρέτησης πελατών

Ικανότητα διατμηματικής συνεργασίας
Αξιόπιστη, ευέλικτη και hands on εργασιακή 

προσέγγιση
Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην αγορά 

των φρέσκων προϊόντων και εστίασης
Παροχές εταιρίας:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Ευκαιρίες γρήγορης εξέλιξης σε μία εταιρία 

μπροστά από τις εξελίξεις
Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/CAHoQ.

Nammos Village is seeking for a:
Business Coordinator 

for full-time employment
Position requirements:

Work experience of 3 years in a similar 
position

Excellent knowledge of english. Knowledge
of additional foreign language 
will be considered as an advantage.

Excellent communication & organisation skills
Preparing and collating reports
Microsoft office skills
Flexibility to travel
Fashion oriented

Send your cv to this link: https://swr.gr/o2O1K.

Relational Technology S.A, is seeking to recruit:
Business Analyst

Position code: STY 08.18
Accountabilities:

Facilitate the development of requirements 
in an iterative environment (Agile)

Design and implement workflows and business 
rules on which customer’s operational policies 
and practices apply

Review vendor functional design documents 
and validate that functionality meets approved 
detailed requirements

Execute test cases for various testing phases
Coordinate with subject matter experts 

to confirm system functionality meets 
end-user expectations

Triage incidents discovered during all phases 
of testing, including application defects, design 
issues, and functional scope changes

Review all relevant vendor documentation, 
including, but not limited to, business 
requirements documentation, test plans, 
and technical design documentation

συνέχεια στη σελ. 6



SSC Operator 
(m/f)-Thessaloniki

Job description: The suitable candidates will be responsible 
for maintain the company’s database by entering new and 
updated customer and account information:

Prepares source data for computer entry by compiling 
and sorting information, establishing entry priorities

Processes customer and account source documents by 
reviewing data for deficiencies; resolving discrepancies 
by using standard procedures or returning incomplete 
documents to the team leader for resolution

Enters customer and account data
Maintains data entry requirements by following data 

program techniques and procedures
Verifies entered customer and account data by reviewing, 

correcting, deleting, or reentering data
Tests customer and account system changes and upgrades 

by inputting new data; reviewing output
Secures information by completing data base backups
Maintains operations by following policies 

and procedures; reporting needed changes
Maintains customer confidence and protects 

operations by keeping information confidential
Contributes to team effort by accomplishing related 

results as needed
Your skills and experience:

Excellent knowledge of the English language
German would be considered as advantage
PC literate (Word, Excel, Outlook, Internet)
Minimum high school diploma
Confidentiality, thoroughness and independence
Analytical and organization skills
Typing and data entry skills
Attention to detail and result oriented
Team spirit and customer orientation

Join our team and send your cv in english with recent 
picture. All CV in Greek language will not be taken into 
consideration. You’re your cv to this link: https://swr.
gr/42V6w.
We offer exciting position in a dynamic and motivated team, 
development possibilities and a nice working atmosphere. 
With over 74,000 employees at around 1,300 locations in 
over 100 countries, the Kuehne + Nagel Group are one of 
the world’s leading logistics companies. Its strong market 
position lies in the sea freight, airfreight, contract logistics 
and overland businesses, with a clear focus on providing 
IT-based supply chain management services. Kuehne + 
Nagel is operating three Shared Service Centers (SSC) 
worldwide. The Shared Service Center EMEA, based in 
Belgrade, together with location in Thessaloniki, is serving 
the regions Western Europe, Middle East and Africa as 
an internal service provider, being responsible for the 
handling and execution of operational tasks within the 
organization. The SSC Belgrade was founded in 2009, with 
a significant growth since then and nowadays employs over 
500 employees for more than 40 different countries in 
Western Europe, Middle East and Africa. The SSC performs 
global and standardized processes mainly back office 
tasks, for the internal customers.

Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη 
συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει υπη-
ρεσίες τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό 
σήμα Nova, ζητά να προσλάβει:

Senior CRM Consultant
Κωδ. θέσης: CRMC/18

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:
Διεξάγει και εκτελεί δραστηριότητες ανάλυσης 

και σχεδιασμού (παραγωγή λειτουργικού σχεδιασμού 
design, δημιουργία βιβλίων δοκιμών-test book 
και εκτέλεση feasibility για ένα έργο)

Εκτέλεση ανάπτυξης κώδικα σύμφωνα με τον σχεδιασμό
Διεξαγωγή gap analysis μεταξύ επιχειρησιακών 

απαιτήσεων και του λογισμικού
Καθοδήγηση της ομάδας συνεργατών στο σχεδιασμό, 

την κατασκευή, την δοκιμή και την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων

Τήρηση της μεθοδολογίας και των προτύπων 
καθώς και προετοιμασία και ενημέρωση 
όλων των απαιτούμενων εγγράφων

Επικοινωνία με τους πελάτες-προμηθευτές για θέματα 
αποτελεσματικής αξιοποίησης των χαρακτηριστικών 
του πακέτου λογισμικού

Διοίκηση ομάδας development
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο πληροφορικής ή θετικών επιστημών
Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών 

σε αντίστοιχη θέση, (Σιεβελ 7.8 και νεότερο) 
κατά προτίμηση στον τομέα των τηλεπικοινωνιών

Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

Γνώση Siebel-Product Catalogue (Configuration, rules 
definition scripting)

Γνώση Siebel-Configuratio
Γνώση Siebel-Ιntegration
Γνώση Siebel-Data Architecture
Γνώση Siebel-Data Conversion
Γνώση Siebel-Rules Based Engine
Γνώση Siebel-Workflow Manager
Γνώση Siebel-Smartscript
Γνώση Siebel-Enterprise Integration Management (EIM)
Γνώση Siebel-Enterprise Application Integration (EAI)
Γνώση μεθοδολογιών ανάπτυξης λογισμικού
Άριστες ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα διαχείρισης χρόνου, όγκου εργασίας

και πολλαπλών εργασιών
Αναλυτικό και ομαδικό πνεύμα
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και λήψης 

αποφάσεων
Η εταιρία προσφέρει:

Ιδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/wQtOE.

Για την κάλυψη θέσης ενεργειακού μηχανικού του τμήματος 
energy services
Περιγραφή θέσης εργασίας: Ο Ενεργειακός Μηχανικός του 
τμήματος είναι σε συνεχή συνεργασία με τον προϊστάμενο αλλά 
και τους υφιστάμενους υπαλλήλους του τμήματος, καθώς και 
με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας και τη γενική διοίκηση 
όποτε χρίζεται απαραίτητο.
Αντικείμενο εργασίας:

Εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού και λήψη 
μετρήσεων-καταγραφών ηλεκτρικών μεγεθών

Συλλογή-αποτύπωση ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων 
εγκατάστασης

Σύνταξη ηλεκτρολογικών σχεδίων σε περιβάλλον CAD
Εφαρμογή στατιστικής ανάλυσης-Regression Analysis 

σύμφωνα με IPMVP
Επιμετρήσεις υλικών εγκατάστασης και διερεύνηση 

προμηθευτών-τιμών προμήθειας
Επίβλεψη εγκαταστάσεων σε εργοτάξια

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ (Ηλεκτρολόγων ή Μηχανολόγων Μηχανικών)

Γνώσεις στατιστικής ανάλυσης-Regression Analysis
Άριστη γνώση MS Office
Καλή γνώση Autocad, Eplan
Άριστη γνώση αγγλικών
Καλή γνώση γερμανικών
Προϋπηρεσία 3 έτη σε αντίστοιχη θέση
Θέληση για εκπαίδευση
Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικό περιβάλλον
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Δυνατότητα αποστολής εκτός έδρας
Γνώση νομοθεσίας για ενεργειακά θέματα
Επικοινωνιακές ικανότητες με πελάτες
Έμφαση στη λεπτομέρεια

Επιθυμητά προσόντα:
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα 

της ενέργειας
Εγγεγραμμένος στο μητρώο ενεργειακών ελεγκτών
Καλή γνώση γερμανικών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/BHzpq.

Η Redex Α.Ε., εταιρία διαχείρισης και εκμετάλλευσης εγκαταστάσεων, μέλος του ομίλου εταιριών Κοπελούζου, εξειδικεύεται 
στην παροχή Κατασκευαστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών Facility Management και Energy Services, σε φορείς που κατέχουν 
κτιριακές εγκαταστάσεις μεγάλης και μεσαίας κλίμακας για παραγωγικούς, στεγαστικούς και επενδυτικούς σκοπούς. Η ικα-
νοποίηση των πελατών της Redex A.E. και εν συνεχεία η επιτυχία της βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο καταξιωμένο και άριστα 
καταρτισμένο προσωπικό που αποτελεί τις βάσεις στήριξης των προσπαθειών μας. Η Redex Α.Ε. ζητά να προσλάβει:

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό

Andronis Exclusive is currently recruiting for season 2019:

F&B Manager
Entry requirements:

Implements agreed upon food &beverage policy 
and procedures throughout the property

Attends pre-and post-convention meetings as needed 
to understand group needs

Comprehends budgets, operating statements 
and payroll progress reports as needed to assist 
in the financial management of department

Participates in the management of department’s 
controllable expenses to achieve or exceed budgeted 
goals

Ensures compliance with all food &beverage policies, 
standards and procedures

Maintains food handling and sanitation standards
Assists with developing menus and promotions 

as necessary
Interacts with guests to obtain feedback on product 

quality and service levels
Responds effectively to guest problems 

and complaints
Supports a departmental orientation program 

for employees to receive the appropriate new hire 
training to successfully perform their job with the full 
cooperation of the Human Resources Department
We offer:

Accommodation provided with AC, wi-fi and laundry 
access

Competitive Salary
Please send your CV with a recent photo to this link: 
https://swr.gr/Nitkh. Resumes that do not complete the 
requirements or have no recent photo included will be 
not taken into consideration. 
Andronis Exclusive is an equal employment opportunity 
and affirmative action employer. We do not discriminate on 
the basis of race, age, sexual orientation, marital status, 
national origin, pregnancy, color, citizenship or any other 
group protected by the law.

MarBella S.A., a hotel company that operates in an 
idyllic location at the South-East side of Corfu Island 
two luxurious 5* properties; the Marbella Corfu Hotel 
and the MarBella Nido Suite Hotel & Villas (due to open 
May 2018) is recruiting for 2018 season:

Beach & Pool Service
Qualifications, skills & role:

Provide top quality services according to the 
departmental SOPs

Previous experience in 4 or 5 star property would be 
preferred

Excellent verbal & written command of greek and 
english language. Additional language knowledge 
would be consider an extra asset (German or French)

Guest focused and proactive approach with a can do 
attitude

Outgoing & pleasant personality
Consistently offer professional, friendly and engaging 

service
Follow outlet policies, procedures and service 

standards
Follow all safety and sanitation policies 

when handling food and beverage
Excellent communication and organizational skills
Highly responsible & reliable
Ability to work cohesively as part of a team
Ability to focus attention on guest needs, remaining 

calm and courteous at all times
Beach towel management and distribution
Beach and pool service of food and drinks

Benefits:
Competitive remuneration package
Meal Plan & Shared Accommodation
Dynamic & highly professional environment
Career development program

We are an equal opportunities employer. Candidate details 
will be kept strictly confidential. Send your cv to this link: 
https://swr.gr/y0USC. Applicants that will proceed to the 
second phase of the recruitment process will be contacted 
directly by the HR department to organise an interview 
(in person or skype). Please follow us on website and 
LinkedIn for the latest company news and career opportunity 
updates. www.marbella.gr.

Operations Associate
Job description: We are seeking a career minded, 
experienced and motivated individual for full-time position 
in our Operations department.
Principal duties & responsibilities:

Processing and activating new trading accounts
Reviewing client applications and supporting 

documentation
Perform customer service functions and correspond 

with clients (mainly via email-in english language 
exclusively)

Other job related tasks and projects as assigned
Additional responsibilities:

Act with honesty and integrity
Adhere to all company policies and procedures
Behave in a manner commensurate with the best 

interests of FXCM’s customers
Ensure good customer outcomes are achieved 

particularly where the interests of the Company 
conflict with those of customers

Attend all annual mandatory compliance/regulatory 
training including but not limited to Conduct Risk and 
Treating Customers Fairly
Critical knowledge, skills & experience:

Bachelor Degree
Fluent in english (written and verbal)
Computer Proficient-Must have knowledge of Adobe 

Acrobat, Microsoft Office, and Internet
Prior operational/back office experience or customer 

service is a plus
Excellent written and verbal communication skills
Detail-oriented with a high level of organizational 

skills
Able to multi-task and meet daily benchmarks 

deadlines in a fast-paced and busy business 
environment

Self-starter and able to work with minimal 
supervision

Able to maintain confidentiality
Determine priorities and follow up in a timely fashion

Send your cv in english to this link: https://swr.gr/wcsgm.

ASP.NET Developer
iTechScope is the first Technical Recruitment Agency 
established in Greece. With offices in Athens, London & Dubai 
we offer Recruitment Services covering the sectors of IT, 
Digital & Engineering. Prestigious Multinational companies 
& Innovative Start-Ups find in us an indispensable and 
valuable recruitment partner while job seekers discover an 
experienced ally in the process of finding the ideal position. 
On behalf of our client, leader in Unified Customer Care 
Solutions and member of a global corporation group, we 
are currently looking for an experienced and ambitious 
ASP.NΕΤ Software Developer, to join its highly-skilled 
team of professionals in Athens.
Key accountabilities:

Design and develop 3 tier web applications based 
on Microsoft technologies

Front and back end development of websites and apps
Attend to both business and technical considerations 

when designing solutions to project/team or company 
related issues

Attend meetings and briefings with clients and peers
Generate ideas with team members and offering 

insightful solutions
Stay up to date with new technology and teaching 

other developers how to incorporate new trends
Demonstrate interest in improving the company’s technical 

awareness, depth and use of technology across the business
Participate in the evolution of company level best practices, 

standards, and policies as it related to software development
Knowledge, skills & experience:

At least five (5) years of proven experience 
in developing web applications

Proven in-depth knowledge and experience of HTML5, 
ASP.NET, Javascript, JQuery, C#

Excellent knowledge of Windows Communication 
Foundation (WCF).

Strong understanding of design pattern
Very Good knowledge of SQL
Fulfilled military obligations (for male candidates)
Proven knowledge of English language (B2 level or higher)

Strong pluses:
Experience in SQL Server and/or IIS
Experience in Microsoft Share Point Platform

Personal Side :
Strong written and verbal communication skills.
Ability to meet deadlines and think strategically.
Problem-solver, quick-learner, and innovator

Benefits: Working closely with a dynamic, top-rated 
motivated team. Fast-paced environment, ground for fast 
learning and advancement within a challenging environment, 
which meets the global standards. Compensation package 
includes competitive salary and benefits.
If you are interested in applying to this exciting Job 
Opportunity please send us your CV in ENGLISH now to 
this link: https://swr.gr/YLvKy. All applications will be 
handled with total confidentiality.

Το Miraggio Thermal Spa Resort στο Παλιούρι, στη 
Χαλκιδική αναζητεί:

Γ’ Μάγειρα
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Πτυχίο μάγειρα
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση 

σε εστιατόριο ή σε μεγάλο ξενοδοχείο
Οργανωτικές ικανότητες
Καλή γνώση της ελληνικής και της μεσογειακής 

κουζίνας
Απαραίτητες γνώσεις κοστολόγησης
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 

καταστάσεις
Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας

Η επιχείρηση προσφέρει:
Ικανοποιητικές αποδοχές βάσει προσόντων
Διαμονή και μετακίνηση (για όσους δεν είναι κάτοικοι 

Κασσάνδρας)
Διατροφή στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου
Προοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://
swr.gr/Z9ujE.

Η Button Networks επιθυμεί να εντάξει στο δυναμικό της:

Γραφίστα για Web
Απαιτούμενα προσόντα:

Ανάλογο portfolio
Εμπειρία στη responsive σχεδίαση ιστοσελίδων
Adobe Photoshop
InDesign 
Αγγλικά
Ομαδικό πνεύμα στην εργασία 
Επικοινωνιακές ικανότητες

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:
CSS/HTML
Ισπανικά ή/και αγγλικά
Εμπειρία σε AdWords και Facebook Ads
Newsletters
Επεξεργασία video

Προσφέρονται:
Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 

(όχι freelancer)
Συνθήκες ομαδικής και δημιουργικής εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/srqwE.
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Requirements: 
Bachelor’s degree in related discipline  

or equivalent work experience 
3 years of experience as a business analyst  

on large software projects 
Strong analytical skills 
Experience working in the Agile software 

development methodology 
Understanding of technical concepts related 

to software development 
Excellent oral and written skills in both greek 

& english 
Fulfilled military obligations  

(for male candidates) 
Available to travel abroad

Personal characteristics: 
Team player 
Keen to learn 
Reliable, with clear thinking and attention  

to detail
Those interested please forward your CV, mentioning 
the Ref. Send your cv to this link: https://swr.gr/
oRmSJ. All information received will be treated 
with strict confidentiality.

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο, 
στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει προσωπικό για 
τη στελέχωση των ξενοδοχειακών της μονάδων:

Βοηθό Διευθυντή Σπα
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

Κάτοχος πτυχίου ή αντίστοιχης σχολής 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη

Η εταιρία προσφέρει: 
Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα 

υπηρεσιών της εταιρίας 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
Διαμονή και ημιδιατροφή 
Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης 
Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτο-
γραφία να αποστέλλονται στο link: https://swr.gr/
MvqAO, Constantinou Bros Hotels, Human resources 
department, Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101-Πάφος. www.
cbh-cyprus.com.

Adecco HR is the global leader in HR services, 
certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field 
of search and selection services and temporary 
placement. Adecco is currently seeking, on behalf 
of its client, a leading multinational engineering 
company, for a dynamic professional to cover the 
following position:

Project Manager
Job description: 

Budget calculations 
Contract and Variation management  

with regards to all clients  
and the subcontractors involved in wind farms 

Cost monitoring and controlling during project 
realization 

Commercial cost and activity accounting 
Preparations of offers for additional project 

works and services 
Supporting procurement team for purchasing 

of project services 
Support the project team in terms  

of commercial issues during the whole project 
lifecycle, while adhering to company policies 
and procedures
Candidate profile: 

Bachelor/master’s Degree in engineering  
or business studies, alternatively a qualification 
in Construction Economics and management 

Knowledge and/or practical experience  
in variation management, project management, 
contract management 

Excellent English skills are required 
Proficient in MS Office 
Good technical and logistical understanding 
Proven ability to work independently  

and in teams under pressure 
Able to cope with change and working  

under ambiguous circumstances 
Proven organizational, analytical  

and problem-solving skills 
Excellent communication and interpersonal 

skills
The company offers: 

Competitive remuneration package 
Private medical insurance 
Friendly and challenging working environment

To apply for this job opening please submit your CV 
to this link: https://swr.gr/tx7vK. 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. It is 
highly recommended to use Google Chrome when 
registering your CV in the Adecco database. All 
applications are considered as strictly confidential.

Project Manager for FTTx projects 
Germany

Main responsibilities: 
Structuring and Management of integrated, 

multi-track projects as well as leading and 
tracking of integrated project plans 

Structuring and following up with permitting 
issues

Establishing and maintaining the project 
communication, project estimation, staffing, planning, 
proposals, contracting and project deliverables

Setting up of quality and performance standards 
as well as assessment and management of risks 
within and across multiple projects

Identification and management of project 
issues 

Motivation of the team and communication  
of the purpose, project goals and success 
criteria

Definition of the key project roles and responsibilities
Application of the best practices and lessons 

learned from previous projects 
Management of the third-party partner  

and vendor relationship
Candidate profile: 

Bachelor´s degree in Engineering, Information 
Systems or equivalent Diploma in IT 

1+ years of project management experience  
in successfully leading IT projects and delivering 
IT and telecommunications solutions 

Experience in multiple full project lifecycles 
from business development to final delivery 

1+ years of client management experience  
and the experience of managing multiple 
projects simultaneously

Experience and interest in supporting new business 
initiatives and the ability to define a strategic business 
solution based on client goals

Must speak german and fluent english
Offers and benefits: 

A competitive salary scheme and beneficial 
perks are provided for this position 

Work in an international team and versatile 
environment with the latest technology 

Varied tasks with exciting and challenging  
IT projects 

A pleasant and friendly working atmosphere
Send your cv to this link: https://swr.gr/TemNd.

Commercial Manager
Job responsibilities: The Commercial Manager role 
is a key member of the senior management team, 
reporting only to the Chief Executive Officer (CEO). You 
should be excited about the opportunity to identify, 
pursue and capture new business opportunities. You 
should be able to oversee projects from inception 
to completion, and identify and mitigate the risks 
involved. You should also have the ability to nurture 
relationships with clients throughout projects is 
crucial as well. This role involves developing and 
managing a cross-functional team with a variety of 
skills and experience, as well as collaborating with 
other departments. 
Job duties:

Identify opportunities to expand the business, including 
through partnerships, mergers and new markets

Analyze sales, marketing, finance and other reports 
to gain insights into how to improve performance and 
maximize growth

Develop accurate and consistent bids with the help 
of relevant departments

Maintain sustainable and productive relationships 
with existing clients

Manage daily operations, including employee 
training and development, contract negotiations 
and production planning

Assess risks involved with new initiatives, ensure 
deadlines are met and be ready to handle unexpected 
situations

Communicate with new customers 
Explore new business opportunities 
Open new markets and new customers 
Establish B2B industrial new customers’ 

relations and sales
Exploring new clientele development and further 

development of the existing through market research, 
personal networking, participation in exhibitions etc

Monitor, analyze and evaluate market trends 
and changes

Collecting customer feedback and market research
Keeping up to date with products and competitors
Meeting regional sales financial objectives by 

forecasting requirements; scheduling expenditures;
Maintaining and expanding customer base by 

counseling district sales representatives-agents; 
building and maintaining rapport with key customers; 
identifying new customer opportunities

Recommending product lines by identifying new 
product opportunities, and/or product, packaging, 
and service changes; surveying consumer needs 
and trends; tracking competitors

Develop a rapport with new clients, and set targets 
for sales and provide support that will continually 
improve the relationship

Cooperates closely with R&D in order to provide 
to customers the requested products

Informs R&D department about the possible 
products that the customers may request based 
on local cultural and taste habits
Education:

Bachelor’s degree in any Business related field such 
as Business Administration, Marketing, Management, 
Accounting, Finance, Economics

Master’s degree, MBA or other relevant field, 
strongly preferred

Sound knowledge of English and any other language
Computer literacy

Qualifications: 
Proven experience as Commercial Manager, 

Senior Sales Manager or relevant role 
Hands on orientation of work 
Understanding of business functions  

such as HR, Finance, marketing etc. 
Demonstrable competency in strategic 

planning and business development 
Experience in fundraising will be a plus 
Working knowledge of data analysis  

and performance/operation metrics
Outstanding organizational and leadership abilities
Excellent interpersonal and public speaking skills
Aptitude in decision-making and problem-solving

Behavioral characteristics: 
Professional ethics 
Communicational skills 
Teamwork cooperation 
Problems and conflicts solving 
Critical thinking and observation 

Flexibility and adaptability 
Time management 
Ability to work under pressure

Required license or certification: 
Driver’s License

Additional notes: 
Professional ethics 
Communicational skills 
Teamwork cooperation 
Problems and conflicts solving 
Critical thinking and observation 
Flexibility and adaptability 
Time management 
Working under pressure conditions

Job location: 
Greece

Position relationships: 
The position reports to the CEO 
The position has a first line reporting 

 to it ranging from operation to supporting 
functions
Send your cv to this link: https://swr.gr/9TDfg.

ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Ο όμιλος MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο υπο-
ψήφιο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Βοηθός Λογιστή (AC 07/18)
Προφίλ υποψηφίου: 

Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Οικονομικής 
ή Λογιστικής κατεύθυνσης 

Επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας 

Πολύ καλή γνώση του λογιστικού σχεδίου, 
φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ 

Γνώση αγγλικών 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ και Microsoft Office 

(Word, Excel, Outlook) 
Επιθυμητή η γνώση προγράμματος SAP 
Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 

ικανότητες 
Ομαδικότητα

Αρμοδιότητες: 
Προετοιμασία δηλώσεων ΦΠΑ, Vies,  

δηλώσεων εισοδήματος κλπ 
Συμφωνία πελατών, προμηθευτών 
Συμφωνία τραπεζών 
Έλεγχος παραστατικών 
Καταχώρηση τιμολογίων δαπανών και λοιπών 

λογιστικών εγγραφών μέσω SAP 

Η εταιρία προσφέρει: 
Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρία  

με συνεχή ανάπτυξη 
Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/0c8E1.

Η Funky Buddha, μέλος του oμίλου Αltex S.A., που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης ανδρικής, 
γυναικείας και παιδικής ένδυσης, στο πλαίσιο της 
δυναμικής της ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό, ζητά για τα κεντρικά γραφεία 
της εταιρίας:

Υπάλληλο Λογιστηρίου
Περιγραφή θέσης: 

Βασικές γνώσεις λογιστικής 
Βασικές γνώσεις θεωρημένων αποθηκών 
Διαχείριση αποθεμάτων (3PL αποθηκών) 
Μηνιαίες συμφωνίες βιβλίου αποθήκης 
Συμμετοχή σε λογιστικές εργασίες

Προσόντα: 
2 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής 

γλώσσας 
Άριστη χρήση H/Y σε περιβάλλον Windows  

(Ms Office) 
Γνώση λογισμικού Atlantis και Entersoft  

θα θεωρηθεί προσόν 
Οργάνωση και συνέπεια 
Υπευθυνότητα 
Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ec59Z.

Η εταιρία ΟΠΤΟΥΑ ΝΕΑ ΟΡΑΣΗ ΑΕΒΕ με έδρα 
στην Κηφισιά, δραστηριοποιείται εδώ και 30 χρό-
νια στον χώρο των οπτικών και οφθαλμολογικών 
ειδών, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρίας 
Carl ZEISS, αναζητά:

Bοηθό Λογιστή για πλήρη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα: 

Ηλικία έως 35 ετών 
Πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ με κατεύθυνση τη λογιστική 
5ετή προϋπηρεσία σε οργανωμένο λογιστήριο 

εισαγωγικής εταιρείας με βιβλία Γ΄ κατηγορίας
Πολύ καλή γνώση Ε.Γ.Λ.Σ., Κ.Β.Σ., φορολογικής 

νομοθεσίας (ΦΠΑ και λοιπούς φόρους), εργατικών, 
μισθολογικών και ασφαλιστικών θεμάτων

Διαχείριση, έλεγχος και λογιστική αποθηκών 
Εμπειρία στην κοστολόγηση εισαγωγών  

και αποτελεσμάτων 
Εμπειρία στην παρακολούθηση και είσπραξη 

υπολοίπων των πελατών 
Εμπειρία στην κατάρτιση και παρακολούθηση 

προϋπολογισμού, την έκδοση αποτελεσμάτων 
και ταμιακού προγραμματισμού 

Εμπειρία σε Business ERP κατά προτίμηση  
της Singular Logic 

Πολύ καλή γνώση σε Ms Office 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο 
εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
mwb8U. Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά.

Το Nammos Group αναζητεί υπαλλήλους για τη θέση:
Βοηθός Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 
Γνώστης καταχωρήσεων σε διπλογραφικά 

βιβλία και σε απλογραφικά βιβλία 

Γνώστης έκδοσης μισθοδοσίας
Προγράμματα των οποίων πρέπει να είναι γνώ-
στης: Λογιστική: Singular Control και Accountant, 
μισθοδοσία: EPSILON NET
Στείλτε το βιογραφικό σας με μια πρόσφατη φωτο-
γραφία στο link: https://swr.gr/rAksa.

Πελάτης μας, λογιστική εταιρία στα βόρεια προάστια 
της Αθήνας, επιθυμεί να προσλάβει 

Λογιστή-Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως
Για να διοικεί τις εργασίες ομάδας 2-3 λογιστών 
και βοηθών
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα 
πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:

Απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 
Αδειούχοι Α’ τάξεως από το Οικονομικό  

Επιμελητήριο Ελλάδος 
Να έχουν καλή γνώση της αγγλικής
Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστικών φύλλων
Να έχουν προϋπηρεσία σε χρήση ERP 
Ως προς τους άνδρες υποψηφίους,  

να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές  
υποχρεώσεις τους 

Να διαθέτουν προϋπηρεσία σε λογιστικό  
γραφείο ή οργανωμένη εταιρία 

Να γνωρίζουν γενική και αναλυτική λογιστική, 
εργατικά, φορολογικά, θέματα ΓΕΜΗ
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υπο-
βάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδι-
αφέρεστε στο link: https://swr.gr/6YcqC.

Λογιστής 
κάτοχος ΙΧ αυτοκίνητου από Α.Ε. στη ΒΙΠΕ 

Σίνδου Θεσσαλονίκης
Για μόνιμη απασχόληση με άριστη γνώση αγγλι-
κής γλώσσας, Η/Υ (windows-MS office), λογιστικό 
πρόγραμμα Γ’ κατηγορίας Softone και τουλάχιστον 
5ετής εμπειρία. 
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/tukRW.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Operations Associate

Job description: We are seeking a career minded, 
experienced and motivated individual for full-time 
position in our Operations department.
Principal duties & responsibilities: 

Processing and activating new trading 
accounts 

Reviewing client applications and supporting 
documentation

Perform customer service functions and correspond 
with clients (mainly via email-in English language 
exclusively)

Other job related tasks and projects as assigned
Additional responsibilities: 

Act with honesty and integrity 
Adhere to all company policies and procedures 
Behave in a manner commensurate  

with the best interests of FXCM’s customers 
Ensure good customer outcomes are achieved 

particularly where the interests of the Company 
conflict with those of customers

Attend all annual mandatory compliance/regulatory 
training including but not limited to Conduct Risk 
and Treating Customers Fairly
Critical knowledge, skills & experience: 

Bachelor degree 
Fluent in english (written and verbal) 
Computer Proficient-Must have knowledge  

of Adobe Acrobat, Microsoft Office, and Internet 
Prior operational/back office experience  

or customer service is a plus 
Excellent written and verbal communication 

skills 
Detail-oriented with a high level  

of organizational skills 
Able to multi-task and meet daily benchmarks 

deadlines in a fast-paced and busy business 
environment 

Self-starter and able to work with minimal 
supervision 

Able to maintain confidentiality 
Determine priorities and follow up in a timely 

fashion
Please submit your cv in cnglish to this link: 
https://swr.gr/wcsgm.

Sani Resort is a privately developed ecological resort 
offering world class 5* services while at the same 
time maintaining a human scale and protecting its 
surrounding environment of unique beauty. In its 1000 
acres, there are five internationally awarded luxurious 
hotels, each with its own character and prestige in all 
areas of operations, serving luxury in a wide range of 
leisure facilities and accommodation. Ikos Resorts is 
a 5* hospitality chain, based on an innovative, luxury 
concept that has already been rewarded as one of 
the best resorts in the world. With two brand new 
resorts opening in Corfu 2018 and Kos 2019 and with 
two top awarded ones in Halkidiki we are looking for 
talented & energetic professionals. There has never 
been a more interesting time to join Sani Resort & 
Ikos Resorts. We’re on a development journey and 
we are now recruiting for a:

ERP Specialist (ERP018)
The ERP Specialist will be involved and exposed 
in all aspects of programming, parametrization, 
automations, reporting etc of Entersoft Business 
Suite. The role is based in Thessaloniki and/or 
Halkidiki and it’s a permanent role.
Some of the goals that this incumbent  
will be having are: 

Monitoring all processes in the system 
Design and implementation new processes 

 in the system 
Creating of reports using specific tools 
Understand all demands of users in order  

to implement requests

To succeed in this role, you will need to have: 
A University degree 
Minimum 3 years of relevant work experience 

in Entersoft Business Suite 
Experience in Parametrization & programming 

of Entersoft Business Suite 
Construction of Cubes, Views, Automations, 

Business Rules on Entersoft Business Suite 
Usage of Crystal Reports 
Knowledge of SQL management and 

programming will be considered an asset 
Excellent knowledge of the english language 

(verbal and written) 
Strong communication and interpersonal skills

Besides the experience and professional development: 
Our company is growing fast. You are going to be part of 
this growth and you are going to have many opportunities 
for personal as well as professional development. The 
company offers a competitive remuneration package in 
a dynamic and highly professional working environment. 
If you are coming from a vicinity outside of Thessaloniki/
Halkidiki, accommodation may be offered.
Apply now to this link: https://swr.gr/LkfI1. Follow 
us on our website for more company news and job 
updates: www.sani-resort.com & www.ikosresorts.com.

Τα ξενοδοχεία Sophia Collection στη Σαντορίνη, 
αναζητούν:

Junior Accountant-Financial Analyst
Καθήκοντα:

Υποστήριξη και προετοιμασία οικονομικών ανα-
λύσεων, στατιστικών και οικονομικών αναφορών

Επεξεργασία, ανάλυση, καταγραφή και αποτίμηση 
οικονομικών στοιχείων

Ανάλυση εμπορικών συμφωνιών 
Σύνταξη χρηματοοικονομικών ροών 
Σύνταξη αναφορών και προτάσεων 
Συνεργασία με τμήμα λογιστηρίου

Προσόντα: 
Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης 
Προϋπηρεσία 3-4 έτη 
Γνώση αγγλικής γλώσσας 
Χρήση λογιστικών προγραμμάτων 
Γνώση Ms Office 
Αναλυτική σκέψη, επιχειρηματική αντίληψη 
Συνεργασία, ομαδικότητα

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/Wd1eo.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Η εταιρία Trenkwalder jobcenters hellas, για λογα-
ριασμό μεγάλου πελάτη της που δραστηριοποιείται 
στον χώρο των πετρελαιοειδών, αναζητά:

Υπάλληλο Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων 
στην περιοχή της Λάρισας

Απαιτούμενα προσόντα:  
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
Δίπλωμα αυτοκινήτου-μηχανής 
Προϋπηρεσία σε πρατήριο υγρών καυσίμων  

θα θεωρηθεί προσόν
Προσφέρονται: 

Σταθερός μισθός 
Ασφάλιση 
Άμεση πρόσληψη

Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών με κωδικό 
θέσης: YL/ID στο link: https://swr.gr/CGQFt ή στο 
fax: 210 6124202. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσου-
με με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα 
γραφεία της εταιρίας μας. Κατά την αξιολόγηση των 
βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία MonteNapoleone, που μετρά περισσότε-
ρα από 20 έτη στον χώρο της ανδρικής ένδυσης και 
υπόδησης, σχεδιάζει, δημιουργεί και κατασκευάζει 
ολοκληρωμένες ενδυματολογικές προτάσεις που 
απευθύνονται στο σύγχρονο άνδρα και προορίζονται 
για να καλύψουν τις ανάγκες του με στυλ και άποψη 
ζητά να καλύψει άμεσα:

Πωλητές Καταστήματος Λιανικής 
ένα για πλήρη και ένα για μερική απασχόληση 

Κωδ: MPSP_FT
Προσόντα: 

Επιθυμητή 3ετής εμπειρία στις πωλήσεις  
του επίσημου και casual ανδρικού ενδύματος  
και αξεσουάρ 

Καλή γνώση αγγλικών. Γνώση δεύτερης  
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές  
δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα 

Αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα και τήρηση 
στόχων 

Ηλικία 25-40 ετών 
Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

Αρμοδιότητες: Ο συνεργάτης και εκπρόσωπος 
της εταιρίας στο καταναλωτικό κοινό θα:

Ευθύνεται για τις πωλήσεις, την ενημέρωση και την 
ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών του καταστήματος

Αναλαμβάνει την παραλαβή, την τοποθέτηση, τη 
διαθεσιμότητα, την παραγγελία, την ανατροφοδοσία 
και τη σωστή αποθήκευση των εμπορευμάτων κι 
άλλων προμηθειών

Τηρεί την ευταξία των χώρων, τις συνθήκες ασφά-
λειας και υγιεινής

Συμβάλει στον σωστό τρόπο λειτουργίας του κατα-
στήματος, την τήρηση των πολιτικών και διαδικασιών, 
έτσι όπως έχουν ορισθεί από την εταιρία
Ζητούμε άμεση διαθεσιμότητα και τοποθέτηση του 
νέου συνεργάτη. Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε 
να ενσωματωθείτε στην ομάδα του καταστήματος μας 
στη Καρόλου Ντηλ 14-Θεσσαλονίκη, παρακαλούμε 
να αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με θέμα 
τον κωδικό της θέσης στο link: https://swr.gr/Qj2O6.

Πωλήτρια 
για το κατάστημα στον Πειραιά

Απαραίτητα προσόντα/ ικανότητες: 
Άνεση στην επικοινωνία 
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Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο  

των πωλήσεων 
Γνώση αγγλικών 
Γνώση υπολογιστών (Η/Υ) 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα: 

Εμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα 
Επιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο  

της υπόδησης 
Γνώση της αγοράς υπόδησης

Η εταιρία προσφέρει: 
Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές  

πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις 
 της αγοράς 

Εργασία σε πολυτελείς χώρους 
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης  

και ανάπτυξης.
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα: 
DEXIM A.E. στο link: https://swr.gr/NLnYj.

Υπάλληλος Καταστήματος 
Πωλητής/τρια

Από γνωστό κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων στην 
περιοχή της Καλαμαριάς ζητείται άμεσα υπάλληλος 
(νεαρός ή κοπέλα) για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

Εμπειρία στις πωλήσεις 
Όρεξη για δουλειά 
Ευδιάθετος χαρακτήρας 
Ευγένεια 
Επικοινωνιακές ικανότητες

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
EM5nF ή αυτοπροσώπως στο κατάστημα τις ώρες 
καταστημάτων.

H εταιρία ΤΕΧΝΟΜΑΤ Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει:
Πωλητή Ηλεκτρολογικού Υλικού 

για μόνιμη εργασία στη Θεσσαλονίκη
Περιγραφή θέσης: 

Εξυπηρέτηση πελατών εντός καταστήματος 
Εκτέλεση-διαχείριση παραγγελιών

Απαραίτητα προσόντα: 
Απόφοιτος ΙΕΚ-ΤΕΙ-ΑΕΙ, με κατεύθυνση  

στον τομέα ηλεκτρολογίας-αυτοματισμού 
Καλή γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, άριστη γνώση  

του MS Office 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον χώρο 

του ηλεκτρολογικού υλικού
Παρακαλούμε αποστείλετε βιογραφικό σημείωμα 
και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας στο link: 
https://swr.gr/hdMDL.

Η Alouette A.E., με παρουσία 41 χρόνων στον χώρο 
του παιδικού ενδύματος, αναζητά:

Πωλήτρια για τη Λάρισα
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει: 

Εμπειρία στις πωλήσεις 
Ενδιαφέρον για το αντικείμενο 
Γνώση αγγλικών 
Γνώση χρήσης Η/Υ 
Δημιουργικό πνεύμα και ευχάριστη  

προσωπικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/BLNpy.

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

Πωλήτριες/Πωλητές Λιανικών Σημείων 
για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα: 
Επιθυμητή σχετική προϋπηρεσία στον χώρο  

της εστίασης 
Επικοινωνιακές ικανότητες 
Ευχάριστη προσωπικότητα

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
 https://swr.gr/vSjMB.

 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 στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» (εμπορικό πάρκο 
αεροδρομίου):

Πωλητές/τριες  
8ωρης Απασχόλησης

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση 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 ΤΕΙ, 

ΙΕΚ, ΤΕΛ 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 ηλεκτρονι-
κών 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/116092

004640999302663#1160920046409993026
63/posts
Περισσότερες πληροφορίες στο http://corporate.
kotsovolos.gr. Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/HBpKi. Κατά την αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Η εταιρία GSA sport, μία από τις πιο δυναμικές 
και καινοτόμες ελληνικές εταιρίες στον χώρο της 
αθλητικής ένδυσης αναζητεί υποψήφιο:

Πωλητή/τρια Λιανική 
για το κατάστημά της εντός Αθήνας

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
Προϋπηρεσία 2-4 χρόνια σε ανάλογη θέση 

λιανικής (ένδυση-υπόδηση) 
Ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα  

με ταλέντο στην πώληση και ενδιαφέρον  
για τον χώρο της ένδυσης 

Όρεξη για εργασία, θετική διάθεση  
και ικανότητα λειτουργίας σε ομάδα 

Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
Διαχείριση Η/Υ

Αρμοδιότητες: 
Να συμβάλει στην άρτια λειτουργία  

του καταστήματος 
Αύξηση πωλήσεων και επίτευξη στόχων 
Διεκπεραίωση αρμοδιοτήτων 
Διατήρηση σωστής εικόνας καταστήματος  

και concept 
Οργάνωση αποθήκης 
Παρακολούθηση αποθεμάτων  

του καταστήματος, έγκαιρη πρόβλεψη  
επαναληπτικών παραγγελιών 

Λειτουργία ταμείου
Η εταιρία προσφέρει: 

Δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης  
και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης 

Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/8YGrj.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel εστιάζει 
στην υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων 
και υπηρεσιών της. Διακρίνεται για την οργάνωση 
των τμημάτων της, τον εκσυγχρονισμό των εγκατα-
στάσεων, την εντατική εκπαίδευση και ειδίκευση του 
προσωπικού της. 
Απώτερος σκοπός της εταιρίας είναι η διασφάλιση μιας 
γκάμας εξαιρετικών προϊόντων και η άψογη εξυπη-
ρέτηση των πελατών της. Με γνώμονα τη φιλοσοφία 
αυτή, η εταιρία Mikel, προκειμένου να επανδρώσει 
το νέο της κατάστημα Mikel στην οδό Μοναστηρίου 
αρ. 321 στη Θεσσαλονίκη, ζητά προσωπικό, ηλικίας 
20-35 ετών, για τις θέσεις:

Barista και ταμείο
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/OrfjJ. Φαξ: 2410 534020, 
Τηλ.: 2410 255260.

Oι αλυσίδες καταστημάτων CookShop & Bag Stories 
ζητούν για τα καταστήματα Αθηνών:

Πωλητές-Πωλήτριες 
με εμπειρία στην πώληση και καλή γνώση της 

αγγλικής γλώσσας
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας με φω-
τογραφία στο link: https://swr.gr/IxaVS ή στο fax 
210 9401212.

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 143 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 προ-
ϊόντων και η συνεχής πραγματοποίηση προσφορών 
προς όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

Στους πελάτες μας την καλύτερη πρόταση  
καθημερινών αγορών 

Στους εργαζομένους μας το ιδανικό περιβάλλον 
εργασίας 

Στους προμηθευτές μας άψογη συνεργασία
Διευθυντής/τρια Καταστήματος 

(πλήρης ή μερική απασχόληση αορίστου  
χρόνου)-Ηράκλειο Κρήτης

Τα καθήκοντά σας: 
Διοικείτε και συντονίζετε την ομάδα  

των συνεργατών σας στοχεύοντας  
στην ανάπτυξή τους 

Μεριμνάτε για την εύρυθμη λειτουργία  
του καταστήματος και την επίτευξη των στόχων 

Είστε υπεύθυνος-η για την άψογη εξυπηρέτηση 
των πελατών 

Φροντίζετε για τη διαθεσιμότητα,  
την παρουσίαση και τη φρεσκάδα των προϊόντων 
στο κατάστημα 

Ασχολείστε με τη χρηματοοικονομική  
διαχείριση του καταστήματος και τις απογραφές
Το προφίλ σας: 

Διαθέτετε εμπειρία σε θέση ευθύνης στον χώρο 
του λιανικού εμπορίου τροφίμων 

Είστε εξοικειωμένος με τη χρήση τεχνολογικών 
μέσων και Η/Υ 

Έχετε γνώση αγγλικών 

Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
Έχετε ευχάριστη προσωπικότητα και αποτελείτε 
πρότυπο ευγένειας για τους συνεργάτες σας 

Ανταποκρίνεστε στις προκλήσεις και εργάζεστε 
υπεύθυνα και αποτελεσματικά 

Σας διακρίνουν ομαδικό πνεύμα, ικανότητα 
διοίκησης, επικοινωνίας και παρακίνησης  
του προσωπικού 

Έχετε ηλικία έως 40 χρονών
Τι προσφέρουμε: 

Έχετε την ευκαιρία να εξελιχθείτε  
αναλαμβάνοντας σταδιακά έναν πιο ενεργό ρόλο 

Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον 

Ακολουθείτε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης  
1 περίπου μήνα με συνεχή υποστήριξη 
και όλα τα εφόδια για να αναλάβετε  
τη νέα θέση σας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/yQIiK.

Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς την τεχνολογία 
και θέλεις να βρεις μία εργασία που 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 δρα-
στηριοποιείται με 12 φυσικά καταστήματα και το 
ηλεκτρονικό της κατάστημα www.mediamarkt.gr 
με στόχο τη δημιουργία μιας μοναδικής εμπειρίας 
στον πελάτη.

Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης 

για το κατάστημα στο Μαρούσι
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας: 

Εργάζεστε σε ένα από τα παρακάτω τμήματα: 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, φωτογραφικά, κινητή 
& σταθερή τηλεφωνία, τηλεοράσεις, Hi-Fi, 
entertainment-Accessories, λευκές συσκευές 
(μεγάλες και μικρές) 

Συμβουλεύετε τους πελάτες μας σχετικά  
με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μεταδίδοντας 
τους τον ενθουσιασμό σας για την τεχνολογία 

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

Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση  
και στην επικοινωνία 

Ενδιαφέρον για την τεχνολογία  
και τις τεχνολογικές εξελίξεις 

Επιθυμητές σπουδές πέραν του Λυκείου 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Γνώση χειρισμού Η/Υ 
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί 

επιπρόσθετο προσόν
Η εταιρία παρέχει: Η εταιρία έχει βραβευτεί επα-
νειλημμένα τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες 
εργασίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα 
εργαλεία που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των 
ανθρώπων της, καθώς και για τις παροχές της. Θέ-
λουμε να προσλαμβάνουμε τους ικανότερους στην 
αγορά εργασίας, γιατί αυτοί 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: https://swr.gr/vrfeq.

Η Axel Αccessories είναι μία 100% ελληνική εταιρία 
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Η πρωτοτυπία, 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 
περιβάλλον. 
Η εταιρία για το κατάστημά της στο Factory Outlet 
Airport επιθυμεί να προσλάβει:

Προσωπικό Πωλήσεων  
Κωδικός θέσης: ΠΠFOA01

Προφίλ υποψήφιας/ου: 
Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 

στον χώρο της ένδυσης, της υπόδησης  
και των αξεσουάρ 

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (Ms Office) 
Επαγγελματική συμπεριφορά 
Ομαδικότητα, οργανωτικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες 
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα  

με ταχύτητα και ορθότητα στην εκτέλεση  
καθηκόντων 

Ευελιξία, εχεμύθεια, προθυμία  
και προσαρμοστικότητα 

Άριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής 
γλώσσας (προφορική και γραπτή), επιπλέον 
γλώσσα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

Ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών  
και δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης μαζί του 

Τακτοποίηση εμπορευμάτων και διατήρηση 
τάξης και καθαριότητας στο κατάστημα 

Επίτευξη ποιοτικών και ποσοτικών στόχων  
του καταστήματος
Παροχές: 

Άριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο  
περιβάλλον 

Δυνατότητα εξέλιξης σε μία δυναμική  
και αναπτυσσόμενη εταιρία
Παρακαλούμε, προωθήστε το βιογραφικό σας (μόνο 
εφόσον συγκεντρώνετε τις παραπάνω προϋποθέσεις) 
μαζί με πρόσφατη φωτογραφία σας στο link: https://
swr.gr/TlJEK. Θα απαντηθούν μόνο τα βιογραφικά 
που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια.

Γαλλική πολυεθνική εταιρία και παγκόσμιος ηγέτης 
στον χώρο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής αναζητά 
για τα καταστήματά της άτομα για τη θέση:

Πωλητής/τρια Άρτου και Ζαχαροπλαστικής
Γενική περιγραφή θέσης:

Η θέση αυτή συμβάλλει στην επιτυχία του PAUL με 
το να παρέχει εξαιρετική εξυπηρέτηση σε όλους τους 
πελάτες μας, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και σέβεται 
και διατηρεί καθαρό τον χώρο του καταστήματος

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να ενεργεί 
σύμφωνα με τα πρότυπα της και τις αξίες  
της εταιρίας
Αρμοδιότητες: 

Χτίζει πελατειακές σχέσεις και δημιουργεί 
ικανοποιημένους πελάτες 

Διερευνά τις ανάγκες των πελατών  
και προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα-ακούει  
και συμβουλεύει τους πελάτες 

Παρέχει εξαιρετικά επίπεδα εξυπηρέτησης 
Ακολουθεί τους κανόνες υγιεινής  

και ασφάλειας στον χώρο εργασίας 
Συμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού 

περιβάλλοντος 
Ενεργεί με ήθος και ειλικρίνεια 
Ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες της εταιρίας

Επιπλέον προσόντα: 
Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  

και σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη  
απαραίτητη

Ικανότητα επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  

σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)
Διαπροσωπικές ικανότητες: 

Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 

Ομαδικότητα και συνεργασία 
Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
Ικανότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά  

υπό συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει: 

Πλήρη απασχόληση 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
Εκπαίδευση 
Εργασία σε ευχάριστους χώρους 
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/8zhN9.

Υπεύθυνος Τομέα Πωλήσεων Χονδρικής 
(Section Store Manager)

Η Καραντινός Α.Ε., η ταχύτερη αναπτυσσόμενη επιχείρη-
ση και με ηγετική θέση στην αγορά των νωπών φρούτων 
και λαχανικών επιθυμεί να προσλάβει υπεύθυνο τομέα 
πωλήσεων χονδρικής (Section Store Manager). Αυτή 
η ηγετική θέση καθορίζει και τον πολύ σημαντικό ρόλο 
της εσωτερικής ομάδας πωλήσεων της επιχείρησης 
συμπεριλαμβανομένης της πραγματοποίησης πωλήσεων 
μεγάλου όγκου, αξιοποίησης της βάσης δεδομένων των 
πελατών αλλά και των πρωτοβουλιών προσέλκυσης 
νέων πελατών προκειμένου να επιτευχθούν βραχυ-
πρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι πωλήσεων. 
Ψάχνουμε για επιτυχημένους ανθρώπους να έρθουν 
μαζί μας για να συνεχίσουν να ενισχύουν το σήμα μας 
να επιτύχουν τους στόχους (ποιοτικούς, ποσοτικούς) 
και να ξεπεράσουν τις ανάγκες του πελατών μας.
Περιγραφή θέσης εργασίας: 

Προωθεί τις πωλήσεις, τα έσοδα  
και την ικανοποίηση των πελατών 

Κατευθύνει τις καθημερινές εργασίες ποιότητας 
και εξυπηρέτησης των πελατών 

After sales υποστήριξη 
Επαφή και επικοινωνία με τους πελάτες  

καθώς και ανάπτυξη νέου πελατολογίου 
Διαχείριση αποθεμάτων και παροχή βέλτιστων 

πρακτικών ποιότητας των προϊόντων
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

Υψηλού επιπέδου επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 

Επιχειρηματική και εμπορική αντίληψη 
Ομαδικότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα 

ανάληψης πρωτοβουλιών 
Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην αγορά  

των φρέσκων προϊόντων και εστίασης 
Πελατοκεντρική προσέγγιση με εξαιρετικές  

δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων  
και ενθουσιασμό για την επίτευξη των μέγιστων 
αποτελεσμάτων
Παροχές εταιρίας: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Ευκαιρίες γρήγορης εξέλιξης σε μία εταιρία 

μπροστά από τις εξελίξεις
Αποστολή CV στο link: https://swr.gr/hMNEs.

Η εταιρία Zoniou Perfume Creators αναζητά:
Πωλήτριες 

για τα καταστήματά της στη Θεσσαλονίκη 
Μόνιμη εξάωρη απασχόληση

Γνώσεις αγγλικών, Η/Υ, προϋπηρεσία σε λιανικές 
πωλήσεις απαραίτητα. Εμπειρία στον χώρο των 
αρωμάτων θα εκτιμηθεί. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/yYbgo.

Η εταιρία Miller Distributors Limited (Greece)-
WHSmith ζητά να προσλάβει στα καταστήματά της στο 
αεροδρόμιο των Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος»:

Πωλητές (Ταμίες)
Προσόντα: 

Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
Προϋπηρεσία σε ταμείο επιθυμητή 
Kαλή γνώση αγγλικών, γνώση επιπλέον ξένων 

γλωσσών θα συνεκτιμηθεί 
Bασική γνώση υπολογιστών 
Ευχάριστο άτομο με πελατοκεντρική προσέγγιση 

και ευελιξία σε όλα τα ωράρια εργασίας
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ είναι πιθανόν 
ο υποψήφιος να εργάζεται νύχτες, σαββατοκύριακα 
και αργίες.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/blRta.

Όμιλος εστίασης ζητεί για άμεση πρόσληψη σε 
θέση πλήρους απασχόλησης ένα άτομο για την 
κάλυψη θέσης:

Yπεύθυνο Καταστήματος 
Store Manager

Ο/η κάτοχος της θέσης θα έχει την ευθύνη για την 
οργάνωση και επίβλεψη της ομαλής διεκπεραίωσης 
όλων των λειτουργιών του καταστήματος. Μεταξύ 
άλλων τα κύρια καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
Καθήκοντα: 

Αποτελεσματικό συντονισμό  
όλων των καθημερινών δραστηριοτήτων 

Επίβλεψη και εκπαίδευση προσωπικού 
Διασφάλιση της άριστης και ποιοτικής  

εξυπηρέτησης πελατών με ευγένεια  
και προθυμία

Εκπαίδευση και καθοδήγηση του νεοεισερχόμε-
νου προσωπικού για αποτελεσματική ανάληψη των 
καθηκόντων του

Ετοιμασία του προγράμματος εργασίας-βάρδιας 
του προσωπικού και αποτελεσματική διαχείριση 
πιθανών αλλαγών.

Αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων  
προσωπικού του Εστιατορίου (πχ. τήρηση ωραρίου, 
εμφάνιση-στολή, άδειες προσωπικού κ.α.)

Διασφάλιση σωστής διαχείρισης του ταμείου 
των Εστιατορίου (άνοιγμα, κλείσιμο) 

Αποτελεσματικός έλεγχος του επιπέδου  
των αποθεμάτων του καταστήματος 

Παραλαβή και έλεγχος των προϊόντων 
Συμβολή στη συνεργασία μεταξύ κουζίνας  

και εξυπηρέτησης 
Τήρηση των προτύπων σερβιρίσματος  

και εξυπηρέτησης
Διασφάλιση και έλεγχος των θεμάτων υγιεινής 

και ασφάλειας καθώς και διασφάλιση της σωστής 
παρουσίασης και εικόνας του Εστιατορίου. Τήρηση 
των θεμάτων ασφάλειας και υγείας στο Εστιατόριο 
και διατήρηση της καλής κατάστασης του εξοπλισμού
Προσόντα: 

Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε διευθυντική 
θέση σε Εστιατόριο η/και ξενοδοχειακή μονάδα 
στον επισιτιστικό τομέα

Εμπορική αντίληψη και προσανατολισμός 
Ικανότητα να εργάζεται υπό πίεση 
Ικανότητα άμεσης επίλυσης προβλημάτων 
Γνώση διαδικασιών και προτύπων HACCP 
Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής 

γλώσσας σε γραπτό και προφορικό λόγο 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών  

και συστημάτων (SUNSOFT AMVROSIA)
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/E6bXi.

Πωλητές/τριες  
Μερικής Απασχόλησης-Αθήνα, Bάρη

H JYSK αναζητά αφοσιωμένους πωλητές: Είστε 
πρόθυμοι να κάνετε την υπέρβαση για να κλείσετε μια 
πώληση; Σας αρέσει να εργάζεστε σε ένα ταχύτατα 
εξελισσόμενο περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις; 
Απολαμβάνετε τη συνεργασία με την ομάδα; Τότε 
πρέπει να είστε ο υποψήφιος που αναζητούμε.
Δείχνετε αφοσίωση και: 

Θέλετε να κάνετε πωλήσεις 
Δίνετε προτεραιότητα στους πελάτες  

και τους προσφέρετε μια μοναδική εμπειρία 
αγοράς 

Δουλεύετε σκληρά και είστε ενεργό μέλος  
της ομάδας 

Ξεχωρίζετε σε ένα έντονο και δυναμικό  
περιβάλλον 

Έχετε το κίνητρο και τη φιλοδοξία  
να κάνετε καριέρα στη JYSK
Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε: 

Ένα ανταγωνιστικό bonus που θα ανταμείψει  
τις εξαιρετικές πωλήσεις και τα αποτελέσματα 

Ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρώτης τάξεως 
πρακτική εκπαίδευση 

Την ευκαιρία να συναγωνιστείτε, να κερδίσετε 
και να γιορτάσετε τα καλά αποτελέσματα 

Μια εξαιρετική εταιρική κουλτούρα 
Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης

Από ένα κατάστημα στη Δανία το 1979 η JYSK επεκτάθηκε 
σε περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ανάπτυξη, 
χρειαζόμαστε τους καλύτερους εργαζομένους. Αδράξτε 
την ευκαιρία να γίνετε μέλος της JYSK. Εάν δείξετε 
αφοσίωση, θα συναντήσετε τις ευκαιρίες. Αποστολή 
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/JkwBy για να 
πάρετε την καριέρα σας στα χέρια σας.

Πωλητής Καταστήματος Ανθοπωλείου 
Διακόσμησης-Χαλάνδρι

Είσαι ευέλικτος με εμπειρία στις πωλήσεις premium 
ρούχων; Μπορείς να συμβουλεύεις απαιτητικούς 
πελάτες; Τώρα μπορείς να εργαστείς σε μία δυ-
ναμική ελληνική εταιρία. Η ManpowerGroup, για 
λογαριασμό γνωστής και αναπτυσσόμενης ελληνικής 
εταιρίας ανθοπωλείων-διακόσμησης, γνωστής για 
την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά πωλητή 
καταστήματος για πλήρη απασχόληση.
Αρμοδιότητες: Ο συνεργάτης της εταιρίας θα έχει την 
ευθύνη τόσο της εξυπηρέτησης των πελατών του κα-
ταστήματος όσο και της καθημερινής λειτουργίας του. 
Πιο συγκεκριμένα: 

Συμβάλλει στον σωστό τρόπο λειτουργίας  
του καταστήματος 

Εξυπηρετεί τους πελάτες του καταστήματος 
Προτείνει συνδυασμούς λειτουργώντας  

συμβουλευτικά προς τον πελάτη 
Ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την παραγγελία,  

την παραλαβή των προϊόντων
Προσόντα: 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
(ιδανικά γεωπονικές σπουδές) 

Καλή γνώση αγγλικών 
Προηγούμενη εμπειρία σε premium brand 
Γνώση χειρισμού Η/Υ 
Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα 
Δέσμευση για το αποτέλεσμα, επιχειρηματική 

αντίληψη 
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Ομαδικότητα και ευελιξία 
Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα  

με άνεση στην επικοινωνία 
Υπευθυνότητα και συνέπεια

Απολαβές-εργασιακό περιβάλλον: 
Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές 
Αορίστου χρόνου πρόσληψη (άμεσα) 
Βonus πωλήσεων
Εργασία σε ωράριο και ημέρες καταστημάτων

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/NwrGb.

Tα εστιατόρια ΚFC ζητούν
Ταμίες-μερικής απασχόλησης 

με ενθουσιασμό και πνεύμα ομαδικότητας, 
ηλικίας 18 -30 ετών

Παρέχονται: ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/MDzdE.

Ο ελληνικός όμιλος «Φούρνος ΒΕΝΕΤΗ», πρωτοπό-
ρος στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής & 
café, αναζητά υποψήφιους συνεργάτες για την θέση:

Πωλητής Άρτου (Νέα Ερυθραία)
Γενική περιγραφή θέσης: 

Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης  
και άρτιων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
Αρμοδιότητες: 

Σύναψη πελατειακών σχέσεων 
 με τους καταναλωτές 

Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση 
προϊόντων σύμφωνα με αυτές 

Καθοδήγηση νεοπροσλαμβανόμενων 
Διασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας 

των προϊόντων προς πώληση 
Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων  

καθαριότητας και των κανόνων υγιεινής  
και ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου.
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα: 

Άντρας (30-40 ετών) με δυναμική  
προσωπικότητα 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση 

Γνώση αγγλικών (θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο 
προσόν) 

Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας για εργασία  
σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
Διαπροσωπικές ικανότητες: 

Επικοινωνιακές δεξιότητες 
Θέσπιση ομαδικού πνεύματος 
Πνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας 
Επαγγελματισμός και υπευθυνότητα 
Συνέπεια και οργάνωση 
Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης

Η εταιρία προσφέρει: 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση 
Οικειοθελή οικονομική παροχή (bonus) 
Εκπαίδευση 
Παρακολούθηση σεμιναρίων βασικών αρχών 

υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων 
Παρακολούθηση σεμιναρίων πωλήσεων  

και διαχείρισης πελατών 
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης 
Ταξίδια αναψυχής

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/25J1d.

H Perideo Group κατέχει ηγετική παρουσία στον 
χώρο του κοσμήματος, με δίκτυο καταστημάτων 
σε περισσότερες από 23 χώρες. Στο πλαίσιο της 
συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας αναζητούμε να 
εντάξουμε στη δυναμική ομάδα μας:

Πωλήτριες για τα καταστήματά  
μας σε Ερμού και The Mall

Αρμοδιότητες: 
Άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός  

στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών  

και κανόνων λειτουργίας της εταιρίας 
Διατήρηση άψογης εικόνας του καταστήματος 
Παρακολούθηση και έλεγχος προϊόντων 
Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική  

συνεργασία για την επίτευξη στόχων
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών  
(κατά προτίμηση στον κλάδο του κοσμήματος 
ειδών πολυτελείας) 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(επιθυμητή η γνώση της ρωσικής) 

Γνώση Η/Υ (MS Office) 
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία προσφέρει: 
Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
Συνεχή εκπαίδευση 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Επαγγελματική εξέλιξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστεί-
λουν άμεσα το βιογραφικό τους, επισυνάπτοντας 
μία πρόσφατη φωτογραφία τους στο link: https://
swr.gr/eKBMv.

Πωλητής Καταστήματος
Έχετε εμπειρία στις πωλήσεις καταστήματος; Σας 
ενδιαφέρει ο χώρος των οδοντιατρικών μηχανημά-
των; Είστε επικοινωνιακοί με πάθος για πωλήσεις; 
Αν η απάντησή σας είναι ναι, τότε αυτή η ευκαιρία 
σας ενδιαφέρει.
Παροχές: Η εταιρία προσφέρει τις παρακάτω 
παροχές στον πωλητή καταστήματος: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών  
Συνεχή εκπαίδευση 
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Aρμοδιότητες: Ως πωλητής καταστήματος  
θα πρέπει να: 

Παρέχετε ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών  
του καταστήματος σε προϊόντα οδοντιατρικών 
μηχανημάτων 

Επιδεικνύετε άριστη γνώση της γκάμας  
των προϊόντων που διαχειρίζεστε  

Μεριμνάτε για την κατάλληλη προβολή  
και τοποθέτηση των προϊόντων 

Συνεισφέρετε στην επίτευξη των πωλήσεων  
και των οικονομικών στόχων του καταστήματος
Προσόντα: Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση 
του πωλητή καταστήματος θα πρέπει  
να διαθέτει τα παρακάτω: 

Προϋπηρεσία σε πωλήσεις καταστήματος  
(ιδανικά σε κατάστημα οδοντιατρικών ειδών  
ή μηχανημάτων)  

Δυνατότητα ευελιξίας σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον 

Εξαιρετική πελατοκεντρική συμπεριφορά  
Ευχάριστη προσωπικότητα

Πληροφορίες: Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με τη θέση του πωλητή καταστήματος, παρακαλώ 
επικοινωνήστε με την Ήλια Λυμπεροπούλου στο 
2106770523. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι 
για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, 
θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλ-
λονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και 
αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BjSTX.

Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλή ζητούνται:
Οδηγοί-Πωλητές Καταστήματος 

για μόνιμη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα: 

Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
3ετής εμπειρία οδήγησης 
Ηλικία έως 30 ετών 
Ευελιξία ωραρίου 
Επαγγελματική συμπεριφορά 
Επικοινωνιακές ικανότητες

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/34u8f.

Η διεθνής εταιρία SSP, που δραστηριοποιείται με 
ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της εστίασης, ζητά 
να προσλάβει προσωπικό για τα εστιατόρια μας, 
που λειτουργούν στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών 
«Ελευθέριος Βενιζέλος»:

Πωλητές
Αποστολή CV στο link: https://swr.gr/BCPA2.

H Marinopoulos Coffee Company ζητά να προ-
σλάβει για το δίκτυο των καταστημάτων Starbucks 
στην Αθήνα:

Store Managers-Κωδικός: SMΑ-18
Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης:

Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του 
καταστήματος ευθύνης του, σύμφωνα με τα πρότυπα 
λειτουργίας και τις διαδικασίες της Starbucks και 
την επίτευξη των εταιρικών στόχων πωλήσεων

Είναι υπεύθυνος για την ορθή εφαρμογή των ερ-
γαλείων λειτουργίας που χρησιμοποιεί η εταιρία και 
την εισαγωγή νέων προγραμμάτων και διαδικασιών

Υλοποιεί τις διαδικασίες προσέλκυσης και επιλο-
γής προσωπικού, προκειμένου να διασφαλίζει την 
πλήρη στελέχωση του καταστήματος ευθύνης του

Φροντίζει για την καλλιέργεια και διατήρηση άριστου 
κλίματος συνεργασίας μεταξύ των εργαζομένων 
του καταστήματος, παρέχοντάς τους υποστήριξη 
και αποτελεσματική καθοδήγηση

Είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη των εργαζομέ-
νων του καταστήματος ευθύνης του, αξιολογώντας 
τους με τα εργαλεία αξιολόγησης της εταιρίας και 
παρακινώντας τους αποτελεσματικά

Επικοινωνεί με τους επισκέπτες του καταστήματος 
φροντίζοντας να αναγνωρίσει αποτελεσματικά τις 
ανάγκες τους και να επιλύει τυχόν υφιστάμενα προ-
βλήματα, συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες 
καθημερινής λειτουργίας του καταστήματος

Διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων υγιεινής και 
ασφάλειας και τη συμμόρφωση με τις διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την απασχό-
ληση του προσωπικού στο κατάστημα ευθύνης του

Επιβλέπει και κατευθύνει την ομάδα του κατα-
στήματος ευθύνης του ώστε να δημιουργείται για 
τους επισκέπτες η εμπειρία Starbucks, όπως αυτή 
παρέχεται σε όλα τα καταστήματα Starbucks διεθνώς
Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει: 

Προηγούμενη τετραετή εργασιακή εμπειρία  
σε θέση ευθύνης διοίκησης καταστήματος  
ή/και ομάδας 

Άριστη γνώση των διαδικασιών λειτουργίας 
ενός καταστήματος εστίασης 

Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  
και διοίκησης ομάδας 

Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα ανάπτυξης 
ομάδας 

Δημιουργική σκέψη και ικανότητα επίλυσης 
προβλημάτων 

Ανεπτυγμένες ικανότητες σχεδιασμού  
και οργάνωσης 

Εστίαση στην επίτευξη αποτελεσμάτων  
και την υλοποίηση απαιτητικών στόχων  
πωλήσεων 

Προσοχή στη λεπτομέρεια και ανεπτυγμένη 
ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες οι οποίες 
μεταβάλλονται διαρκώς 

Γνώση αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα: 

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ συναφές με τα οικονομικά 
ή τη διοίκηση επιχειρήσεων ή το marketing
Ο κάτοχος της θέσης:

Θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε ένα ιδιαίτερα 
δομημένο περιβάλλον και να γνωρίσει τον τρόπο 
λειτουργίας ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο 
της εστίασης

Θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει συστη-
ματική εκπαίδευση τόσο σχετικά με τα καθήκοντα 
της θέσης εργασίας του, όσο και για την απόκτηση 
λοιπών δεξιοτήτων

Θα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί τόσο εντός του 
δικτύου των καταστημάτων, αλλά πιθανώς και σε 
άλλες θέσεις εντός της εταιρίας αντίστοιχες των 
προσόντων του

Θα ενταχθεί στο ομαδικό ιατροφαρμακευτικό 
πρόγραμμα της εταιρίας
Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας και να 
ζήσεις την εμπειρία Starbucks, στείλε το βιογραφικό 
σου σημείωμα αναγράφοντας τον κωδικό «SMA-18» 
στο link: https://swr.gr/N9zjV, www.starbucks.com.gr.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη εμπορική εταιρία αναζητά:

Γραφίστες
Πλήρους απασχόλησης για άμεση πρόσληψη
Απαραίτητα: 

Πολύ καλή γνώση Adobe CC  
(Photoshop, Illustrator, InDesign) 

Καλή γνώση Corel Draw 
Βασικές γνώσεις MS Office 
Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία σε ανάλογη 

θέση 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Άνεση στην επικοινωνία και συνεργασία 
Εμπειρία στον σχεδιασμό, στην επιμέλεια  

και στη σελιδοποίηση πολυσέλιδων εντύπων 
καταλόγων

Portfolio (επισυναπτόμενο αρχείο ή σχετικό link)
Θα εκτιμηθούν επιπρόσθετα: 

Γνώσεις προγραμματισμού και web 
development
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/EiZtC.

Graphic Designer
Description: Operating in the industry since 2009, 
Socialab is a digital-first 360o advertising and 
marketing agency. We strongly believe in the power 
of digital as an ever-evolving platform and as a 
means to influence where it matters most. Our team 
consists of 45 passionate professionals, working 
with approx. 80 global and national brands. Since 
Socialab is both an active company and a recruiter 
on behalf of clients, some of the jobs we post here 
are for Socialab, and some are for other companies 
who need to have a position filled.
Responsibilities:

Create original, impactful, unique and conceptually 
compelling work for digital and 360 campaigns 
and experiences
Requirements: 

At least one year in a Graphics design position 
Good Knowledge of Adobe Creative Suite 
A portfolio showcasing your ability to create 

compelling artwork 
Understanding of motion graphics  

will be considered as a plus
The ideal candidate must: 

Have an excellent eye fordetail 
The ability to work independently  

as well as in a team-based environment 
Work well under pressure 
Effectively handle tight deadlines, unexpected 

delays, revisions, ad hoc requests and shifting 
of priorities
Benefits: 

Salary according to qualifications 
Additional Private Insurance 
Continuous Training 
Fun Company Activities 
The pleasure of working in a vivid, youthful, 

growing environment
Send your cv to this link: https://swr.gr/dxc6r.

Γραφίστας-Social Μedia
Επιθυμητά προσόντα: 

Πτυχίο γραφιστικής σχολής  
Άριστη γνώση Photoshop, Illustrator, InDesign 

σε περιβάλλον Windows. Επιθυμητή γνώση 
Premiere 

Απαραίτητη προϋπηρεσία στην γραφιστική 
Χειρισμός Social Media (Facebook, Instagram) 
Άπταιστη γνώση αγγλικών 
Απαραίτητες γνώσεις και εμπειρία στο 

Marketing
Επαγγελματικές ικανότητες: 

Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
Οργανωτικές ικανότητες  
Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα  
Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Προσφέρονται: 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Δυνατότητες εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
WdIXn. Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με 
φωτογραφία.

Interior Designer
Career In Progress, is a Career Management & 
Recruiting Company that offers boutique services 
for businesses across Greece. On behalf of our 
Partner, a high-profile and evolving Investment 
Company operating successfully in Athens, we are 
looking for a driven, dedicated Interior Designer 
to put creativity to work for understanding client 
needs, conceptual design, schematic design, design 
development & space planning.
The main responsibilities of this role  
will be to:

Design interior spaces including permanent 
architectural details and temporary elements according 
to master concept, local conditions and needs

Assess and meet client requirements and desires 
and create idea boards to communicate design 
concepts

Produce sketches, drawings, and floor plans to 
illustrate concepts and finished projects using 
computer-aided design programs (CAD) and hand-
drawing skills

Select design strategies and color palettes to create 
cohesive and aesthetically pleasing environments

Enhance and improve interior spaces’ functionality 
by modifying architectural elements and arranging 
furnishings, artwork, and decor
Requirements: 

5+ years of Art, Architecture or Interior Design 
relevant experience 

Fluency both in greek and english (A minimum 
B2 Certified Level is a must) 

Efficient and professional use of design related 
software and tools 

Strong creative background with the ability  
to manage multiple projects and clients 

The talent needed to translate vision  
into a sales presentation that will meet  
client’s needs 

Valid driver’s license
Nice to have: 

Experience within a design firm or high-end 
furniture and luxury retail 

Commercial Real Estate Experience
Benefits, growth opportunities & other 
information:

Benefits include: Competitive Pay Based on 
Experience, Company Phone, Opportunity to Grow
Please send your cv strictly in english and a design 
portfolio demonstrating interior design experience 
to this link: https://swr.gr/xlg8C quoting reference: 
(INT_006).

Η Πλαίσιο Computers, η Νο 1 εταιρία τεχνολογίας και 
ειδών γραφείου στην ελληνική αγορά, προσλαμβάνει:

Γραφίστα για τα κεντρικά γραφεία  
της εταιρίας στη Μαγούλα Αττικής

Ως γραφίστας θα ασχοληθείς με την ανάπτυξη πολύ 
δυνατού δημιουργικού –art και copy– για επικοι-
νωνία προϊόντων και υπηρεσιών, καταλόγους και 
συσκευασίες νέων προϊόντων.
Είσαι ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α αν: 

Έχεις άριστες γνώσεις σε Adobe Illustrator,  
In Design και Photoshop 

Είσαι απόφοιτος πανεπιστημίου ή ανώτερης 
σχολής με γνώσεις graphic design 

Είσαι εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες 
Έχεις άριστες γνώσεις αγγλικών 
Με εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(για τους άνδρες)
Εμείς προσφέρουμε: 

Ένα σύγχρονο, φιλικό περιβάλλον εργασίας  
με προοπτικές εξέλιξης 

Διαρκή εκπαίδευση 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Extra ιδιωτική ασφάλιση

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/c9TeQ.

Official Watch Shop (OWS) is a thriving International 
company with subsidiaries currently present in 
Poland, Czech Republic and Serbia where each 
one positioned as an e-Commerce market leader 
in Watches & Jewelry sales of famous fashion 
brands: Fossil, Michael Kors, Emporio Armani, Diesel, 
Skagen, Furla, TW Steel etc. OWS Greece represents 
one of our major Creative Hubs set up with the 
purpose of providing the support in development 
and execution of 360 Marketing Plans and Strategies 
across countries and regions of current and future 
OWS operations. We are looking for:

Graphic Designer
Location: Thessaloniki, Greece
Reports directly to Marketing Manager
Skills/Requirements: 

BA Degree in Graphic Design (or related field- 
is an advantage)

Minimum 2 years of experience in Graphic Designing 
in a professional environment (freelancers with 
great portfolios will be considered)

Proficient in Abode Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Fireworks, Premier Pro or similar programs

Previous experience in visual content creation 
in the Fashion Industry field (highly desirable and 
will be an advantage)

Up-to-date knowledge of all Social Media and other 
channels requirements for visual implementation 
(i.e. Instagram, Facebook organic and paid posts, 
YouTube, Pinterest etc.)

Outstanding creative skills (being able to bring 
a new prospective and ideas on visual solutions 
is crucial)

Great attention to detail and time management skills
Ability to work under strict deadlines and in dynamic, 

multi-tasking business environment.
Proficient in spoken and written english
Proficiency in Serbian, Polish, Czech or Arabic 

language (is an advantage, but is not mandatory)
A strong portfolio (will be reviewed by marketing 

department)
Responsibilities:

Creation of visual contents for Marketing purposes 
(i.e. Newsletters, Banners, Banner ads, Presentations, 
Social Media Materials, Corporate Identity or other 
related materials etc.)

Production and editing of videos for publication to 
Social Media Outlets, Website and Internal Channels

Close cooperation with the production/creative 
team and quick grasping of production team’s needs 
and specifications

Develop projects on the fly. Adapt and respond 
to trends on social media

Work under strict deadlines in a fast-paced 
environment and juggle multiple projects

Continuously discover, innovate and implement new 
editing technologies and industry’s best practices 
to maximize efficiency
Personal characteristics: 

Open minded and easy going 
Eager to learn & develop 
Flexible towards change 
Action/result oriented 

Accepts both positive and negative feedback 
openly
Please note than we will consider only CVs written 
in english to this link: https://swr.gr/NrBID.

Generation Y-International eBusiness Experts, a 
well-established and highly successful interactive 
agency based in Athens, Greece, seeks a:

Graphic Designer
Key responsibilities: 

Works with digital marketing managers  
so as to find the best solution  
to our clients’ needs 

Presents designs to internal stakeholders  
and explains the reasons behind decisions made 

Creates newsletters, banners ads, 
presentations, corporate identity or other 
relative material
Required qualifications: 

BA Degree in Graphic Design or related field 
(nice to have, but not necessary) 

Proven experience, preferably 1 years  
in a professional environment 

A strong portfolio 
Proficient in Adobe Creative Suite  

(Illustrator and Photoshop) 
Good interpersonal and teamwork skills 
Good presentation skills 
Great attention to detail 
Ability to solve problems creatively  

and effectively 
Good time management skills 
Excellent command of the English and Greek 

language, both written & spoken
What we offer: 

A relaxed working atmosphere 
Personalised working station 
Continuous training 
Free tickets to seminars 
Possible trips around Greece or Europe 
Free coffee

Those interested can send their resumes with portfolio 
and a recent photo attached to this link: https://
swr.gr/XENLY. All applications will be treated as 
confidential.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Ζητείται από την Xρήστος Δήσιος Α.Ε.:

Ηλεκτρονικός-Πωλητής /τρια 
σε υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη

Προσόντα: 
Aπόφοιτος σχολής ηλεκτρονικών 
Εμπειρία 1-2 ετών επιθυμητή σε εργαστήριο 

επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών 
Καλή γνώση Η/Υ και αγγλικής γλώσσας,  

επιθυμητή η γνώση ERP προγράμματος 
Ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης 

πνεύμα συνεργασίας 
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις επιθυμητή 
Hobby οι ηλεκτρονικές συσκευές 
Προτιμούνται όσοι διαμένουν κοντά στο κέντρο 

της Θεσσαλονίκης
Αρμοδιότητες:  

Δημιουργία battery packs στο εργαστήριο 
επισκευών 

Παρακολούθηση των minimum stock  
προϊόντων στο εργαστήριο της εταιρίας 

Πωλήσεις χονδρικής στον χώρο της έκθεσης 
πρατηρίου της εταιρίας
Προσφέρουμε: 

Μισθό και bonus με κάλυψη μηναίων στόχων 
πωλήσεων 

Συνεχή εκπαίδευση 
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι-ες να αποστέλλουν βιογραφικό 
τους στην ελληνική γλώσσα στο link: https://swr.
gr/6qgz8 υπόψιν ΧΓΔ. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Account Manager 
Athens, Attica, Greece  

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
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 
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Clear and effective communication 
Collaborative and strategic mindset 
Strong sales and negotiation skills

Send your cv to this link: https://swr.gr/b83Sq.

Operations Αssistant-Κωδ.: OPER
Αρμοδιότητες: 

Καταχώριση, οργάνωση και σχεδιασμός  
δελτίων παραγγελίας 

Δημιουργία χαρτών για υλοποίηση  
των ενεργειών της εταιρίας 

Έλεγχος, διαχείριση και καθοδήγηση  
των έργων κατά τη διάρκεια της υλοποίησης 

Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών 
Προετοιμασία συνολικών αναφορών πελατών 

με χάρτες, στατιστικά, σχόλια 
Ανάθεση και διαχείριση των συνεργατών 

αντιπροσώπων για την υλοποίηση  
των ενεργειών στην υπόλοιπη Ελλάδα 

Συνεργασία με το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού 
για εξασφάλιση επαρκούς και εκπαιδευμένου 
προσωπικού για τη σωστή υλοποίηση 
 των ενεργειών 

Ευθύνη για τη διασφάλιση της τήρησης  
των πολιτικών και των διαδικασιών της εταιρίας
Προσόντα: 

Άριστες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
ικανότητες 

Δυναμική προσωπικότητα με κριτική σκέψη 
Προσανατολισμός στην παροχή άριστης  

εξυπηρέτησης στον πελάτη 
Απόφοιτος Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. 
Άριστη γνώση χειρισμού H/Y 
Γνώση συστήματος γεωγραφικών  

πληροφοριών GIS επιθυμητή 
Απαραίτητη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον  

1 έτους σε ανάλογη θέση 
Άριστη εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

για τους άνδρες υποψηφίους
Προσφέρουμε: 

Μισθό και ασφάλιση αναλόγως προσόντων 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Εταιρικό τηλέφωνο 
Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση 
Προϋποθέσεις εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πιστεύουν ότι μπορούν 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της θέσης παρα-
καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό με πρόσφατη 
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/gVhTJ.

Η εταιρία WSPOT-WIND, από τις πλέον δυναμι-
κές και αξιόπιστες εταιρίες τηλεπικοινωνιών και 
προώθησης προϊόντων, αναζητά άμεσα άτομα για 
τη στελέχωση τμήματος πωλήσεων. Τα γραφεία 
μας βρίσκονται στη Δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
Δυτική Θεσσαλονίκη

Η εργασία αφορά: 
Μόνιμη πενθήμερη 6ωρη απασχόληση, πρωινή 

ή απογευματινή
Προσφέρει: 

Σταθερό μηνιαίο μισθό 
Υψηλά bonus παραγωγικότητας 
Ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α. 
Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας
Ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης 
Συνεχή εκπαίδευση

Απαιτήσεις: 
Υπευθυνότητα 
Επαγγελματισμός 
Επικοινωνιακός χαρακτήρας 
Διάθεση για γνώση και εργασία 
Προϋπηρεσία στις πωλήσεις (όχι απαραίτητη) 
Απολυτήριο λυκείου

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται 
με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλει-
στικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και την ακρίβεια 
των δηλωμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την 
αποστολή του βιογραφικού σημειώματός του ο κάθε 
υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων του που περιέχονται στο βιογραφικό 
σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοι-
χείου που περιέλθει στην κατοχή της WSPOT-WIND 
υπ’ ευθύνη του υποψηφίου, με αποκλειστικό σκοπό 
την αξιολόγηση των ικανοτήτων του για την κάλυψη 
της θέσης για την οποία απέστειλε το βιογραφικό 
του ή για την κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία 
κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι διαθέτει τις απαι-
τούμενες ικανότητες. Η WSPOT-WIND μπορεί να 
ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία 
για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαι-
ώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των άρθρων 
11 έως και 13 του Ν. 2472/1997.
Αποστολή CV στο link: https://swr.gr/XQKb3.

Η Arthromed Plus E.E. κορυφαία εταιρία που δρα-
στηριοποιείται στον χώρο των ειδών αποκατάστασης, 
ιατρικού εξοπλισμού και Homecare αναζητά:

Άτομο για το Τμήμα Αποκατάστασης
Αρμοδιότητες: 

Εξυπηρέτηση πελατών εντός καταστήματος 
Ανθρωποκεντρική έρευνα αγοράς ανάλογα  

με τις ανάγκες του πελάτη 
Γραμματειακή υποστήριξη του τμήματος  

αποκατάστασης 
Διευθέτηση αποστολής παραγγελιών  

και έκδοση σχετικών παραστατικών 
Παραλαβή προϊόντων και καταχώρηση  

παραστατικών
Απαραίτητα προσόντα: 

Υπεύθυνο, οργανωτικό και επικοινωνιακό 
άτομο 

Εμπειρία στο χώρο των ειδών  
αποκατάστασης-ιατρικών ειδών 

Γνώση ERP (ιδανικά Entersoft) και εμπειρία  
σε εμπορικό τμήμα 

Τεχνικές γνώσεις σε είδη αποκατάστασης  
θα εκτιμηθούν 

Άριστη γνώση MS Office-Internet 
αγγλικής γλώσσας 

Δυνατότητα ανταπόκρισης σε διαφορετικές  
εργασίες ταυτόχρονα (multitasking)  
και γρήγορης επίλυσης προβλημάτων
Η εταιρία προσφέρει: 

Εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 
περιβάλλον με προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Άριστη και συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/DiYNb.

Ο πελάτης μας, εταιρία εμπορίας επώνυμων συ-
στημάτων κλιματισμού και θέρμανσης, επιθυμεί 
να προσλάβει:

Σύμβουλο Πωλήσεων Δικτύου Χονδρικής 
(SJSΚ05) 

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού 
Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε πώληση  

προϊόντων θέρμανσης, φυσικού αερίου  
και Α.Π.Ε. σε καταστήματα ειδών κλιματισμού  
και θέρμανσης 

Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ 
Καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές 

ικανότητες 
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η διαχείριση 
και η διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου. Η 
εταιρία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό 
περιβάλλον. Παράκληση: Μόνο συμβατά βιογραφι-
κά. Αποστείλατε CV με τον αντίστοιχο κωδικό στη 
διεύθυνση: Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νίκης 3, 546 
24, Φαξ: 2310 271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 2Α, 115 
28 Ιλίσια, Φαξ: 210 7470380.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
EPv0t. Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H 
απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Βιομηχανία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, leader στον 
κλάδο της, μέλος πολυεθνικού ομίλου, ζητεί:

Στέλεχος Πωλήσεων Βόρειας Ελλάδας 
Κωδ.: 28546/18

Αρμοδιότητες: 
Ανάπτυξη δικτύου πελατών 
Εξυπηρέτηση υφιστάμενου δικτύου πελατών 
Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης  

με τους πελάτες και διασφάλιση της πλήρους 
ικανοποίησης τους 

Εφαρμογή στρατηγικών διείσδυσης για νέες 
συνεργασίες πελατών 

Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων
Προσόντα: 

Πτυχίο μηχανολόγου (Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.) 
Επιθυμητή η εμπειρία σε πωλήσεις 
Διαπραγματευτικές ικανότητες 
Ικανότητα άμεσης αναγνώρισης και επίλυσης 

προβλημάτων 
Καλή γνώση μηχανογραφικών συστημάτων  

και ΜS Office 
Γνώση λογισμικού ERP 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα 
Δυναμική προσωπικότητα 
Πνεύμα ομαδικής εργασίας 
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών 
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου 
Αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικές αποδοχές 
Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων 
Εταιρικό αυτοκίνητο 
Κινητό τηλέφωνο 
Φορητό υπολογιστής 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/Wzq35.

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

για το υποκατάστημά της στην Ελευσίνα 
Πωλητές/τριες Μερικής Απασχόλησης

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος 
σας στον τομέα της τεχνολογίας; Έχετε προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 1 έτος 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 H/Y 
Επικοινωνιακές ικανότητες 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

(οι άνδρες) 
Πρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η κατοχή  

πτυχίου ΤΕΙ, ΙΕΚ, ΤΕΛ ή άλλης σχολής  
τεχνολογικής εκπαίδευσης
Σχετικά με την 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 ηλεκτρονι-
κών 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/116092

004640999302663#1160920046409993026
63/posts
Περισσότερες πληροφορίες στο http://corporate.
kotsovolos.gr. Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/FQ2Ke.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευ-
μένη ως Best Workplace, αναζητά για το τμήμα 
πωλήσεων στην Αθήνα:

Εξειδικευμένο Σύμβουλο Πωλήσεων  
Επιχειρηματικού Λογισμικού (ERP, CRM) 

Κωδικός θέσης: ATH.ΚΑ
Απαραίτητα προσόντα: 
Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία στον τομέα  
των πωλήσεων εφαρμογών λογισμικού  
(ERP, CRM) 

Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει: 
Άριστο πακέτο αποδοχών 
Άριστες συνθήκες εργασίας 
Συνεχή επαγγελματική εκπαίδευση 
Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης 
Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/
fNu38. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το τμήμα HR: 
2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμε-
τωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά σημειώματα που δεν θα αναφέρουν τον 
σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αναζητάτε part-time απασχόληση ή είστε φοιτητής και 
θέλετε να αποκτήσετε εργασιακή εμπειρία; Η MSPS, μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο του promotion 
marketing με σημαντικούς πολυεθνικούς πελάτες, 
ζητά συνεργάτες για part-time εργασία ως: 

Πωλητές/τριες με έδρα την Αθήνα
Εάν έχετε ενέργεια, πάθος και σας αρέσει η επι-
κοινωνία, τότε είναι η ώρα να κάνετε τα πρώτα 
σας βήματα στον χώρο των πωλήσεων. Μπείτε και 
εσείς στην ομάδα των outdoor πωλητών που θα 
προωθήσουν την παράδοση των λαχείων και του 
αγαπημένου ΣΚΡΑΤΣ σε όλη την Ελλάδα.
Αρμοδιότητες:

Πώληση των προϊόντων της εταιρίας ελληνικά 
λαχεία (ΣΚΡΑΤΣ και Λαχεία) του ομίλου ΟΠΑΠ, σε 
σταθερά και υπαίθρια σημεία πώλησης μέσω ενός 
ευέλικτου ωραρίου εργασιας, σε όλες τις περιοχές 
της Αττικής που θα ορίζονται από τους πωλητές
Απαιτούμενα προσόντα: 

Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές 
ικανότητες, δυναμική και ευχάριστη  
προσωπικότητα, όρεξη και διάθεση για εργασία
Παροχές: 

Παρέχεται σταθερός μηνιαίος μισθός  
και ασφαλιστική κάλυψη, επιπρόσθετα bonus 
επίτευξης στόχων 

Ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας 
Ειδική πιστοποίηση 
Επιπλέον υλοποιούνται εκπαιδεύσεις σε θέματα 

τεχνικών πωλήσεων από έμπειρα στελέχη  
της εταιρίας Eλληνικά Λαχεία και παρέχεται 
συνεχής προϊοντική ενημέρωση
Στοιχεία επικοινωνίας: Παρακαλώ να αποστείλετε 
τα βιογραφικά σας αναγράφοντας υποχρεωτικά τον 
κωδικό: SKR 2018 στο link: https://swr.gr/oIeyd. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Η Schur Flexibles ABR (Alfa-Beta Roto), μέλος 
του ευρωπαϊκού ομίλου Schur Flexibles, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της εύκαμπτης συ-
σκευασίας, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω 
ανάγκη στηv εμπορική διεύθυνση:

Υποστήριξη Πωλήσεων (Sales Support) 
Περιοχή εργασίας: Αθήνα

Περιγραφή θέσης: 
Επικοινωνία με πελάτες και αντιπροσώπους 
Διαχείριση ροής προϊόντων και πληροφοριών 
Ενδοεταιρικός διατμηματικός συντονισμός 
Διαχείριση παραπόνων

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση γερμανικών 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση Η/Υ (Ms Office)

Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα προσαρμογής 
Επικοινωνιακές δεξιότητες 
Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
Αίσθημα ευθύνης

Όσοι/όσες ενδιαφέρονται να καλύψουν τη θέση 
παρακαλώ να αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο link: https://swr.gr/NdwqS.

Oι αλυσίδες καταστημάτων CookShop & Bag Stories 
ζητούν για τα καταστήματα Αθηνών:

Πωλητές-Πωλήτριες
Mε εμπειρία στην πώληση και καλή γνώση της 
αγγλικής γλώσσας
Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας με φω-
τογραφία στο link: https://swr.gr/IxaVS ή στο fax 
210 9401212.

Στέλεχος Πωλήσεων 
Αττική (SAL 2707)

Περιγραφή: Επιτυχημένη εταιρία τροφίμων με έντονα 
εξαγωγικό προσανατολισμό επιθυμεί να αναπτύξει 
την παρουσία της και στην ευρύτερη περιοχή της 
Αττικής και αναζητά στέλεχος πωλήσεων με εμπειρία 
από στον χώρο των τροφίμων-του χονδρεμπορίου.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
αναλάβει την ενημέρωση και την ανάπτυξη πωλή-
σεων σε μικρά και μεσαία σημεία λιανικής πώλησης 
(μίνι μάρκετ, μικρές αλυσίδες, παντοπωλεία) και 
σε χονδρεμπόρους στον τομέα ευθύνης (Αττική και 
όμοροι νομοί).
Απαραίτητα προσόντα:

Τουλάχιστον 3-5 ετών προϋπηρεσία αποκλειστικά 
σε εταιρία τροφίμων ή/και καταναλωτικών προϊόντων 
με εστίαση στην αγορά ho.re.ca.

Εργασία κάτω από στοχοθεσία και εστίαση  
στο κλείσιμο συμφωνιών  
και στην επίτευξη στόχων 

Οργανωτικός, μεθοδικός και αποτελεσματικός 
επαγγελματίας 

Καλή χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων  
στο link: https://swr.gr/bodxr.

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 καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις 
ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων. Ο πελά-
της μας είναι εταιρία στον κλάδο της ετικετοποιίας, 
με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης. Στο πλαίσιο της 
περαιτέρω ανάπτυξης της εταιρίας, αναζητούνται 
κατάλληλοι/ες υποψήφιοι με στόχο την κάλυψη της 
παρακάτω θέσης πωλήσεων, με έδρα την Αθήνα 
και ζώνη ευθύνης τη Νότια Ελλάδα:

Πωλητής Χονδεμπορίου 
Κωδικός: SELΑ-18

Το έργο: Η αποτελεσματική καθημερινή διαχείρι-
ση του υπάρχοντος πελατολογίου και η ενεργός 
συμμετοχή στην περαιτέρω ανάπτυξη στην περιοχή 
ευθύνης με την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων.
Προδιαγραφές θέσης: 

Επιθυμητές σπουδές σε διοίκηση επιχειρήσεων 
ή marketing 

Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε ανάλογη θέση 
πωλήσεων χονδρεμπορίου, κατά προτίμηση  
στον κλάδο των τροφίμων 

Πολύ καλή γνώση της αγοράς χονδρεμπορίου 
στη Νότια Ελλάδα (Αττική, Πελοπόννησο, Εύβοια, 
Κρήτη) 

Σύγχρονες τεχνικές πωλήσεων  
και εξυπηρέτησης πελατών, εμπορική αντίληψη 

Ικανότητα διαπραγματεύσεων και επίτευξης 
στόχων 

Καλή γνώση αγγλικών 
Καλή γνώση Η/Υ και αξιοποίησης τεχνολογίας 

πληροφορικής 
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου Β’ κατηγορίας, 

με εμπειρία οδήγησης 2 ετών 
Δυνατότητα ταξιδιών και διανυκτερεύσεων 

κατά περίπτωση 
Δυνατότητα απασχόλησης χωρίς χρονικές 

δεσμεύσεις 
Άτομο ευγενικό, επικοινωνιακό, συνεργάσιμο, 

εργατικό και μεθοδικό 
Επαγγελματισμός και προσανατολισμός  

στο αποτέλεσμα
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται 
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα 
(με φωτογραφία), αναγράφοντας τον κωδικό της θέ-
σης στο link: https://swr.gr/qFB0a ή στο φαξ: 2310 
517494. Ενημερώνουμε τους υποψηφίους πως κατά τη 
διαδικασία υποβολής βιογραφικών σημειωμάτων και 
αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους 
για την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων 
και την πιθανή προώθησή τους στην ενδιαφερόμενη 
εταιρία. Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και 
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Η εταιρία Teleraise, επίσημος συνεργάτης της 
Elpedison, ενδιαφέρεται για τη στελέχωση της θέσης:

Supervisor-Team Leader
Για νεοσύστατο τμήμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Αρμοδιότητες θέσης: 

Διαχείριση και παρακίνηση ομάδας  
τηλεφωνικών πωλήσεων 

Οργάνωση, συντονισμός και παρακολούθηση 
του πλάνου πωλήσεων του τμήματος 

Παρακολούθηση των εργασιών της ομάδας 
με στόχο την επίτευξη των συμφωνημένων 
στόχων, βάσει των δεικτών απόδοσης 

Αξιολόγηση της ομάδας και εντοπισμός  
των εκπαιδευτικών αναγκών της 

Διασφάλιση και τήρηση των πολιτικών  
και διαδικασιών της εταιρίας
Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ 
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3ετών  

σε αντίστοιχη θέση 
Διαχείριση συστημάτων ροής κλήσεων 
Διαχείριση κρύου-ζεστού πελατολογίου 
Δημιουργία βάσης επικοινωνίας 
Εμπειρία σε Sales Coaching 
Ικανότητα διαχείρισης και αξιολόγησης  

της ομάδας 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Άριστες επικοινωνιακές, οργανωτικές  

και διαπραγματευτικές ικανότητες 
Ευελιξία ωραρίου

Η εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Δυνατότητα επαγγελματικής και μισθολογικής 

εξέλιξης 
Συνεχή εκπαίδευση και καθοδήγηση 
Δυναμικό, μοντέρνο και ευχάριστο εργασιακό 

περιβάλλον 
Εύκολη πρόσβαση 
Υψηλά bonus παραγωγικότητας 
Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ 
Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με 
ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλού-
μενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την αποστολή 
του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε υποψήφιος 
συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, 
που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και 
κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, που περιέλθει στην 
κατοχή της Teleraise υπ’ ευθύνη του υποψηφίου με 
αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων 
των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, για την 
οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την κά-
λυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την 
επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η 
Teleraise μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα 
την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος 
έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των 
άρθρων 11 έως και 13 του ν. 2472/1997.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/0JRaH.

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει:

Διευθυντή Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής 
Τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση στον ξενοδοχειακό κλάδο 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση Η/Υ και ξενοδοχειακών  

προγραμμάτων 
Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχής  

σε εκθέσεις εξωτερικού 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους υπ’ όψιν Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 
στο link: https://swr.gr/YK2Zo. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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 την 
πόλη της Ρόδου:

Sales Representative
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσμα-
τική πώληση υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας εντός 
μεγάλων πολυκαταστημάτων.
Προϋποθέσεις: 

Απόφοιτος/η λυκείου/ ΤΕΙ-ΑΕΙ 
Εμπειρία στις πωλήσεις θα θεωρηθεί επιπλέον 

προσόν 
Ευχέρεια επικοινωνίας και λόγου 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ομαδικότητα και συνέπεια

Παροχές: 
Υψηλές μηνιαίες αποδοχές 
Πλήρης απασχόληση 
Ασφαλιστική κάλυψη 
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 

εξέλιξης 
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους με συνημμένη φωτογραφία προσώ-
που και με την ένδειξη «SEL001» στο link: https://
swr.gr/bMaxe. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται 
στα απαιτούμενα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Υπεύθυνος Πωλήσεων Περιοχής  
(Area Manager Ho.Re.Ca.)

Η Καραντινός Α.Ε., η ταχύτερη αναπτυσσόμενη 
επιχείρηση και με ηγετική θέση στην αγορά των 
νωπών φρούτων και λαχανικών επιθυμεί να προ-
σλάβει υπεύθυνο πωλήσεων περιοχής Ηο.Re.Ca. 
(Area Manager Ho.Re.Ca.). H εταιρία προσφέρει 
λύσεις ειδικά για φαγητό στους πελάτες μας σε 
ολόκληρη την ελληνική αγορά και η αφοσιωμένη 
ομάδα πωλήσεων συμβάλλει στην ανάπτυξη και 
διαχείριση του πελατολογίου εντός του χώρου 
Ηο.Re.Ca. προωθώντας ένα ευρύ φάσμα λύσεων 
με πελατοκεντρική φιλοσοφία. Ψάχνουμε για επι-
τυχημένους ανθρώπους να έρθουν μαζί μας για να 
συνεχίσουν να ενισχύουν το σήμα μας, να επιτύχουν 
τους στόχους (ποιοτικούς, ποσοτικούς) και να ξε-
περάσουν τις ανάγκες του πελατών μας.
Περιγραφή θέσης εργασίας: 

Διαχείριση υφιστάμενου πελατολογίου  
και ανάπτυξη νέων λογαριασμών 

After sales υποστήριξη 
Ανάπτυξη της στρατηγικής Ho.Re.Ca. με εστίαση 

στο χαρτοφυλάκιο τη διανομή
Συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας
Διαμόρφωση ειδικών προσφορών  

και παρακολούθηση πορείας ειδικών 
συμφωνιών 

Εξασφάλιση άριστης εξυπηρέτησης πελατών 
και επίτευξη στόχων παράδοσης εξυπηρέτησης 
πελατών
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

Υψηλού επιπέδου επικοινωνιακές  
και διαπραγματευτικές ικανότητες 

Επιχειρηματική και εμπορική αντίληψη 
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Ομαδικότητα, υπευθυνότητα και ικανότητα 
ανάληψης πρωτοβουλιών 

Πολύ καλή γνώση χειρισμού εφαρμογών  
MS Office και αγγλικών 

Ελάχιστη εμπειρία 3 ετών στην αγορά  
των φρέσκων προϊόντων και εστίασης

Πελατοκεντρική προσέγγιση με εξαιρετικές  
δεξιότητες οικοδόμησης σχέσεων  
και ενθουσιασμό για την επίτευξη των μέγιστων  
αποτελεσμάτων
Παροχές εταιρίας: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Ευκαιρίες γρήγορης εξέλιξης σε μία εταιρία 

μπροστά από τις εξελίξεις
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/ZK8kq.

Τor Ηotel Group, with a significant history in 
hospitality for more than 90 years is seeking to 
recruit a talented and passionate professional at 
the position of a:

Sales Manager 
Location: Thessaloniki, Greece

Position summary: The Sales Manager will have 
to handle all sales activities and oversees the day 
to day management of the sales team by keeping 
the company competitive and innovative.
Key responsibilities: 

Identify emerging markets and market shifts; 
be fully aware of new products and competition 
status 

Achieve growth, set sales targets and activity 
key performance indicators; report in progress 
toward sales 

Build and promote strong, long lasting 
customer relationships; maintain and develop 
good relations with existing partners, agents, 
companies and regular individual guests 

Present sales, revenue and expenses reports 
and realistic forecasts to the management team 

Implement activities appointed by the Sales 
Director concerning key accounts 

Organize site inspections of the properties 
with new or existing partners 

Attend industry conferences, annual events 
and present the company to new clients 

Reinforce networking with companies  
in the industry 

Cooperate with reservations department  
and e-commerce 

Assist the Director of Sales in any other 
relevant task assigned
Requirements: 

Minimum 3-4 years experience in a similar 
position in the luxury hospitality industry  
or in any other sales department 

BS/MS Degree in business administration  
or a related field 

Excellent knowledge of greek and english 
language; knowledge of a second language  
will be considered an asset 

Availability to travel
Computer literacy, experience with PMS systems
Strong business sense and industry expertise, 

excellent communication skills, budgets  
and numbers oriented person 

Pleasant personality, team player, focused  
on accomplishing high quality results
All candidate details will be kept strictly confidential. 
Please send an updated CV with recent photo to this 
link: https://swr.gr/uVxXH. Tor Hotel Group offers 
an excellent & professional working environment, 
daily meals and further career development. www.
torhotelgroup.gr.

Sani Resort is a privately developed ecological resort 
offering world class 5* services while at the same 
time maintaining a human scale and protecting its 
surrounding environment of unique beauty. In its 1000 
acres, there are five internationally awarded luxurious 
hotels, each with its own character and prestige in all 
areas of operations, serving luxury in a wide range of 
leisure facilities and accommodation. Ikos Resorts is 
a 5* hospitality chain, based on an innovative, luxury 
concept that has already been rewarded as one of 
the best resorts in the world. With two brand new 
resorts opening in Corfu 2018 and Kos 2019 and with 
two top awarded ones in Halkidiki we are looking for 
talented & energetic professionals. If you believe that 
you can make our company vision your own one, let 
us know. We are now recruiting for:

Sales Executive DACH-Based in Germany 
Entry-level role, home-based

Reporting to the Senior Sales & Marketing Manager 
for Western Europe, the Sales Executive, based 
out from Germany, will be responsible to Increase 
the product awareness of Sani Resort and Ikos 
Resorts in the German speaking markets while 
establishing and maintaining sales strategies 
meeting the company’s targets
Some of the goals that you will be requested 
to meet are show below: 

Act as our Local Representative for Sani 
Resort & Ikos Resorts in DACH Market 

Maintain the relationships and develop new 
ones with current and potential partners via 
visits, calls, participating in Fairs etc 

Implementation of the sales processes  
and standards 

Contribute in the formulation of mid-term 
strategic growth strategies and sales planning 
processes for the markets in responsibility 

Ensure that all key decisions are supported  
by proper qualitative and quantitative 
evaluations, and in a timely manner
To succeed in this role, you will need to have: 

1-2 year experience of regular visits to Luxury 
Travel Agencies and maintaining an active 
network 

Excellent command of both English  
and German language 

Ability to travel frequently within the region  
of responsibility and to Greece when required 

C2 level (written, oral, comprehension)  
in Greek appreciated 

Sales experience desired 
Self-motivated, multitasking and proactive. 

Ability to work within a multicultural  
and fast-paced work environment 

Pleasant personality with excellent selling, 
negotiating and presentation skills 

Well-groomed with a positive attitude; 
passionate about the job and focused  
on providing high quality results 

Great organizational skills and meticulous 
mind
Besides the experience and professional 
development: The company offers a competitive 
remuneration package and benefits in a dynamic 
and highly professional working environment. Our 
company is growing fast. You are going to be part 
of this growth and this role can be developed into a 
Sales Manager for the German speaking countries.
Send your cv to this link: https://swr.gr/HwPrU. 
Follow us on our website for more company news 
and job updates: www.sani-resort.com & www.
ikosresorts.com.

Η εταιρία Δενελάβας ΑΕΒΕ, αποκλειστικός αντιπρό-
σωπος για την Ελλάδα και την Κύπρο κορυφαίων 
ευρωπαϊκών οίκων βιομηχανικής δευτερογενούς 
συσκευασίας και μηχανημάτων με 20ετή εμπορική 
και μεταποιητική δραστηριότητα στο πλαίσιο της 
ραγδαίας ανάπτυξής της αναζητά για άμεση πρόσληψη:

Στέλεχος Πωλήσεων (έδρα: Αθήνα)
Το νέο στέλεχος θα ενταχθεί στο εμπορικό τμήμα 
της εταιρίας και θα είναι υπεύθυνος για την άρτια 
εμπορική διαχείριση της περιοχής ευθύνης του, 
των μεγάλων εταιρικών πελατών εντός και εκτός 
Ελλάδος, επιτυγχάνοντας τους εκάστοτε στόχους 
σύμφωνα με τις στρατηγικές της εταιρίας.
Καθήκοντα:

Εκπόνηση και εφαρμογή των key accounts sales 
plans

Επισκέπτεται την αγορά στον τομέα ευθύνης του 
με στόχο τον έλεγχο της οργάνωσης και τη βελτί-
ωση αυτής, καθώς και για την ενίσχυση της εικόνας 
της εταιρίας

Υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής και του ευ-
ρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού της εταιρίας με 
στόχο την ενίσχυση της αξίας των προϊόντων της 
και την ανάπτυξη των μεριδίων της στην αγορά

Έχει την απόλυτη ευθύνη διαχείρισης του πελατο-
λογίου που θα του ανατεθεί, καθώς και των νέων 
πελατών που θα προσελκύσει

Καταγράφει τις εξελίξεις της αγοράς, αξιολογεί τον 
ανταγωνισμό και προτείνει στρατηγικές και διορθω-
τικές κινήσεις με στόχο την αύξηση των πωλήσεων 
και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων. Παράλληλα 
αναπτύσσει και καλλιεργεί σχέσεις εμπιστοσύνης 
με τους πελάτες της εταιρίας, διασφαλίζοντας τη 
στρατηγική και εμπορική θέση της στην αγορά

Επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων 
της εταιρίας

Προετοιμάζει αναφορές σχετικά με την πρόοδο 
των πωλήσεων και προβλέπει την ανάπτυξή τους

Έρευνα αγοράς, δημιουργία sales leads και ευκαι-
ριών πώλησης αξιοποιώντας διαθέσιμες εσωτερικές 
ή εξωτερικές πηγές (π.χ. internet, ενεργό-ανενεργό 
πελατολόγιο, καταλόγους leads και άλλους έγκυρους 
επαγγελματικούς καταλόγους)

Υποστήριξη και ανάπτυξη του πελατολογίου του
Cross selling-up-selling σε υφιστάμενους ή νέ-

ους πελάτες
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ μηχανολογίας, διοίκησης 
επιχειρήσεων ή marketing 

Μεταπτυχιακές σπουδές σε οικονομικά 
ή διοίκηση επιχειρήσεων είναι επιθυμητές 

Τουλάχιστον 5 χρόνια εμπειρίας σε ανάλογη 
θέση αποκλειστικά σε βιομηχανικές πωλήσεις 

Επιθυμητή προϋπηρεσία και γνώση της αγοράς 
υλικών εύκαμπτης συσκευασίας 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση H/Y (MS Office) 
Πολύ καλή γνώση χρήσης εμπορικών  

εφαρμογών (ERP-CRM) 
Εξαιρετική αναλυτική και συνθετική ικανότητα 
Ικανότητα προγραμματισμού και οργάνωσης 
Επιχειρηματική σκέψη 
Εξαιρετική ικανότητα επικοινωνίας  

και διαπροσωπικών σχέσεων 
Πρωτοβουλία και αποτελεσματικότητα 
Ευελιξία, ομαδικότητα 
Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος

Η εταιρία προσφέρει: 
Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης 
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας 
Απόδοση bonus με την επίτευξη στόχων 
Εταιρικό αυτοκίνητο και εταιρικό κινητό

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/FU2jh
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει με έδρα 
στο Πόρτο Καρράς:

Υπάλληλο Τμήματος Πωλήσεων 
(Κωδ: SPC)

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής 
Τουλάχιστον διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση απαραίτητα στον ξενοδοχειακό κλάδο 
Γνώση και εμπειρία στην αποστολή προσφορών 

για MICE & Leisure groups κ.λπ. 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση Η/Υ 
Επιθυμητή η γνώση ξενοδοχειακών  

προγραμμάτων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπόψη 
Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στο link: https://
swr.gr/as4KU ή με fax στο 2375077105. Όλα τα 
βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Κορυφαία εταιρία με ιατρικά είδη και έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη ζητά να προσλάβει για την περιοχή της 
Χαλκιδικής:

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

Προϋπηρεσία στην επιστημονική ενημέρωση
Επιθυμητό πτυχίο από τον χώρο των επιστημών της 

υγείας ή εναλλακτικά από το χώρο της διοίκησης 
επιχειρήσεων και του Μάρκετινγκ
Η εταιρία προσφέρει: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και κινήτρων 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης  

και συνεχείς εκπαίδευση 
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Πρόκειται για θέσεις εργασίας πλήρους  
απασχόλησης.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/kArzO.

ΙΑΤΡΟΙ
Ο όμιλος αισθητικής ιατρικής Figura επιθυμεί 
συνεργασία με:

Ιατρούς εν Αναμονή Ειδικότητας 
Κωδικός: FT 81

Kατά προτίμηση δερματολογίας ή πλαστικής χει-
ρουργικής σε μορφή που θα καθοριστεί κατόπιν 
επαφής με τους διευθυντές των κέντρων Περιοχή: 
Θεσσαλονίκη
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
K1pvR. Όλα τα βιογραφικά θα εξεταστούν από τη 
διεύθυνση ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη εμπι-
στευτικότητα.

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 τον γιατρό 15-20 ημερών 
τον μήνα. Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρία.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
sTJwo. Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων 
γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι 
μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και 
το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η 
εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα βιογραφικά με 
αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων 
και των προσόντων των υποψηφίων για την κάλυψη 
θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής του 
υποψηφίου τα προσωπικά δεδομένα του διατηρού-
νται για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η 
εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα 
την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος 
δύναται να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά 
ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Γιατροί-Ελλάδα
Ζητούνται γιατροί στην Ελλάδα από τον μεγαλύτερο 
οργανισμό έρευνας, εκπαίδευσης και θεραπείας των 
ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής.
Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο ιατρικής από χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή αναγνωρισμένο 

Γνώση της αγγλικής γλώσσας  
σε επίπεδο Β1-έμπειρου χρήστη 

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι με τίτλο  
ειδικότητας, καθώς και υποψήφιοι  
με πάνω από 2 χρόνια αναμονής
Προσφέρονται: 

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
Συνεχής εκπαίδευση με δυνατότητες εξέλιξης

Προσφέρουμε απεριόριστες δυνατότητες καριέρας 
σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν την προσωπική 
σταδιοδρομία τους σε σημαντικές και άρτιες ιατρικές 
υποδομές. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους 
συνεργάτες μας ανταγωνιστικούς μισθούς, ευκαιρίες 
ανάπτυξης, καθώς και άριστες κοινωνικές συνθήκες.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/tGJZy.

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η κλινική μαλλιών Bergmann Kord που ανήκει στον 
όμιλο της Kord Group και δραστηριοποιείται στην 
πρόληψη και την αποκατάσταση της τριχόπτωσης, 
ενδιαφέρεται να προσλάβει για τις κλινικές της:

Νοσηλεύτριες
Περιγραφή θέσης: Η κάτοχος της θέσης θα δραστηρι-
οποιείται στον τομέα της πρόληψης της τριχόπτωσης 
βασισμένου στην εφαρμογή των πρωτοκόλλων της 
κλινικής και στον τομέα των μεταμοσχεύσεων μαλλιών 
που εκτελούνται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Απαραίτητα προσόντα: 

Πελατοκεντρική αντίληψη 
Προηγούμενη σχετική εμπειρία στον τομέα 
Ομαδικό πνεύμα 
Εξαιρετική προφορική επικοινωνία 
Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού 
Γνώση αγγλικών ή γερμανικών

Επιθυμητά προσόντα: 
Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ 
Δυνατότητα προσαρμογής και ανταπόκρισης  

σε νέα πρότυπα και διαδικασίες 
Δυνατότητα ανάληψης ευθυνών 
Ηλικία 23-28 ετών

Προσφέρονται: 
Άριστες συνθήκες εργασίας 

Προοπτικές εξέλιξης 
Συνεχής εκπαίδευση 
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.
gr/42ONr, κωδικός G27. Η Bergmann Kord τηρεί 
απόλυτη εχεμύθεια για όλα τα βιογραφικά. Bergmann 
Kord, Λ. Κηφισίας 348, Χαλάνδρι, Τηλ: 210 6828888, 
Fax: 210 6828188. www.kord.gr.

To κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας Ευεξία 
Α.Ε. αναζητά:

Νοσηλευτή-Βοηθό Νοσηλευτή 
Κωδικός θέσης: GEN-NUR

Προφίλ: 
Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/IEK/δευτεροβάθμιας  

εκπαίδευσης Βοηθός Νοσηλευτή 
Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες  

και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων  
εμπιστοσύνης και συνεργασίας 

Ισχυρά ηθικά πρότυπα και ακεραιότητα 
Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενο ωράριο 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ (MS Office) 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Επιθυμητή γνώση ρωσικών

Η εταιρία μας προσφέρει: 
Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη 

σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο οργανισμό 
Σταθερές αποδοχές 
Δυνατότητα μετακίνησης με όχημα της εταιρίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/JpiKc.

Ο όμιλος Ευρωκλινικής είναι ένα από τα πλέον 
σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά 
κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή της το 1998 δια-
δραματίζει 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 εξατομικευμένη 
κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των ασθενών. 
Ο όμιλος αναζητά να προσλάβει:

Έμπειρο Νοσηλευτή /τρια Αιμοδυναμικού 
Αγγειογραφικού Τμήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
Κάτοχος πτυχίου νοσηλευτικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ
3+ έτη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (αιμο-

δυναμικό-αγγειογραφικό τμήμα) είναι απαραίτητη
Καλή γνώση προγραμμάτων Η/Υ (MS Office) 
Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας  

(προφορικά και γραπτά) 
Ευχάριστη προσωπικότητα με επικοινωνιακές 

ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
Ο όμιλος προσφέρει: 

Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση και δυνατότητες ανάπτυξης 
Συμμετοχή στο πρόγραμμα υγείας εργαζομένων 

ευρωκλινικής καθώς και των συγγενών τους
Παροχή benefits club card με σημαντικά προνόμια

Παρακαλούμε για την αποστολή του βιογραφικού 
σας στο link: https://swr.gr/YiQ5D χρησιμοποιώ-
ντας τον κωδικό “ΑΙΜ.08”. Μετά τη συλλογή και 
την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα 
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας. Κατά την 
αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το 
link https://www.euroclinic.gr/career/.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
CRM Campaign Manager 

005
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 “CRM Campaign Manager” to 
join a team of bright professionals.
Main tasks: 

customer base to identify opportunity segments 
 

to identified opportunity segments 

identifying strengths and recommending 
adjustments necessary to optimize success 
rates and return on investment 

 
to develop propositions that will meet customer 
needs 

receiving feedback on campaigns’ performance 
to ensure targets’ achievement and optimal 
customer experience 

appropriate actions to protect customer base 
and revenues
Requirements: 

Business, Engineering or other related 
discipline 

Statistics or Operational Research 
will be considered a plus 

business area (CRM, CVM, Consumer Analytics, 
Consumer Insights etc), preferably in telecoms 

 

statistical techniques including customer 
profiling, segmentation, clustering  
and predictive modelling 

tools such as SPSS Modeler 

independently under minimal supervision 

Send your cv to this link: https://swr.gr/BeAc9.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, κορυφαίος 
εκπαιδευτικός οργανισμός, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Τεχνικής Εκπαίδευσης 
για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων 

στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανοτρονικής
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο από το ΤΕΙ (τεχνικός οχημάτων) 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών  

σε συνεργείο αυτοκινήτων-δικύκλων 
Γνώσεις στη διάγνωση βλαβών Ι.Χ.  

και δικύκλων 
Γνώσεις ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου

Επιθυμητά προσόντα: 
Ικανότητα διαχείρισης τάξης 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Συνέπεια και υπευθυνότητα 
Πιστοποίηση εκπαιδευτή από τον ΕΟΠΠΕΠ  

(θα συνεκτιμηθεί)
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/AXlsB.

Χημικός 
Με εμπειρία προετοιμασίας υποψηφίων στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις και με οργανωμένο ηλεκτρονικό 
υποστηρικτικό υλικό ζητείται για συνεργασία
Αποστολή βιογραφικού με συνημμένη πρόσφατη 
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/iPauq.

O όμιλος ξενοδοχείων Αcrotel Hotels & Resorts στη 
Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει για τα ξενο-
δοχεία της για τη σεζόν 2018 Ιούνιο έως Οκτώβριο:

Παιδαγωγό για το kids club (ACA018)
Περιγραφή θέσης:

Σχεδιασμός και πλάνο της δημιουργικής απασχόλη-
σης των παιδιών και επίβλεψη των εσωτερικών και 
εξωτερικών δραστηριοτήτων τους, στο ξενοδοχείο
Προφίλ υποψηφίου: 

Πτυχίο παιδαγωγού ή πτυχίο αντίστοιχης 
σχολής 

Απαραίτητη προϋπηρεσία σχετική  
με την φροντίδα παιδιών 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση της γερμανικής, γαλλικής  

ή ιταλικής γλώσσας
Παροχές εταιρίας: 

Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Διαμονή (για τα άτομα εκτός περιοχής) 
Υπηρεσία μεταφοράς στον χώρο εργασίας 
Ημερήσια γεύματα 
Δυνατότητες εξέλιξης

Join Our Team. Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/JDO4M. www.acrotelgroup.gr.

Καθηγητής Γερμανικών
Με πολύ καλή γνώση αγγλικών για να αναλάβει 
διαδικτυακά μαθήματα γερμανικών από τον χώρο 
του σε αγγλόφωνους ενήλικες μαθητές
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/eywUx.

Εκπαιδευτής Social Media
Ο εκπαιδευτικός oργανισμός Εurotraining, στο 
πλαίσιο υλοποίησης αυτοχρηματοδοτούμενων 
σεμιναρίων και προγραμμάτων ΙΕΚ, ζητά να προ-
σλάβει για τη στελέχωση της κεντρικής δομής του 
στην Αθήνα πολύ έμπειρο καθηγητή με εξειδίκευση 
στο αντικείμενο Social Media Marketing.
Αρμοδιότητες θέσης εργασίας: 

Διδασκαλία 
Εκπαιδευτικό υλικό

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
Εμπειρία διδασκαλίας στον συγκεκριμένο 

κλάδο 
Επαγγελματική εμπειρία στον συγκεκριμένο 

κλάδο
Τόπος απασχόλησης: Βερανζέρου 1, Πλατεία 
Κάνιγγος.
Περισσότερες πληροφορίες και αποστολή βιογρα-
φικών με κωδικό «SOCIAL MEDIA”.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/Wvd6r.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Η εταιρία Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο 
συνεργασίας της προτίθεται να προσλάβει άμεσα:

Νέους-Νέες για Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση 
Πελατών με σχετική εμπειρία

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/PLIkN.

Call Center Agent Polish
Czy mówisz po polsku?Are you interested in a Polish 
Call Center Agentor in working for a multinational 
company based in Athens, Greece, providing technical 
support in Polish language?Are you an enthusiastic 
individual with great Customer Services kills? Do 
you have great teamwork and telephony skills? If 
so, continue reading and apply today! 
Benefits: The company offers  the following 
benefits for this Polish Call Center Agent: 

 

and tools 
 



Μηχανικός Πωλήσεων
Είσαι μηχανικός με εμπειρία πωλήσεις; Θέλεις να κάνεις 
το επόμενο βήμα σου σε μία μεγάλη εταιρία που παρέχει 
εξοπλισμό στη βιομηχανία; Αγαπάς τις τεχνικές πωλήσεις 
και θέλεις να εργαστείς ως Μηχανικός Πωλήσεων;
Παροχές: Η εταιρία προσφέρει στο Μηχανικό 
Πωλήσεων:

Ανταγωνιστικό μισθό
Προμήθειες
Εταιρικό αυτοκίνητο
Κινητό και Laptop

Αρμοδιότητες: Τα καθήκοντα του Μηχανικού 
Πωλήσεων είναι:

Διαχείριση υφισταμένων πελατών και ανάπτυξη after 
sales εξυπηρέτησης

Περαιτέρω ανάπτυξη χαρτοφυλακίου πελατών
Ενίσχυση του αποτελέσματος πωλήσεων του συνόλου 

του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της εταιρίας
Συνολική διαχείριση λογαριασμών και παραγγελιών
Έμφαση στην αύξηση του μεριδίου αγοράς 

στην περιοχή ευθύνης μέσα από την παροχή υψηλού 
επιπέδου εξυπηρέτησης και οικοδόμηση ισχυρών 
σχέσεων εμπιστοσύνης

Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τεχνικά 
θέματα και εκπόνηση εξατομικευμένων προσφορών

Συμμετοχή σε συνεδριάσεις πωλήσεων, εταιρικές 
συναντήσεις, εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις marketing

Σύνταξη τακτικών αναφορών προς τη διοίκηση
Προσόντα: Τα απαραίτητα προσόντα του Μηχανικού 
Πωλήσεων είναι:

Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ, ειδικότητα μηχανολόγου 
μηχανικού, ηλεκτρολόγου μηχανικού ή μηχανικού 
αυτοματισμού

3-5 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις
Δυναμικός χαρακτήρας με δεξιότητες (soft skills) 

επικοινωνίας, ανάπτυξης εμπιστοσύνης, 
διαπραγμάτευσης, εξυπηρέτησης, ευελιξίας, επίλυσης 
προβλημάτων, πνεύματος ομαδικότητας και ανάλυσης

Συνεχής έρευνα και παρακολούθηση των τάσεων 
της αγοράς και των εξελίξεων του κλάδου 
και του ανταγωνισμού

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας και υπολογιστών
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Δυνατότητα ταξιδιών

Πληροφορίες: Ilia Lymberopoulou, 2106770523. Παρακα-
λούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισό-
τιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις 
που υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 
προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή 
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/eDHuP.

The Hyatt Regency Mainz Hotel is part of the international 
hotel group “Hyatt” and convinces with its direct location along 
the river Rhine and has 268 luxurious rooms and suites. In 
addition to the “Regency Club”, an exclusive lounge on the sixth 
floor, the hotel also offers a spacious “Club Olympus Spa & 
Fitness”. The event area offers more than ten meeting rooms 
including a large ballroom and the historic Fort Malakoff. 
Our restaurant “Bellpepper” with its show kitchen, Rhine-
view and summer terrace as well as the “M-Lounge & Bar” 
provides culinary highlights and special moments. During 
summer, the sunny “Rheintöchter Terrace” and beer garden 
“Rheinkanzel” are also available to our guests. A hotel can 
only be as good as its employees. That’s why we live our 
purpose, “We care for people so they can be their best”,
for our guests and employees. We are searching you in order 
to support us as a:

Front Office Staff
Responsibilities:

Register guests into the hotel in a prompt and courteous 
manner using up-selling techniques to maximize room rates

prepare for group check-ins and check-outs
Respond quickly to guest requests or complaints in a 

friendly manner and ensure appropriate action is taken
Using creative reasoning to overcome guest 

objections and concerns
Profile: You have successfully completed an education in 
hospitality or gained some customer service experience 
preferably in a hotel or related field. You work well in a 
team and are strict about quality. You should have a neat 
appearance and an outgoing personality. You have the ability 
to provide friendly guest service with a smile, be able to 
multi-task and have good English skills. German skills will 
be helpful, but aren’t necessary.
Our benefits: In the last four years we have been honored 
with the “Great Place to Work” award and have always 
been able to achieve a great placement in the top 15. The 
reason why our colleagues enjoy working in our team is 
because we offer the following benefits:

Many opportunities for professional and personal 
development through different training programs

Various employee events
A balanced work-life balance through records of work 

hours
An open and honest communication in a committed 

team
A first-class staff restaurant
Providing and cleaning the uniform
Many advantages of an international hotel group

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/gfNqm.

Front-End Developer-Athens
Description: Operating in the industry since 2009, Socialab 
is a digital-first advertising and marketing agency with 360o 
capabilities. We strongly believe in the power of digital 
as an ever-evolving platform and as a means to influence 
where it matters most. Our team consists of 45 passionate 
professionals, working with approx. 80 global and national 
brands. Since Socialab is both an active company and a 
recruiter on behalf of clients, some of the jobs we post 
here are for Socialab, and some are for other companies 
who need to have a position filled.
Responsibilities:

Turn a Photoshop file to a Web Experience 
for Activations/Microsites

Develop websites using Wordpress
Create engaging newsletters, unique banners 

and many more
Research & Develop to further improve 

our cutting-edge development environment
Requirements:

Preferably, at least 2 years working experience 
in a similar position

Fluent in CSS3, Javascript & jQuery, HTML5
Experience in Digital Advertising-Marketing 

will be considered as a plus
The ideal candidate must:

Being able to demonstrate a portfolio of completed 
tasks

Have excellent eye for attention to detail
The ability to work independently as well as take 

or give direction in a team environment
Work well under pressure
Effectively handle tight deadlines, unexpected delays, 

revisions, ad hoc requests and shifting priorities.
Benefits:

Salary according to qualifications
Additional Private Insurance
Continuous Training
Fun Company Activities
The pleasure of working in a vivid, youthful, growing 

environment
Send your cv to this link: https://swr.gr/Q3mgn.

Sales Manager
(SAL 2708), Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Δυναμικά αναπτυσσόμενη βιοτεχνική παραγωγική 
μονάδα χημικών πρώτων υλών αναζητά Sales Manager για 
την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών συνεργασίας 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό-Β2Β-με μεγάλες εταιρείες 
και αλυσίδες λιανεμπορίου και την αύξηση της κερδοφορίας 
της εταιρίας.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα ασχοληθεί 
με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση εμπορικής στρατηγικής 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη χαρτογράφηση αγορών και 
την αναζήτηση κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών, την 
υποβολή προσφορών, τις διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο 
συμφωνιών με εταιρικούς πελάτες, τη συμμετοχή σε διεθνείς 
εμπορικές και κλαδικές εκθέσεις για την αναζήτηση νέων συ-
νεργασιών, τη συνεργασία με τη διεύθυνση ποιοτικού ελέγχου 
για την τήρηση προδιαγραφών προϊόντων, τον έλεγχο τήρησης 
συμφωνιών παραλαβής-παράδοσης προϊόντων σε πελάτες 
και την τήρηση οικονομικών συμφωνιών και τον σχεδιασμό 
στρατηγικής εξαγωγικού marketing.
Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3-5 ετών 
στις εξαγωγές και τις πωλήσεις B2B

Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, κατά προτίμηση οικονομικής 
κατεύθυνσης

Άριστη γνώση αγγλικών και επιθυμητή γνώση 
δεύτερης ξένης γλώσσας

Άριστη γνώση MS Office
Δυνατότητα τακτικών επαγγελματικών ταξιδιών 

στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Uw7t4.

Η εταιρία MonteNapoleone, που μετρά περισσότερα από 
20 έτη στον χώρο της ανδρικής ένδυσης και υπόδησης, 
σχεδιάζει, δημιουργεί και κατασκευάζει ολοκληρωμένες 
ενδυματολογικές προτάσεις που απευθύνονται στο σύγχρονο 
άνδρα και προορίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του 
με στυλ και άποψη ζητά να καλύψει άμεσα:

Βοηθούς Αποθηκάριο
κωδ: MPWH_FT

Ένα για μερική και ένα για πλήρη απασχόληση
Προσόντα και αρμοδιότητες:

Επιθυμητή εμπειρία σε θέση αποθήκης
Picking και packing, ικανότητα μεταφοράς 

και φόρτωσης εμπορευμάτων
Διεκπεραίωση συλλογής, συσκευασίας, παραλαβής 

και αποστολής εμπορευμάτων
Ποιοτικός έλεγχος προϊόντων κατά την παραλαβή, 

και πριν την αποστολή τους
Δίπλωμα και ικανότητα οδήγησης αυτοκινήτου
Διενέργεια δρομολογίων και παραδόσεων 

εμπορευμάτων
Επαγγελματισμός, αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα, 

ομαδικό πνεύμα
Ηλικία έως 35 ετών
Εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ζητούμε άμεση διαθεσιμότητα και τοποθέτηση του νέου 
συνεργάτη. Στην περίπτωση που ενδιαφέρεστε να ενσωμα-
τωθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να αποστείλετε το 
βιογραφικό σας σημείωμα με θέμα τον κωδικό της θέσης 
στο link: https://swr.gr/upLxv.

Το Domes Miramare Corfu, A Luxury Collection Resort 
μέλος της Marriott International, στην Κέρκυρα προσλαμβάνει:

Μάγειρες Β’
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος /-η σχολής μαγείρων
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε εστιατόρια 

à la carte σε ξενοδοχεία 5*
Ικανότητα διαχείρισης προσωπικού κουζίνας–λάντζας
Γνώση και τήρηση διαδικασιών υγιεινής 

και ασφάλειας
Γνώση της ελληνικής και τουλάχιστον της αγγλικής 

γλώσσας
Ευελιξία στη διαχείριση προβλημάτων
Προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον εργασίας
Προσφορά και διάθεση υπηρεσιών υψηλών 

προδιαγραφών
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
Προσεγμένη εμφάνιση, καθαριότητα
Επαγγελματισμός

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει:

Άριστες συνθήκες και φιλικό περιβάλλον εργασίας
Διατροφή, διαμονή για τους μη διαμένοντες 

στην περιοχή
Πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων και δυνατότητα 

επαγγελματικής εξέλιξη
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με πρό-
σφατη φωτογραφία στο link: https://swr.gr/e3RmP, www.
domesresorts.com, www.domesmiramare.com.

Ανώνυμη εταιρία ιατρικών και φαρμακευτικών ειδών 
με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ζητεί να προσλάβει άμεσα:

Στέλεχος για το Τμήμα 
Διαγωνισμών-Εμπορικό 

Τμήμα Κωδικός: ΣΕΤ
(προσφορές-διαγωνισμοί-εμπορική διαχείριση)
O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Τουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας σε τμήμα 

διαγωνισμών-προσφορών δημοσίου
Επαρκή εμπειρία στην εμπορική διαχείριση
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας 

θα εκτιμηθεί
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης 

αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης
Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή 

στη λεπτομέρεια, αναλυτική και συνθετική σκέψη
Επικοινωνιακές ικανότητες 
Ικανότητα στην έρευνα, επεξεργασία και ανάλυση 

πληροφοριών και στοιχείων
Συστάσεις απαραίτητες

Προσφέρονται:
Αποδοχές αναλόγως προσόντων
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Δυνατότητες εξέλιξης στην εταιρία
Πρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους υπ’ όψιν κας Μ.Χ. με κωδικό θέσης «ΣΕΤ» στο link: 
https://swr.gr/l2pLu.

Η Pizza Hut & KFC (Food Plus S.A) αναζητεί:

Υπεύθυνο Βάρδιας
Καθήκοντα: Ο υποψήφιος θα είναι μέρος της ομάδας 
των καταστημάτων της Pizza Hut & KFC και τα καθή-
κοντά του θα είναι:

Εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος 
καθ’ όλη τη διάρκεια της βάρδιάς του

Επίβλεψη όλων των λειτουργιών του καταστήματος 
(επίβλεψη ποιότητας και ταχύτητας εξυπηρέτησης)

Υπεύθυνος για την επίβλεψη διαδικασιών συντήρησης 
εξοπλισμού, αποθεμάτων του καταστήματος, 
καθώς και την ποιότητα των πρώτων υλών 
που παραλαμβάνει το κατάστημα
Προφίλ υποψηφίου:

Απολυτήριο λυκείου-απόφοιτος ΤΕΙ ή ΑΕΙ
Προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

θα θεωρηθεί προσόν
Βασικές γνώσεις Η/Υ
Να είναι οργανωτικός και ευέλικτος
Να ενθαρρύνει την ομαδική εργασία
Να επιδεικνύει αίσθημα αφοσίωσης στην εξυπηρέτηση 

πελατών
“Can do” attitude

Η εταιρία προφέρει: ιδιωτική περίθαλψη και ένα δυνα-
μικό εργασιακό περιβάλλον με συνεχείς εκπαιδεύσεις και 
δυνατότητες ανέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/5AGCF.

Ιατρικός Επισκέπτης-Αθήνα
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/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:

Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Καλή παρουσία και άνεση με τους πελάτες
Φιλοδοξία και εργατικότητα
Επιθυμητή γνώση αγγλικών και Η/Υ
Τουλάχιστον 2ετή εμπειρία πωλήσεων
Δίπλωμα οδήγησης
Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει:
Βαθμολογική εξέλιξη μετά από σύντομο αρχικό 

διάστημα
Ανταγωνιστικές αποδοχές, συν bonus αναλόγως 

απόδοσης
Συνεχής off-the-job και on-the-job εκπαίδευση
Αυτοκίνητο, iphone
Εργασία σε μια δυναμική και αναπτυσσόμενη αγορά
Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/UGQ7E, 
κωδικός θέσης: ΙΕΑ ή ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: Αυγής 
60, 145 64 Κηφισιά. www.gcp.gr.

Area Sales Manager
Αθήνα-Κωδικός: SAL 2803

Περιγραφή: Καταξιωμένη εταιρία με αντικείμενο την πώληση 
ιατρικών υπηρεσιών αναζητά πωλητή για την ανάπτυξη 
της αγοράς και του πελατολογίου της στον τομέα ευθύνης.
Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ανα-
λάβει μεταξύ άλλων την οργάνωση και τη διεκπεραίωση 
επισκέψεων σε πελάτες της εταιρίας, την επίτευξη στόχων 
πωλήσεων και την ανάπτυξη του πελατολογίου.
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα 

των ορθοδοντικών ή σε οδοντιατρικές εταιρίες 
ή σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών

Καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών σε περιοχές 

της επαρχίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/7tgvV.

Sous Chef
Καθαρά 1,200ευρώ έως 1,600ευρώ (αναλ. προσόντων)
Φισκάρδο Κεφαλονιάς (1η Ιουλίου-15 Οκτωβρίου) 2018. 
Ένα από τα καλύτερα resorts του Ιονίου, γνωστό για την μονα-
δική του τοποθεσία και διακεκριμένο για την υψηλή ποιότητα 
υπηρεσιών του εδώ και 15 συναπτά έτη στο κοσμοπολίτικο 
Φισκάρδο της Κεφαλονιάς, το ξενοδοχείο Emelisse Art Hotel 
της οικογένειας Τσιμάρα, δίνει την δυνατότητα σε λίγους και 
ικανούς, να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα συντελέσει σε 
μία ακόμα πολύ πετυχημένη χρονιά, το καλοκαίρι του 2018. 
Στο Emelisse Art Hotel θα αντιμετωπίσετε τη πρόκληση του 
να ανταπεξέλθετε στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών ενός 
Luxury Boutique Hotel 70 δωματίων, αποκτώντας περαιτέρω 
γνώση αλλά και τα προνόμια μιας αναγνωρισμένης σταδιο-
δρομίας στον ξενοδοχειακό χώρο.
Απαιτούνται:

Καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό και προφορικό λόγο
Σχετική εμπειρία min 5 years
Διάθεση για επαγγελματική ανέλιξη
Απόφοιτος /η σχολής μαγειρικής

To Emelisse Art Hotel Fiskardo προσφέρει 
στον κατάλληλο συνεργάτη:

Φιλικό και ομαδικό περιβάλλον εργασία
Πολύ Καλό πακέτο αποδοχών
Διαμονή και διατροφή για τους καλοκαιρινούς μήνες 

εντός ξενοδοχείου
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BU3Kn.

Mystras-Spa Receptionist
We are looking to recruit Enthusiastic and Engaging Spa 
Receptionists with understanding and knowledge of the Spa 
activities, good English knowledge, excellent organisational 
and communication skills.
Key responsibilities: The role requires a multitasking approach, 
an empathic way of dealing with guests and colleagues, and 
a natural attention to detail. You will be undertaking a wide 
range of reception and reservations responsibilities to the 
highest professional standard and in line with guidelines with 
due care and attention and sensitivity to guest’s needs. You 
will be responsible for greeting guests in a warm friendly 
manner and dealing with all requests and queries in an 
efficient and professional manner. You will be expected to 
communicate in a positive and constructive manner with all 
working colleagues and hotel guests ensuring a co-operative 
team effort in the daily operations.
Send your cv to this link: https://swr.gr/jZh5m.
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Responsibilities: There will be a lot of things 
for you to do during the day as a Polish Call 
Center Agent: 

 

 

 

Requirements In order for you to become a member 
of this interesting team acting like a Polish Call 
Center Agent you need to have the following skills:

 
 
 

link: 

Yπεύθυνος/η Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης  
Πελατών & Συντονισμού Παραγγελιών 

Delivery
Παλιά Αγορά -

-

Τυπικά προσόντα:

-

Ουσιαστικά προσόντα:

Αποδοχές:

Επιπλέον παροχές

link: 

Εmpties

Τηλεφωνική Eξυπηρέτηση Πελατών  
(όχι call center) για άμεση πρόσληψη

-

link: 

Teleresponse A.E. -

4 Yπαλλήλους για το Τμήμα  
Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

 
 

 

link:  

Mega Motors S.A.

Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών
Περιγραφή θέσης: 

 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link:  

Bergmann Kord

Υπεύθυνη Υποδοχής  
& Εξυπηρέτησης Πελατών

-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 

 

Προσφέρονται: 

 

link: 
-

PROMOTION-
MERCHANDISING

-

Έμπειρoυς-ες Προωθητές/τριες
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 

 
 

 

-
link: 

Πωλητής Καρτοκινητής-Κόρινθος
-

 
Vodafone

Ρόλος:

Προσόντα & δεξιότητες:

Οφέλη: 
 

 

Είδος εργασίας:
link: 

Νέοι-Νέες για Προώθηση  
Υπηρεσιών-Καλλιθέα

-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

 

link:  

INGROUP

Promoters για σχολικά είδη 
(Κωδικός θέσης: ΗR 001294)

Καθήκοντα: 

Προσόντα: 
 

 
 

 

Παρέχονται: 
 

 

link: 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Εmpties

Yπεύθυνος Μηχανογραφημένης Αποθήκης 
για άμεση πρόσληψη

-

link:  

Βοηθών Μηχανογράφου  
για τη στελέχωση του τμήματος  

μηχανογράφησης και τμήματος αγορών
Περιγραφή ρόλου: 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
 

 
 

Προσωπικές δεξιότητες: 

 

 
 

Παροχές: 

link:  

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Vedema Resort & Mystique

Ηλεκτρολόγος- 
Συντηρητής

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

link: 

AMCO ABEE -

Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση,  
στην κατασκευή, στην εγκατάσταση  
και στην υποστήριξη: 

 

 

Ηλεκτρονικό Τεχνικής Υποστήριξης 
(Κωδ. Θέσης: SE_01_18)

Περιγραφή θέσης: 
-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

link: 

ΝΕΤΚΟ Α.Ε.-ηλεκτρικές οικιακές και 
επαγγελματικές συσκευές (http://www.netko.gr)

Τεχνικοί Ηλεκτρικών Συσκευών 
για πλήρη απασχόληση, εξωτερική εργασία

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

link: 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Eυρωψυκτική Design Α.Ε.Β.Ε.

Τεχνίτες και Bοηθούς Ξυλουργείου 
ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ (Κωδ. 3)

Απαραίτητα προσόντα 

 
 

 

 
 

 

Παροχές: 
 

-

link: 

Kassandra Palace Hotel 
& Spa

Συντηρητή Εγκαταστάσεων 
Θέση εργασίας μόνιμης  

και πλήρους απασχόλησης
Απαραίτητα προσόντα: 

 
-

Παροχές: 

link: 

Aegean Melathron

Προϊστάμενο Συντήρησης
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 

Η επιχείρηση προσφέρει: 

 
 

link:

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ALPHADYNAMIC PUMPS CΟ

Μηχανικό Πωλήσεων στο τμήμα πωλήσεων 
για μόνιμη συνεργασία πλήρους απασχόλησης
Χαρακτηριστικά θέσης: 

 

 

 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 

 

Παροχές εταιρίας: 

 
 

 
 

-
link: 

INTERNATIONALHR
-

-

Μηχανικούς Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

 

Ρόλος θέσης: Οι κύριες αρμοδιότητες  
των Μηχανικών Πωλήσεων, περιλαμβάνουν 
αλλά δεν περιορίζονται στην: 

 
 

 

 

Δεξιότητες: 

Παρέχονται: 

 
 

 
 

Περισσότερες λεπτομέρειες: -

Τύπος εταιρίας:
Είδος απασχόλησης:

Μηνιαίος Μισθός:
Αριθμός θέσεων:

link:

Μηχανολόγος Μηχανικός Πωλήσεων 
Αθήνα (Κωδικός θέσης: SAL 0908)

Περιγραφή: -

Καθήκοντα θέσης:
-

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 

link: 



Εμπορική και βιομηχανική εταιρία στο 68ο χιλ. Αθηνών-
Λαμίας επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Τμήματος 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Ο υποψήφιος καλείται να συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια της εταιρίας.
Αρμοδιότητες:

Καθημερινή διαχείριση παραγγελιών πελατών
 εσωτερικού-εξωτερικού

Τιμολόγηση
Επικοινωνία και συντονισμός μεταφορικών

εκτελωνιστών για εξαγωγές
After sales και υποστήριξη τμήματος πωλήσεων 

εξαγωγών
Απαιτούμενα προσόντα:

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
Ικανότητα γραπτής επικοινωνίας-άνεση 

στην τηλεφωνική επικοινωνία
Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Γνώση ERP/Ms Office

Επιθυμητά προσόντα:
Προϋπηρεσία 2-3 χρόνια σε αντίστοιχη θέση
Οργανωτικές ικανότητες
Εμπειρία σε logistics θα εκτιμηθεί
Θα προτιμηθούν κάτοικοι κοντινών περιοχών

Η εταιρία προσφέρει:
Άριστες συνθήκες εργασίας
Διαρκής επιμόρφωση-επαγγελματική εκπαίδευση
Δυνατότητα εξέλιξης

Fax: 210 2819210. Αποστολή βιογραφικών στο link: https://
swr.gr/G5dTe, αναφέροντας το κωδικό της θέσης (ΤΕΠ/3Ι).

Mellon Technologies SA, the parent company of Mellon 
Group of Companies seeks to hire a:

Back End Systems 
Developer (C# &.Net)

(ref: MT _BackEnd_18)
Role description: Ultimately, the role of the Software 
Engineer is to build high-quality, innovative and fully 
performing software that complies with coding standards 
and technical design.
Qualifications:

Up to 3 years of similar experience using 
the.NET Framework with C# or equivalent

Knowledge of SQL Server
Experience using Web Services
TCP/IP networking experience
Code quality
Efficient and effective execution

Nice to have:
Python skills considered a plus
Curiosity and passion for coding

The company offers fast growing working environment, training 
and career development opportunities. If you would like to 
be part of a team dedicated to delivering industry-leading 
performance through a culture of innovation and collaboration, 
this is an opportunity you don’t want to miss. Apply by mentioning 
the ref.code to this link: https://swr.gr/5Zc1M.

Υπάλληλος Διαχείρισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών

Περιγραφή: Η Δικηγορική Εταιρία Φράγκου με σύγχρονες 
εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας (περιοχή Πανεπιστή-
μιο), αναζητά υπάλληλο γραφείου πλήρης απασχόλησης 
για το τμήμα επίδικων-ληξιπρόθεσμων τραπεζικών και 
εταιρικών απαιτήσεων.
Περιγραφή θέσης:

Διενέργεια τηλεφωνικών κλήσεων για ρύθμιση
διακανονισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών
Απαραίτητα προσόντα:

Πολύ καλή επικοινωνιακή δεξιότητα 
και διαπραγματευτική ικανότητα

Ευχέρεια στη χρήση Η/Υ (MS Office, CRM)
Ομαδικότητα και συνεργασία

Προαιρετικά προσόντα:
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Πτυχίο ΑΕΙ
Ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό μισθό
Εργασία σε σύγχρονο τεχνολογικά εξοπλισμένο 

περιβάλλον
Μηνιαία απόδοση ατομικού μπόνους παραγωγικότητας 

βάσει αντικειμενικής αξιολόγησης
Πλήρη ασφάλιση στο σύνολο των συμφωνημένων 

μηνιαίων αποδοχών
Ανθρωποκεντρική φιλοσοφία και σταθερό περιβάλλον 

εργασίας
Διαρκή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/IW3F2.

Internet Solutions Specialist
Κομοτηνή

Προσφέρουμε μία απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης, φέρ-
νοντας τους πελάτες μέσω της τεχνολογίας πιο κοντά σε ό,τι 
αγαπούν. Ξεπερνάμε πάντα τις προσδοκίες των πελατών 
μας, κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο συναρπαστική. 
Είμαστε δημιουργικοί, αεικίνητοι και ψάχνουμε καθημερινά 
τρόπους να γίνουμε καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε 
η ομάδα internet Vodafone, μία υπερομάδα.
Είσαι έτοιμος να γίνεις μέλος;
Προσόντα:

Ενθουσιασμός και πάθος για επικοινωνία με τους πελάτες 
μας και παροχή φανταστικής εξυπηρέτησης

Ενασχόληση με internet, apps, social media και λειτουργικά 
συστήματα smartphones, είτε ως χόμπι είτε επαγγελματικά

Ενέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση πληροφοριών 
και βελτίωση γνώσεων

Υπομονή και ικανότητα επικοινωνίας της τεχνολογίας 
με απλά και κατανοητά λόγια

Εμπειρία στις πωλήσεις ή διάθεση για εκμάθηση 
της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης πελατών της Vodafone

Γνώση αγγλικών
Δεν απαιτούνται γνώσεις τεχνικών υπολογιστών ή service 

hardware
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/dmAha και στο θέμα 
να αναγράφεται Internet Solutions Specialist (Κομοτηνή).

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής δρα-
στηριότητας της εταιρίας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για 
το τμήμα ανάπτυξης λογισμικού καταστημάτων της γενικής 
διεύθυνσης οργάνωσης και πληροφορικής:

Μηχανικό Λογισμικού
Βασικά καθήκοντα:

Ανάπτυξη κάθετων λύσεων-εφαρμογών λιανικού εμπορίου
Η ομάδα εργασίας, στην οποία θα ενταχθεί ο μηχανικός λογι-
σμικού που θα επιλεγεί, έχει υλοποιήσει όλες τις εφαρμογές 
των καταστημάτων της METRO, πλήθος καινοτόμων έργων 
σε Web περιβάλλον και δεν ασχολείται με προσαρμογές 
και επεμβάσεις σε υπάρχοντα έτοιμα πακέτα λογισμικού.
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ πληροφορικής 
Υλοποίηση εφαρμογών σε περιβάλλον VBA, Microsoft.

Net, Web applications, Web Services 
Εμπειρία σε development, analysis και design 

εφαρμογών λογισμικού
Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

(Sybase, SQL Server, MySQL)
Visual Studio 2008, 2010, 2013
Πολύ καλή γνώση των Visual Basic, C#,.ΝΕΤ, ASP.ΝΕΤ, MVC
Άριστη γραπτή και προφορική επικοινωνία 

στην ελληνική και αγγλική γλώσσα
Ευχέρεια στην επικοινωνία, ευελιξία, 

προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα εργασίας
Δυναμική προσωπικότητα, με όρεξη για μάθηση 

και έρευνα σε νέες τεχνολογίες
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:

Γνώση των JSON/XML, Javascript, Jquery, REST API
Γνώση εμπορικής-οικονομικής διαχείρισης εταιριών

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικές αποδοχές
Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 

ελληνική εταιρία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στο link: https://swr.gr/0LGWq και επιλέγοντας 
κωδικό θέσης «MCS14».

H Eυρωψυκτική Design Α.Ε.Β.Ε., 20 χρόνων ελληνική 
εταιρία κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού καταστη-
μάτων μαζικής εστίασης, αναζητά για το εργοστάσιό της 
στις Αχαρνές Αττικής:

Μονταδόρους
ΜΟΝΤΑΖ (Κωδ. 8)

Αντικείμενο της θέσης είναι η γνώση και η συναρμολόγηση 
κρυστάλλων και μαρμάρων σε επαγγελματικές βιτρίνες.
Απαραίτητα προσόντα:

Γνώση κρυστάλλων και μαρμάρων
Τοποθέτηση-συναρμολόγηση κρυστάλλων 

και μαρμάρων επί των επαγγελματικών βιτρινών
Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε βιομηχανικό

 περιβάλλον
Μη καπνιστής
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας και άριστη 

επαγγελματική συμπεριφορά
Προσαρμοστικότητα, ευελιξία και αποδοτικότητα 

υπό συνθήκες πίεσης
Επίλυση τεχνικών προβλημάτων
Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
Γνώση αγγλικών (προαιρετικό)

Παροχές:
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης

Εμείς αναζητούμε συνεχώς ικανούς και δημιουργικούς 
ανθρώπους. Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της Ευρω-
ψυκτικής Design, με μεγάλη χαρά θα δεχτούμε την αίτησή 
σας με κωδικό θέσης «8». 
Βιογραφικά και συστατικές επιστολές, αναγράφοντας απα-
ραίτητα τον κωδικό θέσης στο link: https://swr.gr/mH4Wr. 
Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

H Perideo Group κατέχει ηγετική παρουσία στον χώρο του 
κοσμήματος, με δίκτυο καταστημάτων σε περισσότερες 
από 23 χώρες. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της 
εταιρίας αναζητούμε να εντάξουμε στη δυναμική ομάδα μας:

Πωλήτριες
για τη Λάρισα

Αρμοδιότητες:
Άριστη επικοινωνία, προσανατολισμός 

στην εξυπηρέτηση του πελάτη
Εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών και κανόνων 

λειτουργίας της εταιρίας
Διατήρηση άψογης εικόνας του καταστήματος
Παρακολούθηση και έλεγχος προϊόντων
Ανάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική συνεργασία 

για την επίτευξη στόχων
Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών (κατά προτίμηση 
στον κλάδο του κοσμήματος-ειδών πολυτελείας)

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(επιθυμητή η γνώση της ρωσικής)

Γνώση Η/Υ (MS Office)
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία προσφέρει:
Ευχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχή εκπαίδευση
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Επαγγελματική εξέλιξη

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν 
άμεσα το βιογραφικό τους, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη 
φωτογραφία τους στο link https://swr.gr/Y6ukg.

Σου αρέσει η μόδα; Έχεις την ικανότητα να διαχειρίζεσαι 
διαφορετικούς πελάτες, προσφέροντας με ενθουσιασμό τις 
ενδυματολογικές σου προτάσεις σύμφωνα με τις ανάγκες 
τους; Αν «ΝΑΙ», τότε είσαι το άτομο που αναζητούμε. Η 
ΑCTIONLINE, εταιρεία παροχής υπηρεσιών προς επιχει-
ρήσεις στην Ελλάδα, για λογαριασμό πελάτη της στο χώρο 
της ανδρικής μόδας, αναζητά άτομα για στελέχωση θέσης:

Πωλητή-τριας
στην Πάτρα

Περιγραφή θέσης:
Πωλητής-Πωλήτρια σε μεγάλη και αναγνωρισμένη 

εταιρεία, στο χώρο της ανδρικής ένδυσης
Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών
Ανάδειξη των προϊόντων μέσα από μια μεγάλη γκάμα
Διασφάλιση της επιτυχούς επίτευξης των πωλήσεων, 

με σκοπό την ενίσχυση και την ανάπτυξη της επιχείρησης
Προσόντα:

Επιθυμητή εμπειρία στον χώρο της ανδρικής μόδας
Ικανότητα στην εξυπηρέτηση διαφορετικών πελατών
Εξαιρετική πελατοκεντρική συμπεριφορά 

και επικοινωνιακές δεξιότητες
Παροχές εταιρίας:

Σταθερές αμοιβές και ασφάλιση
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειω-
μάτων, το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑCTIONLINE, 
θα επικοινωνήσει με τους υποψηφίους που ανταποκρίνο-
νται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση. Όλες οι 
αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή 
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/KiY6d.

Ο όμιλος MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο 
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Υπάλληλος Λογιστηρίου
(AC1 07/18)

Προφίλ υποψηφίου:
Πτυχιούχος Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. Οικονομικής ή Λογιστικής 

κατεύθυνσης
Επιθυμητή επαγγελματική προϋπηρεσία έως 3 έτη 

σε βιβλία Γ’ κατηγορίας
Γνώση αγγλικών
Καλή γνώση Microsoft Office (Word, Excel)
Επιθυμητή η γνώση προγράμματος SAP
Επικοινωνιακές, οργανωτικές και διοικητικές 

ικανότητες
Ομαδικότητα

Αρμοδιότητες:
Έλεγχος και συμφωνία ταμείου
Έλεγχος παραστατικών
Καταχώρηση τιμολογίων δαπανών και λοιπών 

λογιστικών εγγραφών μέσω SAP
Διαχείριση πελατών
Γενικές εργασίες λογιστηρίου

Η εταιρία προσφέρει:
Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμική εταιρία 

με συνεχή ανάπτυξη
Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/vbeQs.

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρα
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Ελλάδος ή εξωτερικού

Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική εμπειρία 
σε ξενοδοχειακές μονάδες 3-5 αστέρων

Άριστη γνώση της αγγλικής
Ικανότητες οργάνωσης
Δυναμική εξωστρεφής προσωπικότητα με ομαδικό 

πνεύμα
Υπευθυνότητα και συνέπεια
Απαραίτητες συστάσεις

Προαιρετικά προσόντα:
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει:

Μισθό ανάλογο των προσόντων
Μόνιμη εργασία
Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/D1lhK.

Social Sellers 
(Full Time-Aθήνα)

Είσαι δραστήρια κι ενεργητική προσωπικότητα; Διαθέτεις 
ένα δίκτυο επαφών που ανυπομονείς να αξιοποιήσεις; Τώρα 
μπορείς να εργαστείς σε κορυφαία πολυεθνική εταιρία. Η 
ManpowerGroup Greece, για λογαριασμό πολυεθνικής εται-
ρίας leader στον κλάδο των καπνικών προϊόντων, αναζητά 
B2C Πωλητές για την περιοχή της Αθήνας.
Καθήκοντα θέσης:

Ολοκληρωμένη ενημέρωση δυνητικών πελατών, 
επίδειξη και πώληση του νέου καπνικού προϊόντος

Αξιοποίηση δικτύου επαφών και ανάπτυξη 
πελατολογίου

Προτάσεις βελτιστοποίησης της προωθητικής 
ενέργειας κι εντοπισμός ευκαιριών ανάπτυξης
Επιθυμητό προφίλ:

Δραστήρια και δυναμική προσωπικότητα με όρεξη 
για δουλειά

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:

Σταθερός μικτός μηνιαίος μισθός: 940€
Ένσημα και ασφάλιση
Παροχή αυτοκινήτου και εξόδων μετακίνησης
Παροχή κινητού τηλεφώνου
Promo expenses-Συνεχής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/RgPEf.

s
South East UK-Earn up 

to €485 per week*
One of Europe’s leading placement organisations is 
searching for warehouse operatives to live and work in the 
UK. You will be picking products within a warehouse facility 
and packing those products for despatch. £25 per week 
attendance bonus. Immediate start. Long term permanent 
contracts. Clean and warm warehouses. 70% discount on 
company products. Gym and canteen available on site. 
Paid training will be provided. This is a fully employed 
and full time position with an assured weekly income 
and plenty of overtime, (*based on 6 standard shifts at 
current bonus hourly rate)
Support available:

Airport Transfers are available if required
Assistance with finding accommodation if required
Car hire available
Our team will ensure that your welfare is our first 

priority
Requirements:

Good level of english
Positive work ethic

Please submit your CV in english with full up to date contact 
details and one of our consultants will contact you directly 
to this link: https://swr.gr/6Vv4c.
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Ο πελάτης μας, επώνυμη βιομηχανία με έδρα το 
Λάκκωμα Χαλκιδικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Μηχανικό Πωλήσεων  
Συστημάτων Δόμησης (JS06) 

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
3-5 έτη εμπειρία στον κλάδο των χημικών 

δομικών υλικών (απαραίτητη) 
Πολύ καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές 

ικανότητες 
Επιθετική προσέγγιση πωλήσεων 
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η ενη-
μέρωση μελετητικών γραφείων, η επικοινωνία με 
εργολάβους και τεχνικές εταιρίες και η ενημέρω-
ση-υποστήριξη του εμπορικού δικτύου. Η εταιρία 
προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό πε-
ριβάλλον. Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά.
Αποστείλατε C.V. με τον αντίστοιχο κωδικό στο link: 
https://swr.gr/K1BfP, Θεσσαλονίκη: Λεωφόρος Νί-
κης 3, 54624-Fax: 2310 271025, Αθήνα: Σεμιτέλου 
2Α, 115 28, Ιλίσια-Fax: 210 7470380. Επισυνάψτε 
πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύθεια είναι 
αυτονόητη.

TCB Avgidis Automation S.A., Market leader in 
Industrial Process Automation is searching for:

Sales Engineer 
To strengthen our organization,  

we are looking for a Sales Engineer 
with knowledge of Process Instrumentation

Your active participation in the sales cycle shall 
be focussed on the identification of sales leads, 
understanding of clients’ needs, proposition of 
technical solutions, negotiation of agreements, and 
maintaining accounts with clients and our partners.
Basic Requirements: 
Profile: Sales Engineer 
Degree: At least TEI Degree 
Experience: Experience in sales to process 
industry or experience in process operations 
and maintenance
http://www.tcb.gr/en/products-and-solutions.
html
General Qualifications: 

Effective written and verbal communication 
skills 

Professional presentation 
Fluency in greek/english language 
MSOffice and Windows 
Willing to travel

Send your CV with reference “Sales Engineer” to 
Ms. Konstandina Tsialiamani. Send your cv to this 
link: https://swr.gr/1QrMI, Fax: 210 9406200-Tel.: 
210 9480260, Site: www.tcb.gr.

Πωλητής
Από εταιρία συστημάτων ασφαλείας και τηλεπι-
κοινωνιών στην Καλλιθέα
Ηλικία έως 35 ετών, ηλεκτρονικός μηχανικός ή 
με ομοειδείς γνώσεις ή/και εμπειρία. Απαραίτητη 
προϋπόθεση το δίπλωμα δικύκλου. Προσφέρονται 
μισθός και bonus επίτευξης στόχου.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/mtOMe.

Μηχανικός Πωλήσεων Βιομηχανίας 
Κωδ: AIR1

Απαραίτητα προσόντα:
Εμπειρία σε πωλήσεις βιομηχανικού εξοπλισμού
Πτυχίο ΤΕΙ μηχανολόγων ή ηλεκτρολόγων 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Για τους άνδρες υποψήφιους εκπληρωμένες 

στρατιωτικές υποχρεώσεις 
Η άδεια οδήγησης Ι.Χ. και η δυνατότητα  

ταξιδιών είναι απαραίτητη 
Προσφέρονται: 

Προοπτική εξέλιξης 
Συνεχής εκπαίδευση 
Μισθός και bonus αναλόγως προσόντων  

και απόδοσης.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας απαραίτητα 
τον κωδικό θέσης στο link: https://swr.gr/KaHbh.

MHXANIKOI 
Kenotom develops safety critical embedded systems 
with focus on the automotive electronics industry. 
The main activities lie in the area of Basic Software 
(drivers) for Electronic Control Units (ECUs), Function 
and Diagnostics Software for ECUs, Testing and 
Test Automation of ECUs. Our young and agile team 
has grown from 2 people in 2014 to almost 60 
people today, while we are constantly looking for 
more people to enforce our partnerships with some 
of the largest automotive electronics suppliers. 
Kenotom provides a dynamic working environment 
in the frontend of the automotive technology. For 
our current needs we are looking immediately to 
employ 3 highly motivated:

Firmware Engineers
Overview: Electronic Control Units (ECUs) are placed 
into vehicles performing numerous automation 
and safety procedures. The low level software 
development of such units is a demanding procedure, 
requiring deep understanding of the microcontroller 
and its peripherals, knowledge in electronics and 
high programming skills. Additionally, testing of the 
functionalities is a key element to meet international 
levels of safety, since such Electronics that fail in the 
field are an active hazard to human life. The testing 
procedures must be rigorous, with a high sense of 
responsibility and with great attention to detail.
The primary responsibilities of this position are:

peripherals, communication protocols and external 
ASICs

Change Requests

to Failure Reports

the required reports
The candidate will be responsible for working as a 
part of a large development team with other engineers 
to ensure that program goals are met, schedules are 
maintained and problems encountered during the 
development process are resolved. The position is 
based in Thessaloniki, GR and occasional travel to 
the customer’s premise may occur.
Studies-experience:

Engineering or similar is required

or similar is a plus

and/or professional) is a plus
Skills: 

 
of the programming language C 

 
 

 
from datasheets into software 

(microcontrollers, peripherals, external ASICs, 
communication protocols, etc.) 

 
 

with common C-programming caveats 

existing codebases 

management and issue tracking 
 

 

 

supervisors and customers 

supervision
Please send your CVs along with a motivational 
letter, reflecting the candidate’s personality and 
capability to perform the duties required. Send it 
to this link: https://swr.gr/wOXRp.

Οne of the world’s biggest providers of machine 
tools with more than 60 operative subsidiaries, 
would like to recruit in its factory in The Netherlands:

20 Mechanical Engineers  
with permanent employment contract

Among the right incumbents’ duties: 

and retrofit actions on EUV products in ASML 
and at the end customer 

for these components 

drive laser systems in a cleanroom environment 
 

the install according these procedures 
 

and electric components according schematics, 
documentation and diagrams 

 
in case of problems, individually, with the team 

systems, using complex measuring equipment
Candidate’s qualifications: 

 
 

 

The company offers: 

per month (40 hours working week). This 
depends on the educational background  
and relevant work experience 

 
which also offers extra shift allowance 

 
 

 

income 

from house and back 

Please send your cv in english in microsoft word 
link: https://

swr.gr/CArm6.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, ένας από τους 
μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά 
να προσλάβει:

Πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς ΑΕΙ
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Επιθυμητά προσόντα:

 
 

 
 

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/HV01w.

Είσαι Μηχανολόγος Μηχανικός,απόφοιτος του Πο-
λυτεχνείου και διαθέτεις εμπειρία ως Προϊστάμενος 
Μηχανολογικής Συντήρησης; Εάν είσαι ικανός να 
διεκπεραιώνεις ταυτόχρονα πολλές αρμοδιότητες 
και με προσήλωση στην επίτευξη στόχων, τότε, ίσως, 
η συγκεκριμένη θέση εργασίας είναι για εσένα. Για 
να μάθεις περισσότερες πληροφορίες διάβασε τη 
συνέχεια.

Προϊστάμενος Μηχανολογικής Συντήρησης
Παροχές: Η εταιρία παρέχει τα ακόλουθα στον 
Προϊστάμενο Μηχανολογικής Συντήρησης: 

 
 

Aρμοδιότητες: Οι κύριες αρμοδιότητες  
της θέσης του Προϊσταμένου Μηχανολογικής 
Συντήρησης είναι:

συνεχή εξέλιξη του μηχανολογικού εξοπλισμού 
της εταιρίας

προβλεπτικής συντήρησης του εξοπλισμού

εξωτερικού για έρευνα, ενημέρωση και μεταφορά 
τεχνογνωσίας

και της τήρησης των καθορισμένων προδιαγραφών 
του μηχανολογικού εξοπλισμού

-
ρησης με σκοπό την επίτευξη διαρκούς βελτίωσης 
και εξέλιξης συστημάτων συντήρησης του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού

μηχανών παράγωγης εντός χρονοδιαγράμματος

εξοικονόμησης πόρων του εργοστασίου εστιάζο-
ντας στην απόδοση των Lean 6S πρωτοβουλιών

προϋπολογισμού της συντήρησης

στην εργασία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
Προσόντα: Προκειμένου να ανταποκρίνεται το 
προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Προϊ-
σταμένου Μηχανολογικής Συντήρησης, χρειάζονται 
οι παρακάτω δεξιότητες:

σε οργανωμένη βιομηχανία

χρονοδιαγραμμάτων
 

εμπιστοσύνη στην εκπόνηση επαγγελματικών σχεδίων
-

ρησιακών απαιτήσεων και του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος

εργασίας σε συνθήκες πίεσης
Πληροφορίες: Είμαι η Βάσια Μαυροκέφαλου και μπο-
ρείς να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 2106770523 για 
περισσότερες πληροφορίες. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη 
ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, 
θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται 
μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
όλων των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνούμε 
μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου 
να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Αποστολή cv στο link: https://swr.gr/SXc3n.

Environmental Engineer-Scientist
INNOVECO, an environmental consulting company, is 
currently seeking to recruit a motivated Environmental 

for a full-time position. The successful candidate will 

environmental permitting and licensing, waste 
management plans, wastewater treatment studies, 
techno-economic studies, green labels-certifications 

as well as support to the preparation of National and 
EU calls for proposals.
 Qualifications and Skills: 

 
or environmental science 

 
 

environmental legislation and policies 

communication skills 

with minimal supervision, on a wide variety  

easily to changing priorities

your CV to this link: https://swr.gr/Xl3vb mentioning 

Η Meccanica Group A.E. στο πλαίσιο έργου που 
έχει αναλάβει, αναζητεί:

Μηχανολόγο Μηχανικό
Aπόφοιτο ΑΕΙ, με εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών, 
πολύ καλή γνώση αγγλικών και εμπειρία σε μεγάλα 
ηλεκτρομηχανολογικά έργα
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους με τον κωδικό «54147», αναγραφόμενο στο 
θέμα του μηνύματος στο link: https://swr.gr/A46kX.

NOMIKA
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Εurotraining A.E. 
δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 
Βόλο. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην 
ιστοσελίδα www.eurotraining.gr. Για τη διοργάνωση 
σεμιναρίων ζητείται:

Νομικός με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες: 

Εκπαίδευση σχετική με τον ευρωπαϊκό  
κανονισμό 2016/679 

Συμμετοχή σε ομάδα καθηγητών 
Συμμετοχή σε διοργάνωση ημερίδων 
Συμμετοχή σε συμβουλευτική υποστήριξη  

και σύνταξη εγχειριδίων
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

Minimum 2ετής εμπειρία σε εκπαίδευση  
ή εφαρμογή του GDPR 

Επιθυμητή η κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού 
τίτλου 

Δεξιότητες πληροφορικής για παρουσιάσεις 
Καλή γνώση αγγλικών

Η συνεργασία αφορά κυρίως στην κεντρική δομή 
της Αθήνας.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
tXIF9
Νίκης Κοζανιτά.

Senior Professional in Transaction Advisory 
Services-Debt Restructuring Services

At EY we support you in achieving your unique 
potential both personally and professionally. We 
give you stretching and rewarding experiences that 
keep you motivated, working in an atmosphere of 
integrity and teaming with some of the world’s most 
successful companies. And while we encourage you to 
take personal responsibility for your career, we support 
you in your professional development in every way we 

matters to you, in your business and personal lives. 
At EY you can be who you are and express your point 
of view, energy and enthusiasm, wherever you are in 
the world. It’s how you make a difference.
The opportunity: The Transaction Advisory Services 
team of EY in Greece is experiencing strong growth, 
resulting in a number of opportunities for talented and 
ambitious individuals looking to develop a career in 
Debt Restructuring Services. Working in this creative 
environment, you will be given the opportunity to 

gaining exposure to various sectors, both within Greece 
and the southeast Europe region. We are currently 
looking for highly motivated experienced professionals 
at Senior level.
Skills and attributes for success: 

Strong analytical, problem solving  
and interpersonal skills 

An ability to interact with teams at all 
hierarchical levels 

Strong attention to detail with a logical  
and methodical approach 

Team working and communication skills 
Excellent business acumen and commercial 

awareness
To qualify for the role you must have: 

At least 3 years of working experience  
in a Big4 environment (audit or restructuring 
services) and/or local banking institution 
(recovery or restructuring units) 

Experience in debt restructuring services  
is an essential. 

Bachelor’s degree in accounting, finance, 
economics or other related field with strong 
quantitative focus such as mathematics  
and engineering 

A master’s degree will be considered an asset
A professional accounting qualification (ACCA, 

ACA, CFA, CPA or SOEL) will be considered an asset
Strong business acumen and commercial 

awareness 
Advanced business writing and verbal 

communication skills both in Greek and English.
What we are looking for: What is most important 
is that you are committed to working with your 
colleagues as part of a high-performing team. You’ll 
need to demonstrate enthusiasm, motivation and 
passion to develop fast in an international working 
environment. You’ll need to pick up new skills and 
talents as you go, so asking questions and having 
the confidence to speak up are essential. If you’ve 
got the right combination of technical knowledge 
and communication skills, this role is for you.
What working at EY offers: We offer a competitive 
compensation package where you’ll be rewarded 
based on your performance and recognized for the 
value you bring to our business.
Plus, we offer:

Plenty of training opportunities 
A clear path of progression, tailored  

to your own unique talents and ambitions 
Exposure to colleagues and senior 

stakeholders across the business 
The freedom and flexibility to handle your role 

in a way that’s right for you
EY is committed to being an inclusive employer and we 
are happy to consider flexible working arrangements. 
We strive to achieve the right balance for our people, 
enabling us to deliver excellent client service whilst 
allowing you to build your career without sacrificing your 
personal priorities. While our client-facing professionals 
can be required to travel, and at times be based at 
client sites, our flexible working arrangements can 
help you to achieve a lifestyle balance.
About EY: As a global leader in assurance, tax, 
transaction and advisory services, we’re using the 
finance products, expertise and systems we’ve 
developed to build a better working world. That 
starts with a culture that believes in giving you the 
training, opportunities and creative freedom to make 

stay, the exceptional EY experience lasts a lifetime. 
And with a commitment to hiring and developing the 
most passionate people, we’ll make our ambition to 
be the best employer by 2020 a reality. If you can 
confidently demonstrate that you meet the criteria 
above, please contact us as soon as possible. Join 
us in building a better working world
Send your cv to this link: https://swr.gr/ULnHB.

Lawyer 
with an English Legal Background

DHI Global Medical Group, the global leader in hair 
restoration, was founded in 1970 and has been dedicated 
solely to the research, diagnosis and treatment of 
hair and scalp disorders, by developing the unique 
DHI Total Care System. We are looking for a highly 
qualified Legal Counsel to oversee the legal aspects of 
our business with a great acknowledge of the English 
Law. You will safeguard our reputation by guaranteeing 
that the company strictly follows law guidelines and 

give legal advice to management about all relevant 
issues. The successful candidate will effectively ensure 
legal conformityand minimize probability of exposure.
Job responsibilities: 

Give accurate and timely counsel to executives 
in a variety of legal topics (labor law, 
partnerships, international ventures, corporate 
finance etc.) 

Collaborate with management to devise 
efficient defense strategies 

Specify internal governance policies  
and regularly monitor compliance

Research and evaluate different risk factors 
regarding business decisions and operations

Apply effective risk management techniques and 
offer proactive advise on possible legal issues

Communicate and negotiate with external 
parties (regulators, external counsel, public 
authority etc.), creating relations of trust 

Draft and solidify agreements, contracts  
and other legal documents to ensure  
the company’s fulllegal rights 

Deal with complex matters with multiple 
stakeholders and forces 

Provide clarification on legal language  
or specifications to everyone in the organization 

Conduct your work with integrity 
and responsibility 

Maintain current knowledge of alterations  
in the UK legislation
Personal skills and qualifications:

Proven experience as a legal counsel in business 
environment minimum of 7 years

Excellent knowledge and understanding of the 
English corporate law and procedures

Full comprehension of theinfluences of the external 
environment of a corporation

Demonstrated ability to create legal defensive 
or proactive strategies

High degree of professional ethics and integrity

and information
Outstandingcommunication skills 
BSc degree in Law J.D. degree 
MA or BSc in Business Administration  

will be considered an advantage;
The position is based in Athens, part time, 
 to be present 2-3 times per week.
Send your cv to this link: https://swr.gr/vRgS4.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η Γευσήνους, η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής 
εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές 
στην Ελλάδα ζητά:

Χασάπη για την μονάδα παραγωγής της
Προφίλ υποψηφίων: 

Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών  
σε μονάδα επεξεργασίας κρέατος 

Εμπειρία σε τεμαχισμό και κοπές κρέατος  
σε μερίδες 

Γνώσεις στην παρασκευή  
κρεατοπαρασκευασμάτων (μπιφτέκια κλπ) 

Γνώσεις χειρισμού μηχανών κρέατος  
και μορφοποιητικών μηχανημάτων 

Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/B6dnf.

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε. είναι βιομηχανία τροφίμων 
με δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο και 
βρίσκεται στο Λάκκωμα Χαλκιδικής. Έχοντας ως 
προτεραιότητα τη διασφάλιση της ποιότητας των 
προϊόντων και την άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη, 
αναζητούμε για τη νέα μονάδα της εταιρίας πρω-
τογενούς παραγωγής:

Υπεύθυνο Επεξεργασίας Ελιάς
Βασικές αρμοδιότητες θέσης: 

 
Συμμετοχή στην παραλαβή νωπής ελιάς 

 
επεξεργασίας-ωρίμανσης της ελιάς

Παρακολούθηση όλων των σταδίων ωρίμανσης 
της ελιάς και επέμβαση όπου κρίνεται απαραίτητο
Απαιτούμενα προσόντα:

Εμπειρία σε ανάλογη θέση σε οργανωμένη μονάδα 
επεξεργασίας ελιάς τουλάχιστον 2 χρόνων

Δυνατότητα εργασίας χωρίς καθοδήγηση 
Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
Ομαδικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια,  

τυπικότητα, υπευθυνότητα, με όρεξη για δουλειά
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/xveLz.

Ο πελάτης μας βιομηχανική επιχείρηση με παραγω-
γική διαδικασία στη Βουλγαρία ζητά να προσλάβει:

Διευθυντή Παραγωγής Υφασμάτων
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, τεχνολόγοι κλωστοϋφα-
ντουργοί, ή χημικοί μηχανικοί ή μηχανολόγοι μηχα-
νικοί, θα πρέπει να έχουν εμπειρία τουλάχιστον 3 
ετών σε υπεύθυνη θέση τουλάχιστον προϊσταμένου 
βάρδιας σε σοβαρή και οργανωμένη εταιρία η οποία 
τηρούσε διαδικασίες διεξαγωγής της παραγωγής. 
Γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, οικονομικής 
διαχείρισης, διοίκησης αποθεμάτων, χαρακτήρας 
φιλότιμος, ενεργητικός, φιλόδοξος, με διοικητικές 
όσο και οργανωτικές ικανότητες.
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα έχουν την πιο κάτω 
περιγραφή εργασίας:

Διοικεί τις δραστηριότητες της παραγωγικής διαδι-
κασίας σύμφωνα με τους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
στόχους που έχουν τεθεί από τη διοίκηση

Συμμετέχει στην κατάρτιση του προϋπολογισμού 
λειτουργίας του εργοστασίου και μεριμνά για την 
τήρησή του, ελέγχοντας τις αποκλίσεις και παρου-
σιάζοντας εγκαίρως στοιχεία που τις δικαιολογούν

Ηγείται του προσωπικού αναθέτοντας εργασίες 
στους κατάλληλους ανθρώπους, μεριμνώντας για 
την εκπαίδευσή τους, συμμετέχοντας στη διαδικασία 
πρόσληψης, αξιολόγησης, μετάθεσης και ενδεχο-
μένως απόλυσης τους, σύμφωνα με τις εταιρικές 



Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, ένας από τους μεγαλύ-
τερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά να προσλάβει:

Εκπαιδευτικό
με εμπειρία στη διδασκαλία 

πληροφορικής
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ πληροφορικής
Εκπαιδευτική εμπειρία
Προϋπηρεσία σε εταιρίες πληροφορικής 

με αντικείμενο τη δημιουργία εφαρμογών 
σε C++, Java και Android Studio
Επιθυμητά προσόντα:

Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
Ικανότητα διαχείρισης τάξης
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Συνέπεια-υπευθυνότητα
Πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ (θα συνεκτιμηθεί)

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/8Olua.

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

Σύμβουλο Πωλήσεων 
Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα:
Απολυτήριο λυκείου ή πτυχίο ανωτέρας σχολής
Προϋπηρεσία στην πώληση αυτοκινήτων τουλάχιστον 

3 ετών
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Γνώσεις αγγλικών
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Ευχέρεια στην επικοινωνία

Προσφέρονται:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας
Διαρκής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/1SFmW.

Η MLS Making Life Simple αναζητά:

Γλωσσολόγο με άριστα Ιταλικά
για τα κεντρικά της γραφεία 

στη Θεσσαλονίκη
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο φιλολογίας με εξειδίκευση στη γλωσσολογία
Απαραίτητη άριστη γνώση ιταλικών (κατά προτίμηση 

φυσικός ομιλητής)
Καλή γνώση άλλων ξένων γλωσσών επιθυμητή
Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Δεξιότητες επικοινωνίας
Υπευθυνότητα και συνέπεια
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Θετική και ευχάριστη προσωπικότητα

Καθήκοντα:
Δημιουργία, μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, διαλογικών 

σεναρίων με σκοπό την ανάπτυξη γυναικείας εικονικής 
προσωπικότητας (virtual assistant)
Η εταιρία προσφέρει:

Ιδιαίτερα σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και δίνουν σημαντικές 

ευκαιρίες
Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την παραπάνω 
θέση, αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα με πρό-
σφατη φωτογραφία και την ακριβή ημερομηνία γέννησης 
στο link: https://swr.gr/zWJul.

Μεγάλη εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον 
κλάδο βρεφικών ειδών αναζητεί:

Βοηθό Υπευθύνου
Για το πολυκατάστημα της Ανατολικής Θεσσαλονίκης
Απαραίτητα προσόντα:

Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση 
σε κατάστημα λιανικής. Εμπειρία στον κλάδο βρεφικών 
ειδών θα θεωρηθεί πολύ σοβαρό προσόν

Εμπειρία σε διαχείριση πελατών, παραγγελιών 
και e-mail

Εμπειρία σε χρήση λογισμικού ERP και προγράμματος 
λιανικής πώλησης

Εμπειρία σε διαχείριση αποθήκης
Γνώση αγγλικών
Καλή γνώση λογισμικού πακέτου Office
Ομαδικότητα, διάθεση για συνεργασία και μάθηση
Επικοινωνιακός, ευχάριστη προσωπικότητα 

με προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/0Skmr.

Presales Engineer
Amco S.A. was established in 2003 by a team of experienced 
and highly knowledgeable members with the aim of high 
technology solutions deployment and integration, and the 
implementation of IT and telecommunications projects in 
general. Since then, Amco has gradually become a leading 
provider of Mobility systems. The company has successfully 
implemented hundreds of projects for private and public 
sector as it has the expertise and the technology to design 
and develop a whole system from scratch, and provide total 
support for its products. This way, Amco can deliver reliable 
and high-quality solutions to its customers. Amco’s key aspect 
of success is its exclusively in-house product design and 
manufacture, which are tailored to the customer needs, as 
well as the high-standard after-sales support. Enterprises 
opting for Amco’s advanced solutions are bound to enjoy 
trouble-free performance and company growth.
Business activities:

Smart Cities Solutions
Cloud-based Ticketing Systems
Passenger information Systems
LED displays for information and advertising
Automated Payment Systems and self-service kiosks
On-street and Off-street smart parking system

Summary: The Pre-Sales Engineer supports sales 
productivity. He/she collaborates with sales, and R&D 
resources to ensure proposed deals include technical 
solutions that accurately address customer needs and 
are appropriately supported by the customer. He/she is 
responsible for achieving a profit and productivity quota 
together with the Sales manager
Job responsibilities:

Answer to RFI/RFQ/RFP together with the Sales manager
Proactively scopes the technical solution required to 

address customer requirements, assesses customers’ met 
and unmet needs, and recommends optimum solutions, 
ensuring appropriate support for the proposed architecture

Shares with sales manager assigned targets for profitable 
sales growth in assigned product lines and/or market areas

If required, acts as a Project Manager for each deal to 
ensure the final solution is delivered towards customer’s 
expectation and initial proposals

Follows and shares market technological needs 
and evolution with Product Managers
Qualifications:

Electrical-IT engineering University degree
At least 3 years experience in a simiral position
Very good knowledge of MS Office tools
Strong written and verbal communication skills
Very good knowledge of greek and english languages
This position includes international travel to 

customers’ premises
The company offers:

Competitive salary, based on qualifications
Excellent working environment
Prospects of development
Continuous education

Send your cv to this link: https://swr.gr/iIJRN.

Η Spartan Security ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό 
της νέους ανθρώπους ως 35 χρονών για τη στελέχωση 
του τμήματος:

Τεχνικών Εγκαταστάσεων 
Συστημάτων Συναγερμού

Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν είναι:
Εμπειρία, απαραίτητη προϋπηρεσία στον κλάδο
Άδεια οδήγησης μότο ή/και αυτοκινήτου
Δυνατότητα για πλήρη απασχόληση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/I1MEV.

Η Funky Buddha, μέλος του oμίλου Αltex SA, που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης ανδρικής, γυναικείας 
και παιδικής ένδυσης, στο πλαίσιο της δυναμικής της ανά-
πτυξης τόσο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, ζητά:

Πωλητές-τριες
Factory Outlet Πειραιώς
(πλήρης ή μερική απασχόληση)

Απαραίτητα προσόντα:
Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο έτη 

στον χώρο της ένδυσης
Ευχάριστη προσωπικότητα και ταλέντο στην πώληση
Ενδιαφέρον για τον χώρο της μόδας
Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/4xyGX.

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο 
και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, 
επιθυμεί να προσλάβει για την τουριστική περίοδο 2018:

Καμαριέρες 
Κωδικός θέσης: MDS

Απαραίτητα προσόντα:
Τουλάχιστον 3 χρόνων προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 

5 αστέρων
Γνώση αγγλικών
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενες παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπ’ όψιν τμήματος 
Ανθρώπινου Δυναμικού στο link: https://swr.gr/gdmSK 
η μέσω φαξ στο 210 9944554 ή στο 23750 77105. Όλα 
τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Ο πελάτης μας, εμπορική εταιρία με έδρα στα Βόρεια προ-
άστια της Αθήνας και πελάτες Β2Β, επιθυμεί να προλάβει 
υπεύθυνο:

Customer Service
Τα καθήκοντα της θέσης:

των παραγγελιών καθημερινά

reports που στοχεύουν στην ενημέρωση των πελατών

τον αρμόδιο πωλητή και το τμήμα της αποθήκης 
για την καλύτερη διεκπεραίωση των παραγγελιών 
των πελατών

Department (Supply Chain Manager & Logistics 
Manager) για τη σωστή ενημέρωση των πελατών
Προσόντα των κατάλληλων υποψηφίων:

άριστα την ελληνική γλώσσα (σπουδές ή γνώσεις 
σχετικές με εξυπηρέτηση πελατών θα εκτιμηθούν)

γλώσσας (τουλάχιστον επιπέδου Lower) σε γραπτό 
και προφορικό επίπεδο

(για τους άνδρες υποψηφίους)
Επιθυμητά χαρακτηριστικά των κατάλληλων 
υποψηφίων:

ικανότητες, αποδοτικότητα σε συνθήκες πίεσης

την ιδιαίτερη φύση κάθε τμήματος

σε καταστάσεις που ξεφεύγουν 
από τα προγραμματιζόμενα

με αίσθηση ευθύνης και συνέπειας 
σε σχέση με όλα τα τμήματα της εταιρίας 
και φυσικά με τους πελάτες

μεταξύ πωλητών/πελατών και αποθήκης 
για την καλύτερη διεκπεραίωση 
των παραγγελιών και με στόχο την ικανοποίηση 
όλων των εμπλεκομένων
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε 
να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση 
για την οποία ενδιαφέρεστε στο link: 
https://bit.ly/2N02wXE.

Πωλήτρια
για το κατάστημα του Κηφισού

Καθήκοντα:

και διαδικασιών καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα:

παιδικά είδη (απαραίτητο)

επικοινωνίας και οργάνωσης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/jr2RA.

Το Renaissance Hotel ζητεί να προσλάβει:

Spa Therapist
Προσόντα:

Απόφοιτη ανάλογης σχολής
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, η άριστη γνώση 

πρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Ευπαρουσίαστη, με άριστη διαχείριση διαπροσωπικών 

σχέσων και επικοινωνίας
Γνώση ευρείας γκάμας θεραπειών-massages 

(μυοχαλαρωτικό massage, ρεφλεξολογία, 
thai massage, shiatsu, λεμφική μάλαξη)

Η ικανότητα διδασκαλίας yoga και pilates θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα

Ικανότητα προώθησης-πώλησης προϊόντων 
περιποίησης και ομορφιάς
Προσφέρονται:

Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος
Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής και καθημερινή 

προσφορά διατροφής
Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές 

αναλόγως προσόντων
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 

μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
link: https://swr.gr/Vi7zb. Όλα τα e-mailsπου δεν θα περι-
λαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται 
από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mails θα 
αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό της 
ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Web Developer
Agia Paraskevi, Attica, Greece

Description: Please note, this is a full-time, in-house 
role which will be based in one of our offices in Agia 
Paraskevi, Attica, Greece. Unfortunately, we are unable 
to support part-time or remote working for this role at 
this moment. eLearning Industry Inc is a rapidly growing 
online publishing platform that is used by eLearning and 
Marketing professionals from all over the world. Every day, 
eLearning Industry’s top-notch inbound marketing tools 
and strategies generate leads and build sales pipelines for 
some of the biggest companies in the eLearning niche. As 
a skilled and driven Web Developer, you will be a part of 
the dream-team that develops and maintains eLearning 
Industry’s online publishing platform and powers project 
implementations.
You will be expected to:

of web professionals

them to day-to-day operations

Responsibilities:

and technical requirements

for the front and back-end

and monitoring

Requirements:

and principles

be a plus

will be a plus
Benefits:

opportunities

revolution at the world’s no.1 online publishing 
platform and inbound marketing agency
Send your cv to this link: .

Receptionist
Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής, δεύτερη ξένη 
γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν.
 Γνώση του Protel και προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 
θα θεωρηθούν προσόντα.
Τα βιογραφικά να στέλντονται 
υπ’ όψιν κ. Μ. Δακτυλίδη 
στο link: https://swr.gr/RQung.

Μεγάλη εμπορική 
επιχείρηση
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Front End Engineer

Front end engineer looking for a great company 
to work at? I am looking for Front End Developers 
(various levels) for my client. The firm is a software 
house that develops software for clients within the 
banking, telecoms, retail & public sector. Would 
you be interested in interesting projects to work on? 
Do you want to be part of this company? Contact 
me to discuss further.
Benefits: The company offers the following 
for the front end engineer-Angular role: 

competitive remuneration package 
private medical insurance & private 

hospitalization insurance 
work life balance (No long working hours!) 
great working environment & very good 

working teams 
international exposure

Responsibilities: What are you going  
to do or what will you learn at this Front-End 
Engineer-Angular role? 

Coding well designed, testable, efficient code 
by using JavaScript and AngularJS 

Gathering and refining specifications  
and requirements based on technical needs 

Creating and maintaining software 
documentation 

Participation in daily scrum meetings in order 
to identify next tasks/steps
Requirements: What do you have to know 
to apply for the front end engineer-Angular 
role? 

Bachelor Degree in Information Technology, 
Computer science or relevant 

Minimum 2 years of professional experience 
in design and development using JavaScript, 
HTML5 and CSS3 

Working experience in MVC frameworks/JS 
libraries like React, Ember, Knockout, ideally 
AngularJS 

Experience in RESTful web services,  
Gulp/ Grunt & Responsive Design 

Familiarity in agile working 
Excellent english both oral and written 
Team player, reliable and with good 

communicative skills
Please note that for transparency and equity 
reasons, only those applications made online 
via our site will be assessed. After the screening 
of all the CVs received, we will only contact the 
candidates who meet the requirements of the 
job to arrange an interview. All applications are 
considered strictly confidential.
Send your cv to this link: https://swr.gr/vN95p.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύ-
τερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και 
βραβευμένη για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ως 
Best Workplace, αναζητά για το τμήμα παραγωγής 
στη Θεσσαλονίκη:

Microsoft.NET Desktop Developer 
Κωδ.: DEV_DESKTOP_THESS

Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση ανάπτυξης desktop εφαρμογών 

με τη χρήση Microsoft.NET Framework C# 
(Winforms)  

Άριστη γνώση Microsoft SQL Server
Πτυχίο ανώτατης-ανώτερης σχολής πληροφορικής
Προϋπηρεσία 3-5 ετών σε συναφή αντικείμενο 
Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια 

και υψηλό αίσθημα ευθύνης 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα

Οικειότητα με: 
DevExpress Controls 
Selenium WebDriver 
HTML, Web Services 
SVN, TFS, Git

Παροχές: 
Άριστο πακέτο αποδοχών 
Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση 
Άριστες συνθήκες εργασίας 
Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/
VaLuF. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το τμήμα HR: 
2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα αντι-
μετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Front-end Developer
Official Watch Shop is an official stockist for all 
Watch and Jewelry brands offered on our website. 
If you are a passionate developer who wants to 
follow the cutting edge technologies related to 
e-commerce and AI, constantly learning and 
extending your skills, we want to meet you. We 
offer a fulltime job in a pleasant working environment 
with a team of IT professionals and scientists.
Required skills: 

JavaScript 
HTML5 
CSS3

General skills: 
Report Generation 
Agile Methodology 
Logical Thinking 
Communication Skills 
Test planning & documentation

The following would be considered as a plus: 
Linux 
Version Control System: Git 
PHP 
WordPress 
JavaScript Frameworks (VueJS is prefered) 
CSS Framework (Bootstrap, Material) 

Design Patterns (MVC) 
HTTP, REST, JSON 
Unit Testing 
Fluent english communication 
No military obligations

Send your cv to this link: https://swr.gr/YosaP.

Web Developer-Altenar Athens, Athens 
Full-time-Salary 14.000€-16.000€ Per Year
Company description: Altenar is a provider of 
sportsbook software and services to licensed gaming 
operators. Ranging from ‘software-only’ product offers 
to the provision of a fully-managed sports betting 
platform stack, Altenar offers proven stability coupled 
with a flexible and personalised service. Our software 
is developed and operated in-house, whilst being 
powered by premium quality data feeds
Job description: We are looking for a Web Developer 
who will be responsible for the development of our 
portal applications. You will be working alongside a 
team of other developers in creating, maintaining, 
and enhancing the functionality of our websites. 
You will have the ability to work with cutting edge 
technologies and grow your skills along with our team.
Key responsibilities: 

Create website layout/user interface by using 
standard HTML/CSS practices 

Cooperate with our designers to match 
mockups design 

Implementation of third party APIs to power 
the application 

Implementation of new features and 
maintenance of our existing websites 

Create and maintain software documentation 
Stay plugged into emerging technologies 

industry trends and apply them  
into our products
Qualifications:

Minimum 2 years of experience as a web developer
Solid understanding of HTML5/CSS3, 

JavaScript and responsive design 
Deep functional knowledge or hands on 

design experience with Web Services (REST) 
Experience building User Interfaces and 

prototypes from wireframes and designs 
Experience with Vue.js or any other similar 

JavaScript framework
Good understanding of server-side SASS CSS 

pre-processor 
Strong organisational skills to juggle multiple 

tasks within the constraints of timelines 
Ability to work and thrive in a fast-paced 

environment, learn rapidly and master diverse 
web technologies and techniques. 

Fluent written and spoken english
Send your cv to this link: https://swr.gr/TO8fn.

Java Developer (Job Code: JD01_18)
Amco S.A. was established in 2003 by a team of 
experienced and highly knowledgeable members 
with the aim of high technology solutions deployment 
and integration, and the implementation of IT and 
telecommunications projects in general. Since then 
Amco has gradually become a leading provider of 
Mobility systems. The company has successfully 
implemented hundreds of projects for private 
and public sector as it has the expertise and the 
technology to design and develop a whole system 
from scratch, and provide total support for its 
products. This way, Amco can deliver reliable and 
high-quality solutions to its customers. Amco’s 
key aspect of success is its exclusively in-house 
product design and manufacture, which are tailored 
to the customer needs, as well as the high-standard 
after-sales support. Enterprises opting for Amco’s 
advanced solutions are bound to enjoy trouble-free 
performance and company growth.
Business activities: 

Smart Cities Solutions 
Cloud-based Ticketing Systems 
Passenger information Systems 
LED displays for information and advertising 
Automated Payment Systems and self-service 

kiosks
On-street and Off-street smart parking system

Summary: Join our engineering team at Amco 
SA. We are looking for highly motivated, skilled 
developers to contribute their skills, fresh energy, 
and new ideas to help build the next generation of 
products. You will work in the Amco Engineering 
team in the ongoing development of our new mass 
transportation platform. Your key responsibilities 
include understanding and clarifying product 
specifications, implementation of the code, regression 
testing, and live support of the platform in production. 
Documentation, debugging and operational support 
is expected throughout the product lifecycle.
Required skills: 

Java software development experience 
Experience with Spring, MVC, ORM (Hibernate) 
Experience with SQL (MySQL, PostgreSQL) 
Experience with web services using SOAP 

and/or REST APIs 
1 years of experience in client-side 

development including HTML/HTML 5,  
CSS/CSS3, JavaScript/JQuery/Ajax/JSON 

Familiar with application servers (Tomcat) 
Experience with software integration, 

acceptance and system testing 
Bachelor degree in Computer Science  

or equivalent
Desired skills: 

Experience with Maven/Ant 
Experience with bug tracking and versioning 

software ie: Jira, GIT, etc. 
Experience with common design patterns 
Familiar with mobile app (iOS, Android, 

Windows Phone) development
Strong written and verbal communication skills

The company offers: 
Competitive salary, based on qualifications 
Excellent working environment 
Prospects of development 
Continuous education

Location: Athens, Attiki Greece. Those interested 
can send their CV immediately quoting reference 
code: JD01_18 to this link: https://swr.gr/Zi5fw. All 
applications will be treated with strict confidentiality.

IT Business Analyst-Tester fluent in English, 
for e-Government projects 

(ref: BA_T/08/18) Athens, Greece 
European dynamics (www.eurodyn.com) is a 
leading Software, Information and Communication 
Technologies company, operating internationally 
(Athens, Brussels, Luxembourg, Copenhagen, Berlin, 
Berne, Stockholm, London, Nicosia, Helsinki, Jakarta, 
Belgrade, Hong Kong, etc). The company employs 
over 550 engineers and IT experts. We design and 
develop software applications using state-of-the-art 
technology. Our current ICT projects have a value 
exceeding 200 million EURO. European dynamics is a 
renowned supplier of IT services to European Union 
Institutions, international organizations, European 
Agencies and national government Administrations 
internationally. We currently have a vacancy for an 
IT Business Analyst-Tester fluent in English, to offer 
his/her services as an expert in various international 
web development projects of the company, in the 
field of eGovernment. The work will be carried out at 
the premises of the company in Athens, with onsite 
missions at client premises within EU. In the context 
of this assignment, the successful candidate will be 
integrated with the implementation and maintenance 
teams of the company, interfacing and closely 
cooperating within the client’s Management, Business 
and Technical responsible teams.
Your tasks: 

Participation in functional and progress 
meetings with clients 

Analysis and preparation of documentation 
(business requirements, reports, etc.) 

Elaboration of functional/non-functional 
specifications (Use Cases, etc) 

Participation in testing, training and user 
support activities, for web applications 

Project Management support, coordination, 
and reporting
Your skills: 

University Degree in Computer Science  
or Information Technology 

Excellent command of English, both written 
and spoken 

Analytical thinking, with good presentation 
and collaboration skills 

Familiar with the development cycle  
of web applications (elaboration of functional 
requirements, testing, etc.) 

Good knowledge of MS Office suite  
and understanding of XML, SQL, HTML, CSS 
technologies will form an asset
Our offer: If you are seeking a career in an exciting 
and dynamic company, where you will offer your 
services as part of a team, operating in an international, 
multilingual and multicultural environment where you 
can expect real chances to make a difference, please 
send us your detailed CV in English, quoting reference: 
(ref: BA_T/08/18) to this link: https://swr.gr/mY7o3. 
We offer a competitive remuneration (either on a 
contract basis or on a full benefits package), based 
on qualifications and experience. All applications 
will be treated as confidential. 
You may also consider all our other open vacancies 
by visiting the career section of our web site (www.
eurodyn.com) and follow us on Twitter (@EURODYN_
Careers) and LinkedIn. European Dynamics (ED) 
adheres to the General Data Protection Regulation 
principles by applying its Privacy Policy as published 
in www.eurodyn.com/privacy. 
By sharing your personal data with ED, you 
acknowledge and accept its Policy and authorize 
ED to assess your candidature and communicate 
with you in relation to the job opening. Furthermore, 
when providing your data, it is up to you to explicitly 
consent that your data can be assessed for future 
job openings, for as long as you do not withdraw 
such consent. If you do not consent, we will not be 
able to consider the data you provide to us for future 
job openings.

H ULTRA4 Advanced Information Systems (www.
ultra4.eu), η πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στον 
τομέα των επιχειρηματικών διαδικτυακών εφαρ-
μογών (Enterprise Web Applications), αναζητά:

Προγραμματιστές Java 
στο πλαίσιο της αύξησης  
του κύκλου εργασιών της

Για κάθε έργο που αναλαμβάνουμε, προβλέπεται 
αρχικά μια βασική εκπαίδευση και στη συνέχεια 
ακολουθεί η ανάπτυξη λογισμικού στα γραφεία 
των πελατών μας στη Γερμανία.
Επιθυμητά προσόντα: 

Βασική γνώση Java (γνώσεις στην ανάπτυξη 
διαδικτυακών εφαρμογών και της τεχνολογίας 
J2EE θεωρείται πλεονέκτημα) 

Γνώση αρχών αντικειμενοστραφούς π 
ρογραμματισμού 

Καλή γνώση γερμανικών ή/και αγγλικών  
(τα γερμανικά θεωρούνται πλεονέκτημα) 

Ομαδικό πνεύμα και ικανότητα συνεργασίας 
στο πλαίσιο ομάδας 

Απόφοιτος/η ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Προσφέρονται: 

Εργασία σε συγκεκριμένα έργα στη Γερμανία 
6 -12μηνες, συμβάσεις έργου  

με ανταγωνιστικές αποδοχές 
Συνεχείς δυνατότητες εξέλιξης στην ταχύτατα 

αναπτυσσόμενη εταιρία μας

Παρακαλούμε αποστείλατε τις αιτήσεις σας μαζί 
με βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/
KHkao. Αιτήσεις αποδεκτές στα ελληνικά, αγγλικά 
ή γερμανικά.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Εurotraining A.E. 
δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Βόλο. 
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστο-
σελίδα www.eurotraining.gr. Για τη διοργάνωση 
σεμιναρίων ζητείται:

IT Expert με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες: 

Εκπαίδευση σχετική με τον ευρωπαϊκό  
κανονισμό 2016/679 

Συμμετοχή σε ομάδα καθηγητών 
Συμμετοχή σε διοργάνωση ημερίδων 
Συμμετοχή σε συμβουλευτική υποστήριξη  

και σύνταξη εγχειριδίων
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

Minimum 2ετής εμπειρία σε εκπαίδευση  
ή εφαρμογή του GDPR 

Απόφοιτος σχολής ηλεκτρολόγων μηχανικών 
και μηχ. υπολογιστών ή πληροφορικής 

Επιθυμητή η κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού  
ή διδακτορικού τίτλου 

Δεξιότητες για παρουσιάσεις 
Καλή γνώση αγγλικών

Η συνεργασία αφορά κυρίως στην κεντρική 
δομή της Αθήνας. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
agCXw με θέμα: «IT expert GDPR», Υπ’ όψιν κας 
Νίκης Κοζανιτά.

Senior Java Software Developer
Company details: WalletHub is one of the leading 
personal finance destinations in the US. We’re 
looking for a highly skilled and experienced Senior 
Java Developer for a full-time, permanent, remote 
position.
Requirements: You are the ideal candidate 
for this job if you have: 

Over 3 years experience in Java, Spring  
and MySQL (or any relation database) 

Experience developing web and stand-alone 
applications in Spring technologies such as: 
Spring MVC, Spring Security, Spring Batch 

Excellent communication and analytical skills 
Proficient with spoken/written english

Nice to have but not required: 
Experience in PHP 
Familiarity with front-end technologies 

Object-Oriented Javascript, AJAX, XHTML, 
HTML, XML/DOM 

Experience with unit testing framework,  
test driven development
Responsibilities: 

Designs and develops web applications using 
Java, Spring Framework, MySQL 

Designs and develops unit test cases to make 
the code more robust 

Participates in pairing and code reviews. 
Supports and troubleshoots problems  

with existing applications 
Participates in the areas of architecture, 

design, implementation, and testing
Our offer: 

Very competitive salary based on prior 
experience and qualifications 

Potential for stock options after the first year 
Raise and advancement opportunities based 

on periodic evaluations 
Visa sponsorship (for non-US citizens, visa 

sponsorship can be granted after 18 months 
with the company, based on performance)
Notes: 

This position does not have a location 
requirement and can be performed remotely 
from outside the U.S.

Please also be aware this position entails working 
at least 50 hours per week and requires an overlap 
with EST business hours.
More about WalletHub: WalletHub is a high-growth 
fintech company based in Washington, D.C. that is 
looking for talented, hard-working individuals to 
help us reshape personal finance. More specifically, 
we are harnessing the power of data analytics and 
artificial intelligence to build the brain of a smart 
financial advisor, whose services we’re offering to 
everyone for free. The WalletHub brain enables 
users to make better financial decisions in a fraction 
of the time with three unique features:
1) Customized Credit-Improvement Tips: WalletHub 
identifies improvement opportunities and guides you 
through the necessary corrections.
2) Personalized Money-Saving Advice: WalletHub’s 
savings brain constantly scours the market for 
load-lightening opportunities, bringing you only 
the best deals.
3) Wallet Surveillance: Personal finance isn’t as 
scary with 24/7 credit monitoring providing backup, 
notifying you of important credit-report changes.
In addition to the valuable intelligence the brain 
provides, WalletHub is the first and only service 
to offer free credit scores and full credit reports 
that are updated on a daily basis absent of user 
interaction, rather than weekly or monthly and 
only when a user logs in. Some other services hang 
their hats on free credit scores and reports, yet 
they’re still inferior to what WalletHub considers 
minor pieces to a much larger puzzle.
Send your cv to this link: https://swr.gr/Fe74y.

Junior Software Developer in HSQE 
Solutions

I2QS is emerging as a highly scalable software 
solutions provider for a range of service-based 
companies and organizations in the maritime sector. 
As a customer-driven approach and a focus on quality, 

I2QS has designed reliable, future-proof and cost-
effective ERP solution that meets the needs of the 
industry. Our ERP solution, SBS Manager Suite, 
combines core business management systems, 
integrated with a range of collaborative and business 
intelligence solutions to manage fleets and offshore 
locations. Our vision is to enable the maritime industry 
access and work mobile and use of the cloud services 
for their critical processes. We’re looking for a Junior 
Software Developer who would love to contribute to 
the development of software solutions. You will be 
one of our Software Developers and responsible for 
the development of additional features/functionality, 
troubleshooting issues, and working directly with 
clients to customize our product (SBS Manager Suite 
for Desktop and Web editions ).
Key responsibilities:

Analyze, design, develop, test, debug & implement 
software features utilizing Microsoft. Net 
Technologies,C#, VB Net Languages

Improve and expand your skillset 
Contribute to code improvement-track 

down and squash bugs, review code, assist 
customers in solving issues, document code 

Commit to gaining a thorough understanding 
of our core products-both technically  
and from the customer perspective
Requirements: 

1 year of working experience as a Software 
Developer in areas of HSQE 

problem-solving skills
If you want to join a small but growing team, with a 
proven track record, please send your CV. We’ll call 
or email if we think there’s a good fit. Background 
checks will be required of final candidates. Send 
to this link: https://swr.gr/YD71v.

Η Elicon E.E., μία δυναμική διεθνής εταιρία στο 
online και mobile slot gaming με έδρα τη Θεσσα-
λονίκη, ζητά να προσλάβει με πλήρη απασχόληση:

Προγραμματιστή
Απαραίτητες γνώσεις: 

Java 
HTML, HTML5, CSS3 
Javascript 
Webpack

Επιθυμητές γνώσεις: 
PHP 
MySQL 
Vue.js

Ικανότητες και προσόντα:
Γνώση αγγλικών (ανάγνωση, γραφή και ομιλία)
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(για τους άνδρες υποψηφίους) 
Ικανότητα συνεργασίας στο πλαίσιο ομάδας 
Προσήλωση στην επίτευξη στόχων 
Επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει: 
Σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας  

με προοπτικές εξέλιξης 
Μισθό ανάλογο των προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/HNZIw.

Adecco HR is the global leader in HR services, 
certified in Greece with ISO 9001:2015 in the fields 
of search and selection services and temporary 
placement. Adecco is currently seeking, on behalf 
of its client, a leader multinational company in 
FMCG sector, for a dynamic professional to cover 
the following position:

IT Support Specialist
Job description:

Manages incident & service request (resolution 
of E2E tickets) according to company’s standard 
processes, policies and tools

Performs regular or ad-hoc support duties such 
as: Network related incidents and implementations, 
Hardware & Software related incidents and changes, 
Collaboration solutions and systems

Manages IT asset inventory, lifecycle, 
including any leased or own ICT equipment 

Orders IT related devices, peripherals 
Printer support 
VIP support (with high priority and caliber) 
Off-premise IT Support for events and users 

at venues 
Manages IT mobile and Telco services 

(reporting, tracking of costs) 
Undertakes as individual or as team member, 

local scope projects’ s implementations  
with clear reporting and tracking methods.
Candidate profile: 

AEI/TEI/College graduate in Information 
Technology or similar

Experience one (1) to three (3) years in a similar 
position within a multinational company PC literacy 
(MS-Office, Outlook, Internet)

Knowledge of SAP would be an asset 
Fluency in english language (both written  

and verbal communication) 
Excellent interpersonal and communication 

skills and ability to work effectively  
with cross-functional teams 

Hard worker, committed to timelines  
and accuracy
The company offers: 

Competitive remuneration package 
Friendly and challenging working environment

To apply for this job opening please submit your CV 
to this link: https://swr.gr/o6sjv. 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.
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Data Scientist-Athens, Attica, Greece 
Customer Relationship Management (CRM)

CONS MKT-002
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 
“CRM Analyst” to join a team of bright professionals.
Main tasks:

Use advanced analytical & modeling techniques to 
optimize customer experience, stimulate revenues, 
reduce churn, determine Next Best Activities and 
other tasks on Wind’s customer base

Mine and analyze data from company databases 
to support both above- and below-the-line 
sales activities, as well as overall customer 
communication and experience

Interact cross-functionally with a variety of 
CRM-internal and other Wind units to identify 
sales opportunities and/or address other topics

Maintain clear and coherent communication, 
both verbal and written, to understand business 
requirements and be able to present results to 
non-analysts in a professional manner

Monitor KPIs, support project needs in a timely and 
efficient manner demonstrating work ownership, 
accuracy and commitment to quality

Review existing practices-techniques used, and 
lead new methods-approaches of working based on 
latest global analytical trends and best practices
Requirements:

BSc in Statistics, Mathematics/Physics, Computer 
Science, Engineering or other related discipline or 
2+ years’ experience in a similar position

A relevant MSc (both Marketing, Business, or 
Science/Statistics) will be considered a strong asset

Strong analytical and problem solving skills 
Knowledge and experience of data mining 

tools (e.g. SPSS Modeler, SAS, R) or any 
coding-programming language  
(e.g. C, C++, Java, JS, Python, VB etc.) 

Knowledge and good understanding of 
databases architecture, including SQL 
language

Familiarity with statistical models and machine 
learning/AI techniques (e.g. Logistic Regression, 
Clustering, Factor Analysis, Principal Component 
Analysis, Social Network Analysis, Time Series, 
Neutral Networks, Decision Trees etc.)

Knowledge of MS Office, primarily Excel a 
nd Power Point 

Experience with distributed/big data tools 
(e.g. Hadoop, Spark, etc.) will be considered 
a plus 

Strong prioritization skills; ability to perform 
multiple tasks under tight deadlines 

Strong communication and teamwork/
organization skills 

Strong command of the english language
Send your cv to this link: https://swr.gr/spUO4.

Front End Developer, Life is short-so work 
somewhere awesome! Join 
Excite Holidays as our new  

Front End Developer
Are you passionate about new ideas and design 
while being able to developthem to a functional 
website? Do you have an understanding about 
client experience while you love being a part of an 
international tech team? Are you passionate and 
excited about what you do? If so, Excite Holidays 
might be the place for you!
About Excite Holidays: Excite Holidays is an award 
winning online travel wholesaler with offices around 
the globe. We provide the most innovative booking 
experience in the travel industry and empower travel 
agents by providing them with a huge portfolio of 
hotels, apartments, activities, transfer services and 
ferry tickets. We have some of the brightest, most 
motivated and passionate people in the travel industry 
working for us. We lead the way with innovative ideas, 
cutting-edge technology and a customer-focused 
approach that can’t be beaten. We are revolutionising 
the future of online travel and we are looking for 
an outstanding individual to join us on this exciting 
journey in Sydney.
About the role: Our in-house development team 
ensures we lead the way in providing the most 
innovative booking experience in the travel industry. 
We empower travel agents by providing them 
with a huge portfolio of products, including over 
250,000 hotels and apartments, 30,000 activities 
and reliable transfer services. Our intuitive and 
efficient booking tool enables our travel agents to 
provide the very best service to their clients. Due 
to strong growth and a rapidly expanding suite of 
products and services, an exciting opportunity has 
become available for a highly talented, dynamic 
and technical Front End Developer to join our 
exceptional team. This opportunity would suit 
an individual who is keen to work with the latest 
technologies, methodologies and frameworks.
You will: 

Implements solutions and product 
development based on the business 
requirements for the Excite Holidays 
application portfolio & platform 

Use the latest lightweight frontend 
technologies and agile methodologies to build 
world-class web products 

Be an active participant in all aspect  
of the software delivery process 

Program to perfection 
Build applications that scale and are reliable 
Push the envelope, trying new things  

to achieve the desired results
Support other developers and associated 

Development & Innovation resources as appropriate
About you: 

At least two years experience as a Front End 
Developer 

Strong JavaScript and jQuery skills 
Sound knowledge of OOP and Composition 

concepts 
Strong UX and product sensibility
Experience with Agile Development Methodology
Critical thinker, analytical and passionate 

about solving technical problems 
Proven experience in creating web pages  

with HTML5/ CSS3 
Sound experience with implementing 

responsive design using Bootstrap/Foundation 
Working knowledge of PHP MVC frameworks 

like (CodeIgniter, Kohana, Zend or similar) 
Practical knowledge of frameworks/ 

libraries like Angular(preferable), Reactjs, 
Vuejs or Knockoutjs. KnockoutJS, AngularJS 
(preferable) 

Familiar with tools like Grunt/Gulp/WebPack 
(desirable) 

Experience writing unit tests with Jasmine, 
Sinon (desirable) 

Familiar with Continuous Integration process 
(preferable) 

Experience in working with API’s 
Experience in working with version control 

repositories like Git.
About the benefits: You will be supported by the 
best team in the game and receive a competitive 
salary package commensurate with experience. We 
also provide amazing company benefits such as:

Opportunities for international travel, cost 
price accommodations, activities, ferries  
and transfers 

Health and wellness perks including group 
personal training, daily breakfast, fruit  
and afternoon snacks 

Green initiatives, volunteer opportunities  
and monthly fundraising activities 

Friday drinks, social events, company picnics 
and peer nominated recognition awards 

Professional and personal development 
opportunities 

An awesome office location with a creative 
flexible working environment

Office working hours Monday to Friday 8.00-16.30
If this opportunity sounds exciting to you and aligns 
with your experience, then we would love to hear from 
you. Please send us your CV and salary expectations 
and go to www.exciteholidays.com/careers to learn 
more about working for Excite Holidays. Send your 
cv to this link: https://swr.gr/AmHS4.

Noris offers companies customized IT solutions 
in the areas of IT outsourcing, Cloud Services and 
Network & Security. Technological basis of these 
services is a powerful IT infrastructure that relies 
on noris network’s own high-performance backbone 
and multiple high-security data centers. We are 
constantly looking for IT specialists (f-m) with a 
vision! Join our team in Thessaloniki as:

Mid/Senior Python Developer (f/m)
As an employee in our agile team you develop our 
modern enterprise-wide information systems, 
which integrate all business relevant tools and 
systems around our CMDB. The focus of your field 
of activity lies in the backend of these systems that we 
implement in Python. Are you experienced in designing 
and implementing complex software systems and 
looking for a new challenge? Then send us your CV!
Responsibilities: 

Develop and optimize highly available 
Software with modern methods 

Analyse problems and solve interference 
Design, develop, test, document and maintain 

web applications and APIs 
Develop custom solutions for our customers 
Collaborate with Frontend developers  

and DevOps 
Work using project management methods like 

Scrum as part of an agile team.
Your profile: 

You have solid experience in the development 
of software in Python3 

You are familiar with Technologies like REST, 
Continuous Integration-Deployment, git, 
aiohttp, nosetests, and can thus support  
us in these areas of software development 

Development of comprehensive software 
solutions and solving complex tasks is your 
daily business 

You have practical experience in a corporate 
environment and-or in open source projects 

A high level of teamwork and communication 
skills, independent, structured and solution 
oriented work, engagement and a high 
readiness for action and willingness to learn 
will complete your profile 

Excellent organizing, prioritizing  
and multitasking abilities 

Excellent written and spoken english  
and-or german skills 

Willingness to travel
Interested? Then do not hesitate! We look forward to 
receiving your application with the earliest possible 
entry date, ideally via email. Need help? Contact 
us! We will be happy to assist you with further 
questions.
Send your cv to this link: https://swr.gr/dzIF3.

qmetric | HR Solutions is currently recruiting, on 
behalf of ATLANTIS Engineering S.A., the position of:

.NET Developer
The company: ATLANTIS Engineering S.A. has 
been leading Asset Management solutions since 
1996. They develop and implement integrated 
solutions in the field of electromechanical equipment 
maintenance based on the latest international 
standards.
The position: The successful candidate  
will be based in Thessaloniki, joining 
our client’s Application Development 
Department and his/her main duties  
will include: 

Participating in full software development 
lifecycle: analyzing requirements, developing 
designs, implementing, testing and maintaining 
software/web applications using C#.NET/ASP.
NET MVC/WCF Services 

Contributing to Research processes 
Investigating and develops skills in new 

technologies 
Preparing all appropriate user and technical 

documentation for assigned development 
projects.
Your profile: In order for you to be able  
to successfully carry out the duties  
of the job, you should possess the following:

BS/MS in Computer Science or Engineering 
Very good knowledge of object oriented 

programming 
Good knowledge of C# 
Good knowledge of RDBMs and SQL 
Experience with HTML5, JavaScript, CSS,  

and frameworks like JQuery 
RESTful APIs 
Unit and integration testing 
Good Knowledge of english

Preferred skills: 
Involvement with Visual Studio 2013/2015.

NET development environment 
Familiar with the.NET web technology stack: 

ASP.NET MVC, ASP.NET WebApi, Entity 
framework, signalR 

Knowledge of XML, XSD, JSON 
Experience with DevExpress Tools 
User Interface design experience. 
Experience with agile, TDD.

Our cllient offers: In case you are selected 
for the specific position, you will have access 
to the following: 

Competitive remuneration package 
Modern, dynamic and friendly working 

environment 
Continuous development opportunities  

in multidisciplinary cutting-edge research 
fields.
Are you interested? Are you thrilled by the prospect 
of advancing your already successful career and 
developing professionally in an innovative and 
well-established company? If so, send your cv 
to this link: https://swr.gr/hM3L8 to submit your 
application. Our company treats each application 
with strict confidence.

Η Relational Technology A.E., εταιρία πληροφο-
ρικής επιθυμεί να προσλάβει:

SQL Programmer
Για την ανάπτυξη και την υποστήριξη εφαρμογών οι 
οποίεςβασίζονται σε SQL, καθώς και την ανάπτυξη 
SQL reports. Κωδικός θέσης: (Ref. STY/08.18)
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

Πολύ καλή γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 
(T-SQL) σε περιβάλλον Microsoft SQL Server

Ικανότητα στη συγγραφή reports, complex 
queries και data abstractions σύμφωνα  
με τις τεχνικές προδιαγραφές 

Πολύ καλή γνώση Microsoft Excel  
(συμπεριλαμβανομένων pivot tables) 

Επιθυμητή η εμπειρία σε performance tuning 
σε SQL queries 

Επιθυμητή η γνώση σε SQL Server Reporting 
Services (SSRS) 

Προϋπηρεσία 3 τουλάχιστον ετών σε θέση  
που έχει άμεση σχέση με τη διαχείριση  
δεδομένων με SQL 

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Πολύ καλές δυνατότητες επικοινωνίας  

και συνεργασίας
Εάν ο κόσμος της προηγμένης τεχνολογίας λογισμι-
κού σας ενδιαφέρει και πιστεύετε ότι μπορείτε να 
ανταποκριθείτε στις προσδοκίες μας, στείλτε μας 
βιογραφικό σας αναφέροντας τον κωδικό αγγελίας 
στο link: https://swr.gr/HlXy3.

Blockachain seeks for a:
Mobile Application Developer  

(Ref: BMAD1)
The key responsibilities of the candidate 
include: 

develop, test and implement technical 
solutions 

analyze, modify and maintain existing 
applications

prepare technical, operational and user related 
documentation in support of applications
Candidate qualifications/profile: Minimum 
requirements: 

University Degree in Computer Science, 
Information Technology or equivalent 

Experience in developing Android and/or iOS 
applications 

Experience in using Android Studio  
and/or XCode

Good Java knowledge and/or Swift/Objective-C
RESTful Web Services 
Excellent communication skills in english  

both verbally and in written

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

Programming languages C#, Python, Kotlin 
or C++ 

Knowledge of HTML, CSS & JavaScript 
Database Management Systems 
Agile & Scrum methodologies

Other skills: 
excellent analytical skills and to be structured 

and results orientated 
ability to effectively communicate ideas, 

describe problems and solutions 
ability to work and contribute in a team 

environment
Interested candidates should send their CVs in 
english (quoting the reference BMAD1) to this 
link: https://swr.gr/Rs1Z6, Blockachain Steliou 
Kazantzidi 47, Thermi Group Building 1, 570 01, 
Thermi, Thessaloniki, Human Resource Department, 
Phone: 2311 999955.

Η Alumil, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο 
προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους 
στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγω-
γής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, 
επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Senior Software Engineer-Team Leader  
Κωδικός: SSE-18-Με έδρα την Ευκαρπία

Περιγραφή θέσης: Καθοδήγηση της ομάδας ανά-
πτυξης εφαρμογών η οποία αναλύει και προτείνει 
κατάλληλες τεχνικές λύσεις στις επιχειρηματικές 
απαιτήσεις που προκύπτουν.
Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή πληροφορικής 
ομίλου.
Προσόντα: 

Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης  
(με κατεύθυνση την πληροφορική) 

Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών  
βάσεων δεδομένων (Oracle, SQL Server, 
MySQL) 

Πολύ καλή γνώση ανάπτυξης εφαρμογών  
με χρήση τεχνολογιών και γλωσσών  
προγραμματισμού Java (Eclipse, Android 
Studio), C# (Visual Studio), PHP, Python 

Τετραετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου 
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
Δυναμική προσωπικότητα 
Λήψη πρωτοβουλιών 
Αναλυτική σκέψη

Η εταιρία προσφέρει 
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 

της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα  

με το σύστημα διοίκησης απόδοσης 
Ιδιωτική ομαδική ασφάλιση 
Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
Προοπτικές εξέλιξης 
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/JgmkO.

Η Spartan Security, μία εκ των δυναμικότερων 
και μακροβιότερων ελληνικών επιχειρήσεων 
ασφαλείας, με σημαντικές διακρίσεις, εκατοντάδες 
μακροχρόνιες συνεργασίες και καινοτόμα προϊόντα 
υψηλής τεχνολογίας, ενδιαφέρεται να εντάξει στο 
δυναμικό της:

IT Engineer
Απαραίτητα προσόντα: 

Πολύ καλή γνώση networking (TCP/IP, NAT, 
STP etc) 

Πολύ καλή γνώση Windows Server 
2008/2012/2016 (Active Directory, GPO) 

Εμπειρία σε παραμετροποίηση cisco routers, 
switches, access points 

Πολύ καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων 
Windows 7/10 

Πολύ καλή γνώση Microsoft Outlook 
Καλή γνώση σε Vmware virtualization  

environment (vCenter, Esxi) 
Επιθυμητές πιστοποιήσεις Cisco  

και/ή Microsoft
Αρμοδιότητες: 

Παρακολούθηση και παραμετροποίηση  
της δικτυακής υποδομής της εταιρίας 

Παρακολούθηση, παραμετροποίηση  
και αναβάθμιση των λειτουργικών συστημάτων 
και server 

Υποστήριξη χρηστών της εταιρίας  
σε καθημερινές λειτουργίες 

Απομακρυσμένη υποστήριξη πελατών 
Παρακολούθηση και παραμετροποίηση δικτυ-

ακών δεκτών που αφορούν την λήψη σημάτων 
συναγερμού
Αν διαθέτετε όρεξη για εργασία, σε ένα σύγχρονο 
δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον, που σας δίνει 
την δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις δεξιότητές σας και 
να εργαστείτε για τον ταχέως αυτό, αναπτυσσόμενο 
πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας, αποστείλατε το 
βιογραφικό σας στο link: https://swr.gr/vlUSO.

Η E-GATE ΕΠΕ, μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες 
εταιρίες προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, 
ζητά να προσλάβει στέλεχος για την καλύτερη οργά-
νωση της λειτουργίας του τμήματος ηλεκτρονικού 
εμπορίου/site και υποστήριξης των πελατών της:

Web Developer (Κωδ. WD 0718)
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη 
εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος 
σας στον τομέα της τεχνολογίας; Τότε θα χαρούμε 
να σας γνωρίσουμε από κοντά.
Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ στον τομέα της Πληροφορικής 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε C# 

/.NET Framework, κυρίως Windows Forms 

Applications, απαραίτητη η γνώση Object 
Oriented Programming 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε Postgres 
9+, MS-SQL 2005+, MySQL 

Άριστη γνώση Linux Server Administration 
Προϋπηρεσία σε ανάλυση, σχεδιασμό  

καιυλοποίηση σε σύνθετα  
τεχνικά περιβάλλοντα 

Εμπειρία σε περιβάλλοντα  
Virtualization-Virtualbox 

Εμπειρία σε RESTful ή SOAP Services 
Εμπειρία στην παροχή τεχνικής υποστήριξης 
Ικανότητα να λειτουργεί εντός αυστηρών 

προθεσμιών 
Γνώση σε Linux Mail Server Administration 
Γνώση σε SVN Server 
Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον  

με γρήγορους ρυθμούς 
Ικανότητα στην οργάνωση και στον σχεδιασμό 
Να είναι σε θέση να επικοινωνεί  

αποτελεσματικά με τους συναδέλφους του 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις  

για τους άντρες υποψηφίους
Επιθυμητά προσόντα: 

Επιθυμητή η γνώση PHP, Apache 
Επιθυμητή η γνώση XML, JSON, AJAX, HTML5 
Επιθυμητή η γνώση Google AdWords και SEO 
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα οι γνώσεις σε 

Ε-Commerce Platforms και Open Source CMS 
(Wordpress) 

Θα θεωρηθεί προσόν η εμπειρία σε Singular 
Logic ERP
Η E-GATE ΕΠΕ προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πα-
κέτο αποδοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.), 
σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο 
πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας 
στον χώρο της πληροφορικής.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/5IGyc.

Software Competitiveness International S.A. 
(Soft Com International), is a rapidly growing, 
innovative Software Company, located in Athens. 
Through our team, of highly motivated Software 
Engineers with a strong technical background 
and long experience in complex international 
projects, we provide to our customers, both locally 
and globally, technical excellence and valuable 
services. In the year 2018, among other company’s 
achievements, we continuously increase our team 
and our international presence establishing new 
and very promising long term cooperation and 
expanding the existing ones in very promising 
technological and market areas. 
Due to the positive growth prospects for our 
company and because we know that success is 
possible only through a motivated and dedicated 
team, we currently are looking for:

Software Engineers Java,  
for Automotive

To offer their services (SW analysis, design, coding, 
testing) for our international cooperation in the 
area of “automotive-connected car”, from our 
company’s premises in Athens.
Required skills: 

a talented software developer 
willing to take on new challenges 
a strong analytical-, problem solving 

and quantitative ability 
able to adapt quickly to new and challenging 

technical and business related environments 
able to work independently, 
a team player, with strong communication 

skills, within a multi-national environment 
flexible enough to work in a fast paced 

environment, according to the customer’s 
mentality 

willing to be part of a very dynamically 
working company 

University Degree in Computer Science, 
Informatics, Electrical-/ Electronics 
Engineering or relevant discipline 

Advanced in Java (Version 8) 
Advanced in REST webservices,  

Hibernate, JMS 
experience in Cloud technologies/ AWS 
Experience in RDBMS (Oracle), NoSQL 
Good understanding of Linux, GIT, Jira 
English speaking and writing fluently

Nice to have: 
Experience in Javascript  

(Angular, JQuery, ….) 
Experience with CI, Jenkins 
Experience with automated testing  

using Selenium, Saucelabs or similar
The successful candidates will be part of a team 
of highly qualified professionals, established in 
Greece (Athens), being involved in the full software 
development lifecycle. They will have an enabling 
in market- and product- specifics in Greece or 
in Germany.
Prerequisites: 

Ability to stay abroad (Germany)  
for 2-3 weeks, during the enabling period 

Ability to travel abroad, as needed ( < 10%) 
Participation to a technical test

In case you are willing to become part of our team 
and make the difference, please send your detailed 
CV in English, quoting reference ref: EBJ/08/18, 
asap to this link: https://swr.gr/vX8dD.
Starting date of the cooperation: 9.-10.2018. We 
offer a competitive remuneration package, based 
on qualification-experience, and benefits, and work 
in a challenging multinational environment. All 
applications will be treated as confidential. For 
information regarding our company, please consult 
our web site: www.softcom-int.com.
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διαδικασίες. Οργανώνει την κατανομή του προσω-
πικού σε βάρδιες

Διαμορφώνει για όλα τα θέματα που άπτονται της 
αρμοδιότητας του τις απαραίτητες γραπτές εται-
ρικές πολιτικές και διαδικασίες, εγγυώμενος την 
μελλοντική πιστή τήρησή τους

Ελέγχει την τήρηση των συνθηκών ασφαλείας της 
εργασίας και συμμετέχει ενεργά στην τήρηση των 
πορισμάτων του ποιοτικού ελέγχου, των προτύπων 
ασφαλείας και ποιότητας

Συνεργάζεται με τα τμήματα εφοδιασμού, αποθή-
κευσης, λογιστηρίου, διανομής και γενικά όλους 
τους εμπλεκόμενους στην παραγωγική διαδικασία 
με γνώμονα την τήρηση των στόχων παραγωγής, την 
εξυπηρέτηση των πελατών και την οικονομικότερη 
λειτουργία της μονάδας

Ερευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής 
με σκοπό να αυξήσει την αποδοτικότητα της παρα-
γωγικής μονάδας της εταιρίας

Επικοινωνεί κατάλληλα με τους εκπροσώπους 
των πελατών προκειμένου να αξιολογήσει και 
αξιοποιήσει επιχειρησιακά τις πληροφορίες που 
συμβάλλουν στην βελτίωση της αποδοτικότητας 
της παραγωγικής διαδικασίας

Ερευνά τα αίτια εμφάνισης λειτουργικής φύρας 
και ενδιαφέρεται για την διατήρησή της σε ανεκτά 
επίπεδα που θα οδηγήσουν την εταιρία στο να προ-
σφέρει ανταγωνιστικές τιμές στους πελάτες της

Τηρεί το πρόγραμμα συντηρήσεως του μηχανο-
λογικού εξοπλισμού της μονάδας σύμφωνα με 
τις οδηγίες των κατασκευαστών και τις σχετικές 
εταιρικές διαδικασίες
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε 
αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 
στο link: https://swr.gr/CHUns.

Η εταιρία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού 
υψηλής τεχνολογίας.
Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση, 
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη:

Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης 
εισιτηρίων και πληροφόρησης επιβατών 
για εταιρίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης 
τεχνολογίας LED

Ολοκλήρωμένων συστημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευση

Λύσεων Έξυπνων Πόλεων
Η εταιρία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Παραγωγής (Κωδ.: PMK01/17)
στην παραγωγική μονάδας της εταιρίας 

στην Κόρινθο
Περιγραφή Θέσης:

Υπεύθυνος σχεδιασμού παραγωγής και ορθής 
εκτέλεσης

Αποτελεσματική διοίκηση και μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων 
και προμηθειών για την οργάνωση 
της παραγωγής

Υπεύθυνος τεχνικών προδιαγραφών 
και διασφάλιση της ποιότητας του τελικού 
προϊόντος

Παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων 
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού

Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 

σε οργανωμένη Διεύθυνση Παραγωγής
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 

(για τους άνδρες)
Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση ψηφιακών ηλεκτρονικών
Γνώση αναλογικών ηλεκτρονικών
Χρήση όλων των εφαρμογών γραφείου Η/Υ
Γνώση ERP λογισμικών

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
Οργανωτική συμπεριφορά, ομαδικότητα, ευχέρεια 

επικοινωνίας, συνδυαστική γνώση, μεθοδικότητα 
και συνέπεια

Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης πίεσης, 

τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Συνεχή εκπαίδευση

Τόπος εργασίας: Κόρινθος
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας τον κωδικό 
της θέσης: DPM01/17 στο link: https://swr.gr/Uc5Kf. 
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Τεχνολόγο Τροφίμων
για μονάδα παραγωγής προϊόντων ζύμης.

(Έδρα: Ασπρόπυργος) HR 001298
Καθήκοντα:

Έλεγχος ποιότητας υπαρχόντων προϊόντων 
και ανάπτυξη νέων

Διασφάλιση της ποιότητας των παραγόμενων 
προϊόντων

Έλεγχος τήρησης των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής

Συντονισμός εσωτερικών και εξωτερικών 
επιθεωρήσεων

Παρακολούθηση και εφαρμογή του συστήματος 
ποιότητας σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης

Συμβολή στην ομαλής ροή της παραγωγής
Εποπτεύει και συντονίζει την υλοποίηση 

διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών

Προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ (Γεωπονία-Τεχνολογία Τροφίμων 

Χημικός Μηχανικός, ή συναφές)-μεταπτυχιακές 
σπουδές στην Τεχνολογία Τροφίμων ή MBA 
θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν

Τουλάχιστον 5 έτη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
ιδανικά σε βιομηχανία παραγωγής τροφίμων

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
Άριστες γνώσεις χειρισμού Η/Υ 

(επιθυμητή γνώση ERP/SAP)
Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας,

ανάληψης πρωτοβουλιών και ομαδικό πνεύμα
Ικανότητα ανταπόκρισης σε συνθήκες πίεσης 

χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
Διοικητικές, οργανωτικές και ελεγκτικές 

ικανότητες
Ικανότητα διαχείρισης αλλαγών και συνεχούς 

βελτίωσης
Παρέχονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα 
με τις ικανότητες του υποψήφιου

Δυναμικό περιβάλλον εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 
αναγράφοντας τον κωδικό (HR 001298) στο link: 
https://swr.gr/qsJzt.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό της μεγάλης ελληνικής 
εταιρίας, αναζητά πέντε (5) άτομα για τη στελέχωση 
των παρακάτω θέσεων:

Συσκευαστές
Συσκευάστριες (Οινόφυτα)

Περιγραφή θέσης: Οι υποψήφιοι που θα αναλάβουν 
τη συγκεκριμένη θέση εργασίας θα είναι υπεύθυνοι 
για τη συσκευασία των προϊόντων στον χώρο του 
εργοστασίου.
Προφίλ υποψηφίου:

Απόφοιτοι γυμνασίου-λυκείου-ΙΕΚ
Επιθυμητή προϋπηρεσία στη γραμμή 

παραγωγής σε βιομηχανικό χώρο
Παροχές εταιρίας:

Πλήρες πακέτο αποδοχών
Κίνητρο και όρεξη για εργασία

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος στο link: 
https://swr.gr/iUV3E. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνή-
σουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Για περισσότερες 
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας 
σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του 
βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνε-
ται η χρήση του Google Chrome. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η εταιρία AMCO ABEE είναι μια δυναμικά ανα-
πτυσσόμενη εταιρία που δραστηριοποιείται στην 
παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού 
υψηλής τεχνολογίας.
Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση, 
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη:

Ολοκληρωμένων συστημάτων έκδοσης 
εισιτηρίων και πληροφόρησης επιβατών 
για εταιρίες Μέσων Μαζικής Μεταφοράς

Ηλεκτρονικών συστημάτων πληροφόρησης 
τεχνολογίας LED

Ολοκλήρωμένων συστημάτων ελεγχόμενης 
στάθμευση

Λύσεων Έξυπνων Πόλεων
Η εταιρία AMCO ABEE επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Παραγωγής 
(Κωδ. Θέσης: PMK01/17)

Στην παραγωγική μονάδας της εταιρίας στην Κόρινθο
Περιγραφή Θέσης:

Υπεύθυνος σχεδιασμού παραγωγής και ορθής 
εκτέλεσης

Αποτελεσματική διοίκηση και μέγιστη δυνατή 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού

Συνεργασία με το τμήμα πωλήσεων 
και προμηθειών για την οργάνωση 
της παραγωγής

Υπεύθυνος τεχνικών προδιαγραφών 
και διασφάλιση της ποιότητας του τελικού 
προϊόντος

Παρακολούθηση και επίτευξη των στόχων 
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού

Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 έτη 

σε οργανωμένη Διεύθυνση Παραγωγής
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες 

(για τους άνδρες)
Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση ψηφιακών ηλεκτρονικών
Γνώση αναλογικών ηλεκτρονικών
Χρήση όλων των εφαρμογών γραφείου Η/Υ
Γνώση ERP λογισμικών

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
Οργανωτική συμπεριφορά, ομαδικότητα, 

ευχέρεια επικοινωνίας, συνδυαστική γνώση, 
μεθοδικότητα και συνέπεια

Ευχέρεια στον προφορικό και γραπτό λόγο
Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης πίεσης, 

τηρώντας αυστηρά χρονοδιαγράμματα
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης
Συνεχή εκπαίδευση

Τόπος εργασίας: Κόρινθος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα άμεσα, αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης: DPM01/17 στο link: https://
swr.gr/Uc5Kf. Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

Η ΦΑΜΑΡ, πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποι-
είται στην Ευρώπη με ηγετική θέση στον χώρο της 
παραγωγής φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να 
προσλάβει για τo εργοστάσιό της στον Άλιμο Αττικής:

Qualification & Validation Officer
Κωδικός: QVO_2018

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας 
του εργοστασίου και θα έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

Συντάσσει πρωτόκολλα αξιολόγησης 
εξοπλισμού (IQ/OQ/PQ)

Εκτελεί πρωτόκολλα αξιολόγησης εξοπλισμού 
(IQ/OQ/PQ)

Συντάσσει αναφορές αξιολόγησης (IQ/OQ/PQ 
Reports)

Περιοδικές επαναξιολογήσεις εξοπλισμού
Συμμετέχει σε διερευνήσεις αποκλίσεων 

στην ομάδα
Συνεργάζεται στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων 

και στην αναζήτηση ριζικού αιτίου, κατανοώντας 
προτεραιότητες των παραγωγικών διαδικασιών

Επικοινωνεί με άλλα τμήματα για βραχυπρόθεσμη 
οργάνωση των αξιολογήσεων

Καταστρώνει user requirement specifications 
για αναζήτηση νέου εξοπλισμού

Συμμετέχει στην έκδοση του VMP
Προετοιμασία και συμμετοχή στα audits
Ελέγχει το calibration master file
Αξιολογεί την ανάγκη έκδοσης νέων 

διαδικασιών calibration and environmental 
monitoring ή αναθεώρησης αυτών
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. (χημ. μηχανικών-μηχ. μηχανικών)
Απαραίτητη εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη 

θέση βιομηχανικού περιβάλλοντος
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Καλές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Αποστολή cv στο link: https://swr.gr/BT6MJ.

ΟΔΗΓΟΙ
Mεγάλη εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, 
αναζητά να απασχολήσει προσωπικό για τη θέση:

Οδηγού Βυτιοφόρου Υγρών Καυσίμων
με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης 

στις εξής περιοχές:

Ελάχιστες απαιτήσεις:

Κατηγορίας, σε ισχύ

για μεταφορά εμπορευμάτων (ΠΕΙ), σε ισχύ

για βυτιοφόρα οχήματα (ADR), σε ισχύ 
μέχρι την 30/4/2019

ενός έτους ως οδηγός οχήματος C1 κατηγορίας
Επιπλέον προσόντα: Θα συνεκτιμηθούν 
ως επιπλέον προσόντα:

βυτιοφόρου οχήματος μεταφοράς υγρών 
καυσίμων

Κύρια καθήκοντα: Φόρτωση, διανομή και παράδοση 
καυσίμων σε πρατήρια ή λοιπούς πελάτες με βάση τις 
εταιρικές διαδικασίες και τους κανονισμούς ασφά-
λειας. Συμμετοχή σε εκπαιδεύσεις που αφορούν στο 
αντικείμενο της εργασίας τουκαι στην εμπέδωση 
της εταιρικής κουλτούρας.
Παρέχεται ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός. Οι ενδιαφε-
ρόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα διευκρινίζοντας τις επιθυμητές περιο-
χές απασχόλησής τους. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
εμπιστευτικές και θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια κατά 
τη διαχείρισή τους. Όλα τα άνω αναφερόμενα διπλώ-
ματα, πτυχία και πιστοποιητικά να έχουν ημερομηνία 
έκδοσης πριν την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων. 

υποψήφιοι κριθούν από την εταιρία ως κατάλληλοι 
σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της θέσης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/JK5ZI.

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 κέντρο 
διανομής στην Αττική:

Ψυκτικό-Οδηγό
Απαιτούμενα προσόντα: 

ικανότητας) σε ισχύ

σε ισχύ

σε ανάλογη θέση

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος: Η Κωτσόβολος 
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα, 
ενώ σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί 
πάνω από 1.700 εργαζομένους. Από τον Σεπτέμβριο 

του 2004 κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδι-
οκτησίας της εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. Επιπλέον 
η δυναμική ανάπτυξη της Κωτσόβλος τα τελευταία 
χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των 
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. Η εταιρία εξειδικεύ-
εται στην πώληση ηλεκτρονικών προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών 
συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνι-
ακών προϊόντων, καθώς και σε υπηρεσίες συντήρησης 
μετά την πώληση.
Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι 
ένας από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους στην 
πώληση ηλεκτρικών ειδών. Ο όμιλος εφαρμόζει μία 
πολιτική πολλαπλών καναλιών στη λιανική πώληση 
και στο εμπόριο ηλεκτρικών ειδών με περισσότερα από 
1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά καταστήματα σε 
28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 εργαζομέ-
νους. Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100 εκατομμύρια 
πελάτες πραγματοποιούν τις αγορές τους on-line και 
στα καταστήματα του ομίλου Dixons.
Επιπλέον πληροφορίες και νέα σχετικά με την εταιρία 
είναι διαθέσιμα και στην εταιρική ιστοσελίδα http://
corporate.kotsovolos.gr/.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
Mo5QH.

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

Οδηγό Λεωφορείου
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:

για λεωφορεία (απαραίτητο)

σε αντίστοιχη θέση

Η επιχείρηση προσφέρει:

Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών σύμφωνα με τα προσόντα του υποψηφίου 
σε ένα άριστο εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/R410o.

Οδηγοί Φορτηγού Κατηγορίας «C»
Earn € 100 to €140 PER DAY
Full time positions. Day shifts 

Long term permanent contracts
Job description: Duties include working with a 
team of loaders, driving an HGV class 2 recycling 
vehicles, collecting household recycling. Full 
uniform provided.
Support offered:

& applying for National Insurance Number

is our first priority
Job requirements:

Benefits:

Please submit your CV in english with full, current 
contact details and our consultant will contact you 
directly to this link: https://swr.gr/BukMh.

Driver
Career In Progress, is a Career Management & 
Recruiting Company that offers boutique services 
for businesses across Greece. On behalf of our 
Partner, a high-profile and evolving Investment 
Company operating successfully in Athens, we are 
looking for an experienced Driver with a Hospitality 
Mindset to assist supervisors in scheduling and 
planning business visits, in accompanying travel 
clients, as well as in driving corporate vehicles 
to and from guest destinations including, but not 
limited to, airports, restaurants, hotels, real estate 
locations, shops, tourist attractions etc.
The main responsibilities of this role will 
be to:

destinations in a friendly, courteous, safe and timely 
manner; showing continuous effort to deliver 
outstanding guest service

navigate successfully across Athens, obeying 
traffic laws and following established traffic and 
transportation procedures

guest issues in an efficient manner and perform 
other tasks as requested by management during 
periods without client transportation duties
Requirements:

Chinese preferred)

Hotels, Restaurants, Entertainment & Leisure 
Shopping Stores.

and commitment to work toward increasing 
overall guest satisfaction

in all company areas

Nice to have:

Benefits, growth opportunities 
& other information:

Friday. If there is overtime work on workdays or 
on weekends, the company surely does provide 
its employees with overtime compensation and 
arranges extra time off from work

Experience, Company Phone, Opportunity to Grow
Please send your cv strictly in english to this link: 
https://swr.gr/51qxr quoting reference: (DR_001).

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort και Mystique, μέλη 
της Luxury Collection Starwood Hotels & Resorts 
στη Σαντορίνη, ζητούν για τη θερινή σεζόν 2018:

Οδηγούς
Απαραίτητα προσόντα:

και στην ικανοποίηση του πελάτη
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

ανάλογο προσόντων
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/IbKYF.

Οδηγούς Φορτηγών Κατηγορίας CE 
στην Αγγλία

Δωρεάν πτήσεις, δωρεάν διαμονή. Αμοιβές έως 800 
ευρώ ανά εβδομάδα (15 ευρώ ανά ώρα για υπερωρί-
ες. Μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες μεταφορών του 
Ηνωμένου Βασιλείου αναζητά οδηγούς κατηγορίας CE 
για να εργαστούν σε μία από τις διάφορες βάσεις τους 

από αποθήκη σε λιμάνι. Η εταιρία διαθέτει καινούρια 
οχήματα των DAF και MAN, με τις τελευταίες τεχνολο-
γίες, συστήματα ασφαλείας και ανέσεις για τον οδηγό. 
Παρέχεται πλήρης και αμοιβόμενη εκπαίδευση, στήριξη 
στην οδήγηση στους αγγλικούς δρόμους, ώστε να είστε 
έτοιμοι και άνετοι πριν ξεκινήσετε τη δουλειά. Αυτή είναι 
η δέσμευσή τους σε εσάς. Αυτές είναι θέσεις πλήρους 
και μόνιμης απασχόλησης σε εταιρία που λειτουργεί 
στο Ηνωμένο Βασίλειο για πάνω από 50 χρόνια. Ένα 
ασφαλές περιβάλλον εργασίας για κάθε οδηγό.
Απαιτήσεις:

κατηγορίας CE (σε χώρες της Ε.Ε. ή Αγγλία)
Βασικές απαιτήσεις:

(* έως 150 ευρώ, ** για έως 2 εβδομάδες). Παρακα-
λούμε υποβάλετε το βιογραφικό σας στα αγγλικά, με 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε 
μαζί σας απευθείας στο link: https://swr.gr/g7kXU.

Η Καραντινός Α.Ε. η ταχύτερη αναπτυσσόμενη επι-
χείρηση και με ηγετική θέση στην αγορά των νωπών 
φρούτων και λαχανικών επιθυμεί να προσλάβει:

Οδηγό-Διανομέα
για διανομή εμπορευμάτων 

στα συνεργαζόμενα καταστήματα-πελάτες
Βασική αποστολή είναι η υλοποίηση των παραγγε-
λιών-κάλυψη των πελατών σε προϊόντα διασφα-
λίζοντας την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των 
προϊόντων προς τα σημεία πώλησης με στόχο την 
αύξηση πωλήσεων και την επίτευξη του επιθυμητού 
επιπέδου customer service.
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

και εργασιακή εμπειρία στις διανομές

ικανότητας και ψηφιακού ταχογράφου

καλύπτοντας δρομολόγια και το Σάββατο
Παροχές εταιρίας:

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/2LniC.

Η Data Media-Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε. δρα-
στηριοποιείται 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 στην περιοχή του Λαγκαδά για τις 
κεντρικές τις εγκαταστάσεις:

Αποθηκάριο-Οδηγό
Αρμοδιότητες θέσης:

εμπορευμάτων

(συλλογή και συσκευασία παραγγελιών, 
παραλαβή και αποθήκευση προϊόντων)
Απαραίτητα προσόντα:

καθώς και διαχείρισης πολλαπλών εργασιών 
με στόχο την έγκαιρη και άρτια 
ολοκλήρωσή τους
Προϋπηρεσία-εξειδικευμένες γνώσεις:

(οδηγός διανομών-αποθηκάριος)



H Marinopoulos Coffee Company Cyprus ζητά να προσλάβει 
για το νέο κατάστημα Starbucks στον Πρωταρά της Κύπρου:

Barista-Κωδικός: Β-ΙΑP
Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης: Ο κάτοχος της θέσης θα 
είναι υπεύθυνος για την παροχή άριστης εξυπηρέτησης προς 
τους επισκέπτες του καταστήματος σύμφωνα με τα πρότυπα 
ποιότητας και τις διαδικασίες της Starbucks. Ειδικότερα, 
θα φροντίζει για την άμεση εξυπηρέτηση, την παρασκευή 
ροφημάτων βάσει προκαθορισμένων συνταγών, την πώληση 
προϊόντων καφέ και συνοδευτικών προϊόντων φαγητού, 
καθώς και τη διατήρηση ενός καθαρού και φιλικού περι-
βάλλοντος για τους επισκέπτες του καταστήματος. Μέσα 
από την εργασία του ο κάτοχος της θέσης θα δημιουργεί 
για τους επισκέπτες του καταστήματος μας την εμπειρία 
Starbucks όπως αυτή παρέχεται σε όλα τα καταστήματα 
Starbucks διεθνώς.
Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να έχει

Πάθος για τον καφέ και την εξυπηρέτηση πελατών
Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
Ικανότητα να μαθαίνει γρήγορα και να ακολουθεί 

διαδικασίες
Ομαδικότητα
Ικανότητα να αναγνωρίζει τις ανάγκες των πελατών 

και να προτείνει τα ανάλογα προϊόντα
Όρεξη να μαθαίνει και να εξελίσσεται

Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση αγγλικών
Προηγούμενη εμπειρία στον χώρο της εστίασης

Ο κάτοχος της θέσης:
Θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε ένα ιδιαίτερα δομημένο 

περιβάλλον και να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας ενός 
παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της εστίασης

Θα έχει την ευκαιρία να λάβει συστηματική εκπαίδευση 
τόσο σχετικά με τη θέση εργασίας του, όσο και για την 
απόκτηση λοιπών δεξιοτήτων

Θα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί εντός του δικτύου των 
καταστημάτων αναλαμβάνοντας διευρυμένες αρμοδιότητες 
(coffee master, barista trainer)
Παρέχονται:

Μόνιμη απασχόληση με σύμβαση αορίστου χρόνου
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 

συμπεριλαμβανομένων bonus και tips
Ετήσια άδεια με αποδοχές
13ος μισθός
Δωρεάν ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη
Δωρεάν χορήγηση ροφημάτων ανά βάρδια εργασίας
Δωρεάν χορήγηση καφέ ή τσαγιού για κατανάλωση 

στο σπίτι
30% έκπτωση στα προϊόντα της εταιρίας

Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας και να ζήσεις την 
εμπειρία Starbucks, στείλε το βιογραφικό σου σημείωμα, 
αναγράφοντας τον κωδικό «Β-IAP» στο link: https://swr.
gr/42RtC, www.starbucks.com.cy.

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:

Animateur Παιδιών
Για την ξενοδοχειακή μονάδα του Grecolimano στη Λιχάδα 
Ευβοίας για την περίοδο Αύγουστος-Οκτώβριος 2018
Εάν:

Είστε απόφοιτος ή φοιτητής παιδαγωγικών σχολών
Μιλάτε πολύ καλά γαλλικά
Έχετε εργαστεί στην ψυχαγωγία παιδιών σε μεγάλες 

ξενοδοχειακές μονάδες ή παιδότοπους ή ως ομαδάρχης 
σε κατασκηνώσεις

Μπορείτε να πλαισιώσετε και να συντονίσετε 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες που απευθύνονται 
σε παιδιά 4 έως 17 ετών

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 αποστείλτε το βιογραφικό σας στο link: 
https://swr.gr/TrAf1. Η εταιρία ενημερώνει τηλεφωνικά 
μόνο τους υποψηφίους των οποίων τα προσόντα ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης

Η εταιρία VICKO, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης της στην 
εγχώρια αγορά, επιθυμεί να προσλάβει για τις κεντρικές 
εγκαταστάσεις της στην Πυλαία Θεσσαλονίκης:

Εργάτη Αποθήκης
Απαιτούμενα προσόντα:

Απολυτήριο λυκείου
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Βασική γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας, οργάνωσης
Υπευθυνότητα-oμαδικό πνεύμα
Διάθεση για εργασία
Ηλικία 25-35 ετών
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Γνώσεις WMS LVision της Mantis καθώς 

και επαγγελματικό δίπλωμα οδήγησης 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψιν
Θα προτιμηθούν οι υποψήφιοι κάτοχοι διπλώματος 
κατηγορίας Γ.
Η εταιρία προσφέρει:

Σταθερό μηνιαίο μισθό
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
Συνεχή εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας 

σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα 
πεδία της φόρμας. Το βιογραφικό που θα επισυναφθεί 
θα πρέπει να περιέχει μία πρόσφατη φωτογραφία και να 
είναι σε μορφή Word ή PDF στο link: https://swr.gr/JkcYe. 
Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης.

Banquet Coordinator
and-or take messages

telephone, fax and emails.

correspondence, i.e. answering mail, confirming 

heads and personnel who are involved in servicing 

and being in timely contact with them

base

and Catering software
Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο 
link: https://swr.gr/S1n9L. Υπεύθυνη επικοινωνίας: Κυρία 
Πατιτσίνη Κατερίνα. Τηλ.: 210 8925181.

A job like no other:

AP Accountant
DB Schenker

looking for enthusiastic, motivated employees for over 2.000 
locations in 130 countries, to move goods and projects 
across borders. Whatever your background, we offer the 
ideal environment for new starters, career changers and 
anyone looking for development opportunities. In other 

our Accounting department in Sindos, Thessaloniki, we 
are looking for an AP Accountant.
Your tasks:

Posting of invoices
Statement of accounts reconciliation
Vendor management
Payment proposals
Intercompany clients management

Petty cash
Various other Accounting-Finance tasks

Your profile:

1-2 yrs proven relevant experience, preferably 
in an international forwarder

Good command of english language

Available immediately
Car available

Our offer:
Competitive remuneration
Continuous training and career prospects

Interested in working with us in the logistics environment? 
We look forward to receiving your application. Please 
send your CV, cover letter and references mentioning “AP 
Accountant” in the subject to: Mr Voultzatis to this link: 
https://swr.gr/y96bk. Application deadline: 7 September 
2018.

Η Digicode για λογαριασμό εταιρίας πελάτη μας αναζητά:

Πωλητές Καταστήματος 
Τηλεπικοινωνιών

Περιγραφή θέσης: Η εργασία αφορά την πώληση και 
εξυπηρέτηση πελατών εντός καταστήματος σε μεγάλη 
και γνωστή εταιρία τηλεπικοινωνιών.
Προσόντα:

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε κατάστημα λιανικής
 τηλεπικοινωνιών

Προσανατολισμένος στην εξυπηρέτηση του πελάτη 
και στο αποτέλεσμα

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες
Ευχάριστη προσωπικότητα, προσεγμένη εμφάνιση,

με ταλέντο στην πώληση
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παρέχονται:
Σταθερός μηνιαίος μισθός, ασφαλιστική κάλυψη, 

πενθήμερη πλήρης απασχόληση
Συνεχής εκπαίδευση
Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας σημείωμα στο link: 
https://swr.gr/eg7p2 και σύντομα ένας συνεργάτης μας 
θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Ο όμιλος Radisson Hotel Group αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων παγκοσμίως με πε-
ρισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία και παρουσία σε πέρα από 
105 χώρες ανά τον κόσμο. Το Radisson Blu Beach Resort 
Milatos Crete, μέλος του πολυεθνικού ομίλου στη Μίλατο 
Λασιθίου, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προσφορά 
πολυτελούς διαμονής και εξυπηρέτησης στους πελάτες του, 
ψάχνει για τη σεζόν 2017 νέους, δυναμικούς και ταλαντού-
χους συνεργάτες. Αναζητάμε σοβαρούς επαγγελματίες, οι 
οποίοι σκοπεύουν να οικοδομήσουν μία μακρόχρονη σχέση 

Executive Chef
Απαιτούμενες δεξιότητες:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
σε ξενοδοχεία 5 αστέρων Ελλάδας ή εξωτερικού 
με τουλάχιστον 5 outlets

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητή η γνώση μίας από τις παρακάτω γλώσσες: 

γερμανική, γαλλική, ρωσική
Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας
Εμπειρία στη δημιουργία menu διεθνούς 

και παραδοσιακής κουζίνας
Γνώση προτύπων HACCP και της τοπικής νομοθεσίας
Έμφαση στην ποιότητα και στην άριστη παροχή 

υπηρεσιών
Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα
Ηλικίας έως 45 ετών
Ευπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση
Ομαδικό πνεύμα εργασίας
«Yes, I Can!» attitude

Η εταιρία μας προσφέρει:
Δυνατότητα εξέλιξης

Δυνατότητα διαμονής σε κατοίκους εκτός Κρήτης
Επαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας 

για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας
Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋπο-
θέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν θα 
γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα επιλεγούν για συνέντευξη 
θα ενημερωθούν μέσω e-mail με σειρά προτεραιότητας. 
Αποστολή στο link: https://swr.gr/YjHTw.

(M R T) .The Classic Μarathon SA
& Tourism. The company is Athens based, focusing in 
Properties Development and Tourism services sector. The 
Company is seeking to fulfill the position of:

Chinese Speaker Εxecutive 
Secretary

Workplace location: City Center of Athens (Ampelokipoi).
Job description: The Job Holder will be responsible 
for:

Managing diaries, organizing meetings 
and appointments for the management

follow-up actions to ensure deadlines are met
Review, prioritize and determine actions for incoming 

correspondence and calls
Coordinate and arrange conference calls 

and meetings and interface directly with assignments 
and others at all levels of the organization

Meeting and greeting visitors/associates/partners 
at all levels of seniority

Managing databases and filing systems

Candidate profile:
Fluent to near native user of the Chinese language 

(both oral and written)
Fluent user of the english language 

(both oral and written)
Greek speaker is a desirable but not a must

in a tourism Firm or other institution will be strongly 
preferred

Holder of a College Degree
Advanced user of computer skills and more 

specifically word and power point
A multitasking & pleasant personality
Demonstrated Ability to prioritize

Send your cv to this link: https://swr.gr/rheLF.

Άτομα για Service
και Βοηθοί

Aπό εστιατόριο μοντέρνας ελληνικής κουζίνας στο κέντρο 
της Αθήνας
Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο πόστο και η γνώση αγγλικών. 
Παρέχονται πλήρης απασχόληση για όλο τον χρόνο, δώρα 
και επιδόματα. Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/IVtjY.

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

Pastry Chef
Aπαραίτητα προσόντα:

Εμπειρία σε εστιατόρια a la carte
Πτυχίο τουριστικής σχολής
Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* (επιθυμητό)
Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία

Προσωπικές ικανότητες:
Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα 

εργασίας
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Εργασία υπό συνθήκες πίεσης
Προγραμματισμός εργασιών

H εταιρία προσφέρει:
Αποδοχές βάσει προσόντων
Δυνατότητες εξέλιξης
Άριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ZJpba.
Πωλητές/τριες

για τα καταστήματα 
στα Βόρεια Προάστια

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία στον χώρο της λιανικής πώλησης
Γνώση αγγλικών και Η/Υ
Ευχέρεια στην επικοινωνία και ευχάριστη 

προσωπικότητα
Υπευθυνότητα και συνέπεια
Φιλοδοξία και δυναμισμός

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές. Απο-
στολή βιογραφικών στο link:  με την 
ένδειξη: Πωλητές Βόρεια Προάστια.
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Προσφέρονται: 
 
 

 

-

link: https://swr.gr/WIj5b.

Arte & Mare Elia Mykonos Suites

Οδηγό
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

link: https://

Οδηγός Ασθενοφόρου Κεντρικής Κλινικής 
Αθηνών για εργασία στην Αθήνα  

και τη Σαντορίνη
Κύριες αρμοδιότητες: 

 

 

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Παρέχεται: 

link: 
-

Αcrotel Hotels & Resorts

Οδηγό
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

Παροχές εταιρίας: 
 

 
 

link: 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
 peopleatwork hellas 

-

Εργάτη Παραγωγής (κωδ ΕΡ-18)
Το έργο:

Προδιαγραφές θέσης: 
 

 

 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: 
-

-

SECURITY 
Security-Ιδιωτική Ασφάλεια

Nέα Γνώση -

link: https://swr.gr/

-

Pop Air

Securityγια τη φύλαξη των καταστημάτων 
της εντός Aττικής

link:  

 Brink’s Hellas

-

-

Security Officers για την Αθήνα
Tα προσόντα σου: 

 

 

Tα καθήκοντά 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: 

 

 

 

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Εστία Αρτοποιία

Διανομέα για την περιοχή του κέντρου
Προσόντα: 

 

 
 

 

Προσφέρονται: 

link:  

Mikel -

Delivery
-

link: 

ΚFC

Διανομείς-μερικής απασχόλησης 
με ενθουσιασμό και πνεύμα ομαδικότητας, 

ηλικίας 18 -30 ετών
Παρέχονται: 

link: 

 
Απολλώνιον Α.Β.Ε.Ε.

Delivery-Άνω Βριλήσσια & Πεντέλη
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: https://swr.gr/
-

Τερκενλής
Διανομείς (Delivery)  

για πλήρη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

Παροχές:  
 

 
 

link: 

LOGISTICS
Hellenic Bakery A.E

Αποθηκάριο-πλήρους απασχόλησης
Επιθυμητά προσόντα: 

 

 
 

 
 

Αρμοδιότητες της θέσης: 

-

 
 

 

link: 
.

-

Χειριστής Ανυψωτικού 
 Μηχανήματος (Κλαρκ)

Παροχές: Η εταιρία παρέχει τα ακόλουθα  
στον Χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος) 

 

Αρμοδιότητες

Προσόντα: Προκειμένου να ανταποκρίνεται το 
προφίλ σου στις απαιτήσεις της θέσης του Χειριστή 
ανυψωτικού μηχανήματος (κλαρκ), χρειάζονται 
οι παρακάτω δεξιότητες:

 
 

 
 

 

Πληροφορίες:

-

link: https://swr .

Υπάλληλοι Aποθήκης-Refillers (Part Time)
Μαρούσι Αττικής

Ο πελάτης: ManpowerGroupGreece

-

-

Περιγραφή θέσης εργασίας: 

 

 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 

 

Πακέτο αποδοχών: 

 

link: .

Υπάλληλος Γραφείου 
βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης (Σίνδος) 

Κωδικός Θέσης: OFC-0818
Απαραίτητα προσόντα: 

-

 

 

Κύριες αρμοδιότητες:

-

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου: 
 

-

link: 

Trenkwalder Hella

Υπάλληλο Αποθήκης
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

Ημέρες εργασίας:

link: https://swr.gr/

-

-

-

-

Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών
Αρμοδιότητες θέσης:

-

-

Τυπικά προσόντα: 

 

 

 

 
 

Επιθυμητές δεξιότητες: 

 

 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: 
https://swr.gr

Υπεύθυνο Προμηθειών (Logistics) 
Κωδ.: 28548/18

Αρμοδιότητες: 
 

 

 

 
 

Προσόντα: 

 
 

 
 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: 
.

Υπάλληλος Αποθήκης-Logistics
NessLog

-

-
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είσοδο και έξοδο τους στην εταιρία. Επιπλέον θα είστε 
υπεύθυνος για την επικοινωνία και τον συντονισμό με 
τους πελάτες και τους οδηγούς, βελτιώνοντας έτσι τον 
ρυθμό της εργασίας, στα πλαίσια μιας συνεχούς και 
αναπόσπαστης συνεργασίας με τα κεντρικά μας γραφεία.
Ανάλυση καθηκόντων: 

Παραλαβή και αποστολή των εμπορευμάτων 
Ηλεκτρονική καταχώρησή τους 
Έλεγχος, καθορισμός προτεραιότητας  

και σωστή τοποθέτηση των εμπορευμάτων 
Προετοιμασία και μεταφορά  

τους εντός της εταιρίας 
Ποιοτικός έλεγχος και διαχείριση παραπόνων 
Απογραφές 
Συντονισμός της αναχώρησης και άφιξης  

των οχημάτων
Η θέση είναι άμεσα διαθέσιμη, πλήρους απασχόλη-
σης, πρωινές ώρες, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
Προφίλ υποψήφιου: 

Τουλάχιστον διετής προϋπηρεσία στον τομέα 
των Logistics 

Καλή γνώση γερμανικών 
Καλή γνώση Η/Υ και MS Office 
Πελατοκεντρική αντίληψη
Αρίστη οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
Ευελιξία, αξιοπιστία και ικανότητα εργασίας 

μέσα σε ομάδα
Για την εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας χρειαζόμαστε εργαζομένους που νιώθουν 
ικανοποιημένοι με την εργασία τους. Για αυτόν τον 
λόγο παρέχουμε ευχάριστο εταιρικό κλίμα και καλές 
ευκαιρίες ανέλιξης, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό 
τους εργαζόμενους στην επαγγελματική τους εξέλιξη. 
Εάν είστε συνηθισμένοι σε αξιόπιστη και αυτόνομη 
εργασία, έχετε καλή οργανωτική ικανότητα και θέλετε 
να εισέλθετε σε ένα ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον, 
στείλτε μας το βιογραφικό σας στο link: https://swr.
gr/AJhYW.

Από την εταιρία Πλαστικά-Κ. Κοτρώνης ΑΒΕΕ, 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητείται για την ενίσχυση του 
τμήματος κατασκευής καλουπιών injection:

Χειριστής Εργαλειομηχανών CNC
Κύριες αρμοδιότητες: 

Χειρισμός εργαλειομηχανών CNC 
Δημιουργία CAM 
Τήρηση αρχείου σχεδιασμού 2-D κ 

αι συμπλήρωση εντύπων δοκιμών 
Συντήρηση υφιστάμενων καλουπιών injection 

σε συνεργασία με το τμήμα παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο τεχνικής σχολής κατασκευαστικού τομέα 
Πολύ καλή γνώση λειτουργίας  

εργαλειομηχανών CNC τουλάχιστον 3 αξόνων 
Γνώση σχεδιασμού CAD/CAM θα θεωρηθεί 

επιπλέον προσόν 
Καλή γνώση αγγλικών 
Δυναμική προσωπικότητα και δημιουργικότητα, 

υπευθυνότητα 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία παρέχει: 
Άριστες συνθήκες και φιλικό περιβάλλον 

εργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση 
Ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν 
τις προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό 
τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/tYjug. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Η Ε-gate προσφέρει μεγάλη γκάμα προϊόντων τε-
χνολογίας και ψυχαγωγίας, επιθυμεί να διευρύνει 
την ομάδα της και να προσλάβει για τα γραφεία 
της στο Μαρούσι:

Αποθηκάριο (Κωδ. θέσης: Log 0918)
Περιγραφή θέσης: 

Εκτέλεση και έλεγχος των παραγγελιών,  
μέσω του λογισμικού Singular Logic Prime 
 που παρέχεται από την εταιρία 

Φροντίδα για τη συσκευασία  
όλων των παραγγελιών 

Παραλαβή φορτίων, καταμέτρηση, τακτοποίηση 
Άμεση συνεργασία με τμήμα customer care, 

διανομής
Προσόντα: 

Πτυχίο TEI/AEI θεωρείται προσόν 
Πολύ καλή γνώση Microsoft Office 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Συστημική διαχείριση αποθεμάτων, παραλαβών, 

επιστροφών, παραγγελιών 
Ικανότητα εργασίας υπό πίεση σε απαιτητικό 

περιβάλλον
Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου: 

Οργανωτικές ικανότητες, προσοχή  
στη λεπτομέρεια και αναλυτική σκέψη 

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων 
(multitasking) και θέσπισης προτεραιοτήτων 

Εργατικότητα, πρωτοβουλία, ομαδικότητα, 
πνεύμα συνεργασίας 

Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων
Η εταιρία παρέχει: 

Ελκυστικό πακέτο σταθερών και μεταβλητών 
αποδοχών 

Διαρκή εκπαίδευση 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική  

αναπτυσσόμενη επιχείρηση
Η E-GATE ΕΠΕ προσφέρει: 

Ένα ολοκληρωμένο πακέτο αποδοχών  
(μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.) 

Σύγχρονο, νεανικό και δημιουργικό περιβάλλον 
εργασίας 

Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο  
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας  
στον χώρο της πληροφορικής
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Fjeil.

ΕΣΤΙΑΣΗ
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προ-
κειμένου να στελεχώσει το κατάστημά στη Λευκάδα 
ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για τις θέσεις:

Barista και Delivery
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογρα-
φία στο link: https://swr.gr/IjKXo, Τηλ: 26450 
23000.

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

Barman-Barista-Athens 
(code: BR ATH)

Responsible to provide customer focused service 
to the guests, ensuring their stay will become an 
unforgettable experience.
Qualifications: 

3-4 years minimum experience in a Luxury 
Boutique Hotel or a fine dining Restaurant  
in a similar position 

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, with natural 
ability and confidence to sell/promote 

Excellent Customer Service Skills 
Problem solving skills 
Well groomed with strong interpersonal skills

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. Should you wish to be a member 
of HotelBrain team, please send us your CV with a 
photo. All applications will be treated in the strictest 
confidence. CV’s with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration.
Send your cv to this link: https://swr.gr/mMtgr.

Το ξενοδοχείο Pharae Palace 4* στην Καλαμάτα, 
12μήνης λειτουργίας, επιθυμεί να προσλάβει για 
πλήρη απασχόληση:

Α’ Μάγειρα Υπεύθυνος Κουζίνας
Για να καλύψει της ανάγκες του ξενοδοχείου σε 
στυλ, a la carte ή buffet ανάλογα με την ζήτηση 
και την περίοδο
Απαραίτητα προσόντα: 

Απόφοιτος ανάλογης σχολής 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
Διοίκηση και συντονισμός ομάδας  
Δημιουργικός και εργατικός 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Γνώσεις ΗACCP 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Παρακαλώ αποστείλατε βιογραφικό με φωτογραφία 
στο οποίο να αναγράφεται την θέση για την οποία 
ενδιαφέρεστε στο link: https://swr.gr/H3iXy.

The Hyatt Regency Mainz Hotel is part of the 
international hotel group “Hyatt” and convinces 
with its direct location along the river Rhine and 
has 268 luxurious rooms and suites. In addition to 
the “Regency Club”, an exclusive lounge on the sixth 
floor, the hotel also offers a spacious “Club Olympus 
Spa & Fitness”. The event area offers more than ten 
meeting rooms including a large ballroom and the 
historic Fort Malakoff. Our restaurant “Bellpepper” 
with its show kitchen, Rhine-view and summer terrace 
as well as the “M-Lounge & Bar” provides culinary 
highlights and special moments. During summer, 
the sunny “Rheintöchter Terrace” and beer garden 
“Rheinkanzel” are also available to our guests. A hotel 
can only be as good as its employees. That’s why we 
live our purpose, “We care for people so they can be 
their best”, for our guests and employees. We are 
looking for you to support us as a:

Cook
Responsibilities: 

Prepare the dishes and guarantee  
that they follow the highest quality 

Work according to all hygiene standards
Help to create menus 
Support the kitchen team by doing the mise 

en place
Profile: You have successfully completed an education 
as a cook or have cooking experience and love to 
cook with fresh products. You work well in a team 
and are strict about quality. You should have a neat 
appearance and an outgoing personality. You are able 
to multi-task and have good English skills. German 
skills will be helpful, but aren’t necessary.
Our benefits: In the last four years we have been 
honored with the “Great Place to Work” award and 
have always been able to achieve a great placement 
in the top 15. The reason why our colleagues enjoy 
working in our team is because we offer the following 
benefits:

Many opportunities for professional and personal 
development through different training programs

Various employee events 
A balanced work-life balance through records 

of work hours 
An open and honest communication  

in a committed team 
A first-class staff restaurant 
Providing and cleaning the uniform
Many advantages of an international hotel group

Send your cv to this link: https://swr.gr/hpdgf.

Το 5 αστέρων ξενοδοχείο Royal Paradise Beach 
Resort & Spa στη Θάσο ζητά να προσλάβει για το 
υπόλοιπο της σεζόν 2018:

Σερβιτόρους-Βοηθούς Σερβιτόρων
Απαιτούμενα προσόντα: 

Ελάχιστη προϋπηρεσία 1 σεζόν σε αντίστοιχη 
θέση, σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων 

Πτυχίο ξενοδοχειακής σχολής επιθυμητό 

Καλή γνώση Η/Υ 
Γνώση POS επιθυμητή 
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 
Επιθυμητή γνώση της γερμανικής  

ή/και ρώσικης, βουλγάρικης γλώσσας 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Διάθεση συνεργασίας, προθυμία, ευχέρεια 

επικοινωνίας 
Ευχάριστη και εξωστρεφής προσωπικότητα 
Συστάσεις απαραίτητες

Η εταιρία μας προσφέρει: 
Μισθό αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας 
Πλήρη απασχόληση 
Διαμονή και πλήρη διατροφή 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
Δυνατότητες εξέλιξης μέσα από συνεχή  

εκπαίδευση
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο link: 
https://swr.gr/rZPwJ.

Sani Resort is a privately developed ecological resort 
offering world class 5* services while at the same 
time maintaining a human scale and protecting its 
surrounding environment of unique beauty. In its 
1000 acres, there are five internationally awarded 
luxurious hotels, each with its own character and 
prestige in all areas of operations, serving luxury in 
a wide range of leisure facilities and accommodation. 
In this fast-paced, rapidly growing environment, there 
are plenty of work and development opportunities. Our 
decisive aim is to exploit abilities and talents among our 
associates and to utilize them on every aspect of their 
professional framework. We are continuously creating 
and maintaining dynamic and productive workplaces 
emphasizing on the spirit of cooperation, teamwork 
and knowledge seeking, so we are looking for people 
with high targets and ambitions. If you believe that 
you can make our company vision your own, we are 
now recruiting for 2018 season:

Bartender (SB018)
Job description: To prepare and offer all kind of 
beverages according to the hotel standards and to 
provide friendly service ensuring maximum guest 
satisfaction. To be aware of all cocktail recipes 
list, do the daily bar mise-en-place and keep at all 
times the work area clean and organized. Additional 
responsibilities include upselling drinks and making 
suggestions, handling bills, greeting guests and 
reporting relevant enquiries and complaints.
Candidate profile: 

Pleasant personality with excellent 
communication and interpersonal skills 

Well-groomed with a positive attitude 
Team player, passionate, self-motivated, 

multitasking and proactive. Ability to work 
under pressure

Excellent command of english language. Knowledge 
of a second foreign language (preferably Russian, 
French or German) and hospitality education would 
be considered as extra assets

Minimum 3 years of relevant experience 
Knowledge of Micros or other P.O.S. appliances

Benefits: The company offers a competitive 
remuneration package in a dynamic and highly 
professional working environment. Accommodation, 
daily meals, uniform cleaning, internal discounts and 
further career development.
Apply now at the following link: https://swr.gr/1FAxI. 
Follow us on our website for more company news 
and job updates www.sani-resort.com.

Το 5* ξενοδοχείο La Piscine Art Hotel, μέλος του oμί-
λου ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts, αναζητά:

Βοηθό Μάγειρα
Aπαιτούμενα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Να χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα,  

επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και εργατικότητα 
Δημιουργικότητα και φαντασία στην εκτέλεση 

των καθηκόντων του 
Να διακατέχεται από υψηλή αίσθηση ευταξίας, 

τακτοποίησης και οργάνωσης
Απολαβές: 

Μισθός αναλόγως προσόντων 
Εκπαίδευση 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 
Στέγαση

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/KDm0n.

O όμιλος ξενοδοχείων Αcrotel Hotels & Resorts 
στη Σιθωνία Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει για το 
ξενοδοχεία της Athena Pallas Village:

Μαγείρισσα για Α La Carte Εστιατόριο 
Ταβέρνα για τη σεζόν 2018, Απρίλιο  

έως Οκτώβριο 
Απαραίτητα προσόντα: 

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις 
Γνώση της ελληνικής παραδοσιακής κουζίνας 
Πτυχίο τουριστικής σχολής 
Πιστοποιητικό Ε.Φ.Ε.Τ. 
Ταχύτητα, ευελιξία

Παροχές εταιρίας: 
Ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον 

εργασίας 
Διαμονή (για τα άτομα εκτός περιοχής) 
Ημερήσια γεύματα 
Υπηρεσία μεταφοράς στον χώρο εργασίας 
Δυνατότητες εξέλιξης και συνεχής εκπαίδευση

Join our team. www.acrotelgroup.gr. Παρακαλώ 
αποστείλατε βιογραφικό στο link: https://swr.gr/
M54Ok. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπι-
στευτικά.

Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kassandra Palace Hotel 
& Spa στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει 
προσωπικό για το:

Service του Beach Bar  
κατά την τουριστική σεζόν 2018

Απαραίτητα προσόντα:
Ανάλογη προϋπηρεσία στο service ή και αντίστοιχη 

θέση σε beach bar θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών (γνώση δεύτερης 

ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
Θετική συμπεριφορά με άριστες επικοινωνιακές 

δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα
Έμφαση στη λεπτομέρεια 
Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα

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

Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/9Flg3.

Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kassandra Palace Hotel 
& Spa στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει:

Προσωπικό Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα: 

Ανάλογη προϋπηρεσία σε θέση κουζίνας 
Θετική συμπεριφορά και πνεύμα ομαδικότητας 
Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα

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

Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/IPOsC.

Captain Restaurant-Σύνταγμα & Βάρκιζα
Επιθυμητά προσόντα 

Τουλάχιστον 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση στον επισιτιστικό τομέα (σε ξενοδοχεία  
και εστιατόρια)

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών (επιπλέον γνώση 
άλλων γλωσσών θα είναι πρόσθετο προσόν)

Γνώση MS Office (Excel, Word, Outlook) 
Συστάσεις

Επαγγελματικές ικανότητες: 
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα 
Οργανωτικές και διοικητικές ικανότητες  
Προσανατολισμός και συνέπεια στο αποτέλεσμα 

και στην επίτευξη των στόχων 
Ομαδικό πνεύμα εργασίας 
Καθημερινή επαφή με τους πελάτες και επίλυση 

κάθε προβλήματος ή επιθυμίας των πελατών
Προσφέρονται: 

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Δυνατότητες εξέλιξης

Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/ruUqE. Φαξ: 210 8925163. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort, μέλη της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη, ζητούν προσωπικό κουζίνας για τη θερινή 
σεζόν 2018:

Μάγειρας Α’ ή Β’ για πρωινή βάρδια
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε a la carte 
τμήμα ξενοδοχείου 5 αστέρων 

Καλή αντίληψη, ακρίβεια και συνέπεια  
στην εκτέλεση των συνταγών του chef 

Εργατικότητα και ομαδικότητα
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

Άριστες συνθήκες εργασίας 
Διαμονή και διατροφή 
Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο 

προσόντων, και δυνατότητα επαγγελματικής 
εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/viLGm. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

H Meccanica Group A.E. για έργο που έχει αναλάβει 
για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας παροχής υπηρεσιών 
εστίασης αναζητά προσωπικό με την ειδικότητα:

Βοηθός Μάγειρα  
με πτυχίο σχολής μαγειρικής

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/p1OvB.

Το Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:
Barista

Προσόντα: 
Απόφοιτοι τουριστικής ή ανάλογης σχολής 
Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*-5* 
Άριστη παρασκευή διεθνών cocktails, κρύων 

ροφημάτων και όλων των ειδών espresso  
(η γνώση παρασκευής latte art ροφημάτων  
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη 
γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα) 

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 

Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών
Προσφέρονται: 

Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος 
Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής  

και καθημερινή προσφορά διατροφής 
Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  

απολαβές αναλόγως προσόντων 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  

με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικoύ με πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/VHxm4. Όλα τα e-mails 
που δεν περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία 
δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα ανθρώπινου 
δυναμικού. Όλα τα e-mails θα αντιμετωπιστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή 
του κάθε ατόμου.

Σερβιτόρες-Waitresses
Perivolas Lifestyle Houses in Santorini is looking 
to hire experienced waitresses to join the Food and 
Beverage team of our restaurant (for the 2019 
season), whichcaters to our guests exclusively, on 
a daily basis for breakfast, lunch and dinner, as 
well as pool and room service.
Job description: 

Primarily responsible for catering hotel guests 
in food and beverage service 

Interacting with guests in a professional  
and warm tone 

Co-ordinate with members of the team, 
including servers and kitchen staff to ensure  
the smooth daily operation of the restaurant 

Inform guests of the daily specials and be able 
to respond promptly to any requests 

Have complete knowledge of the food  
and beverage menus (main ingredients, cooking 
methods, etc) 

Serve guests in the restaurant and pool area, 
as well as in their suites 

Handle complaints and inform supervisor 
accordingly 

Ensure the area is kept tidy and clean  
at all times 

Assist fellow teammates with other 
responsibilities if and when needed 

Perform other duties, as assigned  
by the management
Experience and skills: 

Hospitality Graduate or F&B related degree 
Minimum 2 years of experience in a similar 

high end work environment 
Excellent knowledge of the greek language 
Excellent knowledge of the english language 
Other languages are considered an advantage 
Knowledgeable within the F&B sector,  

with passion for more work experience 
Great attention to detail 
Ability to multitask while maintaining the high 

service standards 
Positive, honest and dynamic personality  

with teamwork spirit
Perivolas Lifestyle Houses offers: 

Full time seasonal work (April-October 2019) 
in Santorini 

Salary according to experience 
Insurance 
Shared accommodation 
Meal on duty 
Uniform cleaning 
Friendly work environment to allow career 

development
If you believe you are a suitable candidate 
please forward your CV with a recent 
photograph to this link: https://swr.gr/8wrWA.

Το 5* ξενοδοχείο Aqua Luxury Suites, που βρίσκε-
ται στη Σαντορίνη, ζητεί να καλύψει τη θέση των:

Μάγειρα Β’ & Μάγειρα Γ’
Απαραίτητα προσόντα: 

Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 

Απόφοιτος σχολής μαγειρικής και άριστη  
γνώση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας  
και διαχείρισης των τροφίμων (HACCP) 

Ευχάριστος χαρακτήρας και πνεύμα  
ομαδικότητας 

Άριστη γνώση αγγλικών
Προσφέρονται: 

Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
Διαμονή για εργαζομένους 
Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία στο link: https://swr.gr/
x6w9u. Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά 
μόνο προς τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των θέσεων.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Βlue Lagoon Resort 
στην Κω ζητεί για τη νέα σεζόν 2018:

Room Service
Απαιτούμενα προσόντα: 

Απόφοιτο λυκείου  
Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη 

εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
Άριστη αγγλικών  
Ομαδικότητα στην εργασία κι ευχέρεια  

στην επικοινωνία 
Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  

και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  

και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης  
του πελάτη, ευχάριστη προσωπικότητα  
και παρουσία
Η εταιρία προσφέρει: 

Ελκυστικό πακέτο παροχών 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές εξέλιξης 
Διαμονή και διατροφή 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία υπόψη 
του προϊσταμένου ανθρώπινου δυναμικού κ. Γεωργίου 
Σακέρογλου στο link: https://swr.gr/KHQ36, Τηλ.: 

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, 
που εδρεύει στην Κω, αναζητεί για να προσλάβει 
άμεσα:

Υπεύθυνο Μπαρ
Απαραίτητα προσόντα: 

Να εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία  
του τμήματος, τον έλεγχο των προϊόντων  
και την ποσότητα των παραγόμενων  
αντικειμένων 

Να έχει άριστη γνώση του επισιτιστικού τομέα, 
τουλάχιστον 5 χρόνια στην ίδια θέση 



Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 201822

Να έχει ισχυρή γνώση σχετικά με την έκθεση 
προϋπολογισμού και ελέγχου κόστους 

Να εξασφαλίζει το υψηλότερο επίπεδο  
με την αυστηρή εφαρμογή κατευθυντήριων 
γραμμών 

Να λαμβάνει τα σχόλια των επισκεπτών  
σε σχέση με την απόδοση της ομάδας  
του και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα 

Να διατηρεί καλές σχέσεις  
με τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς 
πελάτες
Καθήκοντα:

Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται απευθείας στον 
διευθυντή του ξενοδοχείου. Θα είναι υπεύθυνος για 
τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου 
στα αρμόδια τμήματα (pool bar, water park)
Απαιτήσεις: 

Πηγαία διάθεση για φιλοξενία 
Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής  

με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
Τουλάχιστον 5 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  

σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, Ελλάδας ή εξωτερικού, 
τουλάχιστον 200 δωματίων, all inclusive 

Να ελέγχει την τροφοδοσία του μπαρ  
και τις καταναλώσεις του τμήματος  
(παραλαβές-επιστροφές), καθώς και να ετοιμάζει 
κάθε μηνιαία απογραφή όλων των τμημάτων  
και να τη διεκπεραιώνει με τους υπευθύνους του 

Να υπάρχει ισχυρή κατανόηση της ασφάλειας 
και της συντήρησης των τροφίμων (ΗACCP) 

Να έχει κατανόηση των οικονομικών  
που σχετίζονται με θέματα όπως κόστος κ.λπ 

Να έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
στην αγγλική γλώσσα (δεύτερη γλώσσα  
θα εκτιμηθεί) 

Να είναι δημιουργικός με εξαιρετικές  
δεξιότητες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
(Excel, Micros)

Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, 
μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση 
των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων

Να είναι σε θέση να εργάζεται υπό πίεση
Η επιχείρηση προσφέρει: 

Διαμονή και διατροφή 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
Μισθό ανάλογο των προσόντων

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/5oEOq.

Η Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε. με δυναμική παρουσία 
στον χώρο των τροφίμων ζητά: 

Φοιτητές/τριες-Τελειοφοίτους/ες  
για Πρακτική Ολοκλήρωσης Σπουδών

H πρακτική πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας 
ολοκλήρωσης των σπουδών.
Εταιρικό προφίλ: Είμαστε η Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε., από 
τις μεγαλύτερες βιομηχανικές μονάδες παράγωγης 
τροφίμων στην Ελλάδα και ζητάμε φοιτητές/τριες 
& τελειόφοιτους/ες για να καλωσορίσουμε στην 
ομάδα μας στη Νεοχωρούδα Θεσ/νίκης.
Περιγραφή θέσεων πρακτικής: 

Σπουδάζεις ή τελειώνεις σύντομα τις σπουδές 
και η πρακτική είναι μέρος της διαδικασίας  
ολοκλήρωσης των σπουδών σου; 

Έχεις δίψα για μάθηση; Πιστεύεις στις ικανότη-
τες σου; Θα σε ενδιέφερε να κάνεις την πρακτική 
σου σε ένα δυναμικό, φιλικό και ανοιχτό  
περιβάλλον εργασίας; 

Εαν απάντησες ναι στα παραπάνω,  
θα θέλαμε πολύ να σε γνωρίσουμε

Οι θέσεις πρακτικής είναι για φοιτητές-προπτυ-
χιακούς και μεταπτυχιακούς-με ενθουσιασμό για 
μάθηση οι οποίοι/ες με αποφασιστικότητα και πίστη 
στις ικανότητες τους θα συνδράμουν στην επίδοση 
της ομάδας και θα «φέρει στο τραπέζι» καινούργιες 
ιδέες προς υλοποίηση

Δίνουμε την ευκαιρία σε νέους φοιτητές/τελει-
οφοίτους να απασχοληθούν σε διάφορα τμήματα 
της εταιρίας, να εφαρμόσουν τη θεωρία στη πράξη 
και να αποκτήσουν εμπράγματη εργασιακή εμπειρία 
σε μια από τις Top-10 ταχύτατα αναπτυσσόμενες 
εταιρίες τροφίμων στην Ελλάδα
H πρακτική πρέπει να είναι μέρος  
της διαδικασίας ολοκλήρωσης των σπουδών.
Ειδικότητες για πρακτική: 

Μάγειρες, Αρτοποιοί, Ζαχαροπλάστες 
Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Μηχανικοί Αυτο-

ματισμού, Υδραυλικοί, Ψυκτικοί  
(ΕΠΑΛ,ΤΕΕ,ΙΕΚ,ΤΕΙ) 

Τεχνολόγοι Τροφίμων 
Τμήμα Πληροφορικής ΙΤ Support-Hardware 

Software/Communications 
Τμήμα Ποιοτικού Ελέγχου-Quality Control 

Quality Assurance 
Marketing 
Αγορές-Τμήμα Προμηθειών

Παρακαλούμε να στείλετε το βιογραφικό σας και 
σύντομη επιστολή για να μας εξηγήσετε τους λόγους 
που θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας στο 
link: https://swr.gr/PMyH6. Ευχαριστούμε για το 
ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην Ιωνική Σφολιάτα.
Ίσες ευκαιρίες: Η Ιωνική Σφολιάτα διασφαλίζει ίσες 
ευκαιρίες, ίση μεταχείριση και πρόσβαση για όλους 
τους υποψηφίους, ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας, 
αναπηρίας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή 
άλλων φρονημάτων, εθνοτικής ή κοινωνικής προέ-
λευσης, οικογενειακής κατάστασης ή σεξουαλικού 
προσανατολισμού.
Σημείωση Περι των Προσωπικών Δεδομένων σας: 
Με την αποστολή του βιογραφικού σας αποδέχεστε 
οτι θα παραμείνει στη βάση βιογραφικών της Ιωνικής 
Σφολιάτας ΑΕ για 3 μήνες, με το σκοπό της αξιολόγη-
σης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας.

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 καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό τις 
ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων. Η εται-

ρία μας αναζητά κατάλληλους υποψηφίους/ες για 
λογαριασμό πελάτη της, πεντάστερου ξενοδοχείου 
στη Χαλκιδική, με στόχο την κάλυψη των παρακάτω 
θέσεων στη Χαλκιδική για την καλοκαιρινή σεζόν 
(Απρίλιος έως και τέλη Οκτωβριου 2018):

Βοηθοί Σερβιτόρου 
Κωδικός θέσης: AW-18

Προσόντα: 
Ανδρες και γυναίκες νεαρής ηλικίας 
Επιθυμητές σπουδές και επιμόρφωση  

στο αντικείμενο 
Επιθυμητή εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα 

σέρβις 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Ικανότητα άριστης εξυπηρέτησης πελατών  

και αποτελεσματικής επικοινωνίας 
Θεληση και ικανότητα εκπόνησης κουραστικής 

εργασίας σε βάρδιες
Ικανότητα συνεργασίας και λειτουργίας σε ομάδα
Προσεγμένη εμφάνιση
Επαγγελματισμός και προσανατολισμός στο 

αποτέλεσμα
Παροχές: 

Κάλυψη διαμονής και διατροφής 
Μεταφορά από και προς τον χώρο εργασίας 
Μηνιαίος μισθός, ασφάλιση, bonus, εκπτώσεις, 

λοιπές παροχές
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις κα-
λούνται να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους 
με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος, αναγρά-
φοντας των κωδικό της θέσης στο link: https://
swr.gr/JPzdt. Για περισσότερες πληροφορίες μπο-
ρείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.
peopleatwork-hellas.gr. Follow us on Facebook. 
Ολες οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και 
αντιμετωπίζονται με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για την 
τουριστική περίοδο 2018:

Σερβιτόρους Β’ 
Κωδικός θέσης: SRVΒ

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,  

επιθυμητή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπ’ όψιν 
τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στο link: https://
swr.gr/RFln6 ή μέσω φαξ στο 210 9944554 ή στο 
23750 77105. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν 
εμπιστευτικά.

Canaves Oia, Luxury Resorts, in Santorini, Greece, 
listed among the best hotels in the word, is looking for 
associates for the season of 2018 who are willing to 
learn and build up a successful career in hospitality. 
Canaves Oia owns and manages three luxury 
properties, the contemporary, boutique Canaves 
Oia Hotel, the elegant and luxurious Canaves Oia 
Suites & Spa and its brand new elite 8 suites only 
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:

Cook A’, B’, C’
Position requirements: 

Hospitality or Cooking School Degree 
preferred 

Minimum experience of 2 years in 5 star hotels 
in similar position 

Previous experience in seasonal hotels 
 will be considered an asset 

Advanced use of english language, both oral 
and written 

Polite and confident 
Ability in multitasking and time-management 
Teamwork spirit

Canaves Oia offers: 
One meal daily 
Accommodation at privately owned 

apartments with WIFI access 
Excellent opportunities for career progression 
Supportive management 
Pleasant working environment 
Competitive salary

If you want to be a part of the Canaves Oia team 
please send us your CV with a recent photo to this 
link: https://swr.gr/xoE1u. All applications are 
strictly confidential. Applications with no photo 
nor references provided will unfortunately not be 
taken under consideration. For any queries please 
feel free to contact our Human Resources department 
at: http://canaves.com/careers/.

Το εστιατόριο «Ψωμί και Αλάτι» στo Χαλάνδρι ζητά:
Σερβιτόρους

Προσόντα: 
Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
Προϋπηρεσία 2 ετών σε a la carte εστιατόριο 
Θετική συμπεριφορά με πνεύμα ομαδικότητας 
Συνέπεια 
Οργάνωση

Η εταιρία μας προσφέρει: 
Επαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον  

εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας 
Εκπαίδευση 
Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
KL4Q2. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπι-
στευτικά.

Sani Resort is a privately developed ecological resort 
offering world class 5* services while at the same 
time maintaining a human scale and protecting its 
surrounding environment of unique beauty. In its 
1000 acres, there are five internationally awarded 
luxurious hotels, each with its own character and 
prestige in all areas of operations, serving luxury in 
a wide range of leisure facilities and accommodation. 
In this fast-paced, rapidly growing environment, there 
are plenty of work and development opportunities. Our 
decisive aim is to exploit abilities and talents among our 
associates and to utilize them on every aspect of their 
professional framework. We are continuously creating 
and maintaining dynamic and productive workplaces 
emphasizing on the spirit of cooperation, teamwork 
and knowledge seeking, so we are looking for people 
with high targets and ambitions. If you believe that 
you can make our company vision your own, we are 
now recruiting for 2018 season:

Waiter-Assistant Waiter (SWAW018)
Job Description: To serve food and beverage to 
guests and provide friendly services according to 
the resort standards in order to maximize guest 
satisfaction. Other responsibilities include taking 
care of operational equipment, maintaining a clean 
& tidy restaurant/bar & station area, processing 
payments and handling guests’ enquiries.
Candidate profile: 

Pleasant personality with excellent 
communication and interpersonal skills 

Well-groomed with a positive attitude
Team player, passionate, Self-motivated, multitasking 

and proactive. Ability to work under pressure
Excellent command of English language. Knowledge 

of a second foreign language (preferably russian, 
french or german) and hospitality education would 
be considered as extra assets

Customer service or bar/restaurant experience 
in an a la carte or buffet restaurant of a 5* 
property
Benefits: The company offers a competitive 
remuneration package in a dynamic and highly 
professional working environment. Accommodation, 
daily meals, uniform cleaning, internal discounts 
and further career development.
Apply now to this link: https://swr.gr/PGZfQ. Follow 
us on our website for more company news and job 
updates www.sani-resort.com.

Ο πελάτης, βιομηχανία τροφίμων της Βόρειας Αττικής, 
επιθυμεί να προσλάβει έναν:

Chef-Μάγειρα Α’
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει  
να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

Κάτοικοι Βόρειας Αττικής ή Εύβοιας (επιθυμητό)
Απόφοιτοι σχολής μαγειρικής 
Εμπειρία στη διοίκηση προσωπικού κουζίνας 

μεγάλου αριθμού 
Προϋπηρεσία 10 ετών σε μεγάλη εταιρία 

εστίασης ή τουριστική επιχείρηση ή αντίστοιχη 
βιομηχανία 

Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας  
και ομαδικής λειτουργίας
Τα καθήκοντα της θέσης προβλέπουν  
για τον ή την κάτοχο:

Αναφέρεται στον executive chef της εταιρίας και 
μαζί με τον σεφ διαχειρίζονται την κουζίνα του 
εργοστασίου

Είναι υπεύθυνος για την παραγωγή των προϊόντων 
της εταιρίας τηρώντας πιστά τις συνταγές και τις 
προδιαγραφές ποιότητας της εταιρίας

Διαχειρίζεται ομάδα 25 ατόμων  
(μαγείρων και βοηθητικού προσωπικού)

Πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί σε βάρδιες
Η εταιρία προσφέρει: 

5ήμερη εργασία όλο τον χρόνο σε ένα μοντέρνο 
εργασιακό περιβάλλον 

Ανταγωνιστικές αποδοχές 
Δυνατότητα χρήσης εταιρικού αυτοκινήτου 
Προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης 
Διαρκή εκπαίδευση

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, 
αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 
στο link: https://swr.gr/Lcs6Q. 

Νέος /α με εμπειρία Ζαχαροπλαστικής 
Κουζίνας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στην 
άριστη εξυπηρέτηση πελατών, να έχουν πάθος για 
την πώληση, την τελική ικανοποίηση του πελάτη, 
καθώς και την ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
Απαιτούμενα προσόντα: 

Προϋπηρεσία στον χώρο του υγειονομικού  
και συγκεκριμένα σε ζαχαροπλαστική, κουζίνα 

Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με διαφόρων 
τύπου πελάτες 

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Βασική γνώση Η/Υ 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την εταιρία και 
που οφείλει ο κάθε συνεργάτης να ακολουθεί 
πιστά είναι οι παρακάτω:

Να κινείται με βασικό γνώμονα την ειλικρίνεια, 
ασφάλεια και ποιότητα εργασίας 

Να συμπεριφέρεται με ακεραιότητα  
και υπευθυνότητα

Να σκέφτεται συνεχώς τρόπους για περαιτέρω 
αποδοτικότητα και να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα 
του χώρου ευθύνης του και του ευρύτερου περι-
βάλλοντος που μπορεί να επηρεάσει

Να σέβεται την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα του 
κάθε ανθρώπου (πελάτη-συνεργάτη-προμηθευτή)

Να ενεργεί προληπτικά και πάντα  
με την αίσθηση του επείγοντος 

Να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς  
της εταιρίας
Τι είναι αυτό που κάνει τους τέλειους 
Lukumaδες; 

H απλότητα 
Η φρεσκάδα 

Τα αγνά υλικά 
Το ελληνικό μελί 
Η αυθεντικότητα 
Η παιδική ανάμνηση

Γιατί συνέχεια αναζητούμε το πολύπλοκο; Έχοντας αυτά 
στο μυαλό μας αποφασίσαμε να δημιουργήσουνε ένα 
απλό, μοντέρνο χώρο όπου σερβίρονται οι κλασικοί 
και αγαπημένοι σε όλους μας, στρογγυλοί, τραγανοί 
λουκουμάδες με μέλι και κανέλα. Οι αυθεντικοί λου-
κουμάδες που όλοι ξέρουμε από παιδιά ετοιμάζονται 
σε μια ανοιχτή κουζίνα, φρεσκοτηγανίζονται μπροστά 
στα μάτια μας και αμέσως σερβίρονται ζεστοί. Η συντα-
γή είναι παλιά, απλή, παραδοσιακή και πάνω απ’ όλα 
άψογα εκτελεσμένη. Για να ικανοποιηθεί ακόμα και ο 
πιο απαιτητικός λάτρης των λουκουμάδων, αρχίσαμε 
να σκεφτόμαστε ακόμα περισσότερες επιλογές και 
έτσι: Τους γεμίσαμε με ειδική «ενέσιμη» διαδικασία, 
τους βάλαμε παγωτό... και πολλές διαφορετικές και 
ωραίες γαρνιτούρες. Σας τους παρουσιάζουμε γεμι-
στούς με κρέμα σοκολάτας, λεμόνι, και μαστίχα, με 
παγωτό βανίλια-μέλι και καραμελωμένα αμύγδαλα, 
kazan dipi για πιο ανατολίτικες αναμνήσεις, ή βου-
τηγμένους σε ζεστή πραλίνα σοκολάτα. Ελάτε να τους 
δοκιμάσετε και να ανακαλύψετε από κοντά τον δικό 
σας αγαπημένο συνδυασμό.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/XpQ8T.

Το Renaissance Hanioti Resort ζητεί να προσλάβει:
Barista

Προσόντα: 
Απόφοιτοι τουριστικής ή ανάλογης σχολής
Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5*
Άριστη παρασκευή διεθνών cocktails, κρύων ρο-

φημάτων και όλων των ειδών espresso (η γνώση 
παρασκευής latte art ροφημάτων θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα)

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη γνώση 
πρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις

Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών  
προδιαγραφών
Προσφέρονται: 

Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος
Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής και καθημερινή 

προσφορά διατροφής
Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές 

αναλόγως προσόντων
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 

μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/YzELv. Όλα τα e-mails που 
δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δεν θα 
αξιολογούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα 
τα e-mails θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
και σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Το Lotus Center στo Μοναστηράκι-Αθήνα ζητά 
να προσλάβει:

Barista
Απαραίτητα προσόντα: 

Απόφοιτος σχολής ΤΕΙ ή ΑΕΙ Ελλάδας  
ή εξωτερικού 

Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική  
εμπειρία σε ανάλογη θέση 

Ικανότητες οργάνωσης 
Δυναμική, εξωστρεφής προσωπικότητα  

με ομαδικό πνεύμα 
Υπευθυνότητα και συνέπεια 
Απαραίτητες συστάσεις

Προαιρετικά προσόντα: 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

Μισθό ανάλογο των προσόντων 
Μόνιμη εργασία 
Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Η παραπάνω θέση αφορά το Roof Garden Restaurant 
“La Vista Oprimista” στο Μοναστηράκι.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
Qw8xd.

Βοηθοί Σερβιτόροι
Aπό την ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων Skiathos Blu 
στη Σκιάθο για τις ανάγκες της καλοκαιρινής σεζόν
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ανάλογη θέση 
Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση δεύτερης 

γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Αποστολή cv στο link: https://swr.gr/Bd2vK.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Ikos Resorts is a 5* hospitality chain, based on an 
innovative, luxury concept that has already been 
rewarded as one of the best resorts in the world. With 
two brand new resorts opening in Corfu 2018 and Kos 
2019 and with two top awarded ones in Halkidiki we 
are looking for talented & energetic professionals. 
There has never been a more interesting time to 
join Ikos Resorts. We’re on a developmental journey 
and we are now recruiting for:

Rooms Division Manager
This is a permanent role for our new luxury Ikos Aria 
resort in Kos opening in May 2019. About the role: 
As a Rooms Division Manager, you are responsible 
for overseeing all Rooms Division operations to 
deliver an excellent Guest experience. You will also 
be required to evaluate guest satisfaction and set 
department targets and objectives. Specifically, you 
will be responsible for performing the following tasks 
to the highest standards:
Some of the goals you will be having: 

Oversee Rooms Division operations including, 
but not limited, to Concierge, Reception, 
Housekeeping, Maintenance, Kids Club, Mini 
Market and Spa facilities 

Monitor all front office financial operations, 
including group billing, verifying rates/
discounts, daily sales reconciliation, petty cash 
and room inventory controls 

Follow company’s procedures in guest 
complaint handling and give guidelines  
under the GM’s or/and As H M instructions 

Evaluate Guest satisfaction levels and monitor 
trends with a focus on continuous improvement 
(questionnaires and social media) 

Operate within departmental budgets through 
effective stock and cost controls and well 
managed schedules (Housekeeping and Front 
office) 

Maintain good communication and work 
relationships in all hotel areas and suppliers 

Recruit, manage, train and develop the Room 
Division team 

Contribute to succession planning  
within the hotel and company 

Ensure team members comply with hotel 
security, fire regulations and all health  
and safety legislation
To succeed in your role, you will need to have: 

1- 2 years in similar position in a five-star 
hotel over 200 rooms 

English and greek, (additional language 
Russian will be an asset) 

Strong in time management, Consistency, 
Team worker 

Guest friendly approach 
Social media-Trip advisor knowledge  

will be an asset 
Complaint Handling and Communication skills, 

both oral and written. 
MS Office knowledge and PMS

Besides the experience and professional development: 
Our company is growing fast. You are going to be 
part of this growth and you are going to have many 
opportunities for personal as well as professional 
development. The company offers a competitive 
remuneration package in a dynamic and highly 
professional working environment. Accommodation 
and meals offered.
Apply now to this link: https://swr.gr/Ojsn7. For 
any additional info, please check: http://ikosresorts.
com/resorts/ikos-aria/.

Τοr Ηotel Group, with a significant history in 
hospitality for more than 90 years is seeking to 
recruit talented and passionate professionals for 
2018 season. Eagles Palace & Eagles Villas, a 
unique 5* Luxury Resort in Greece is seeking for:

Groom-Bellboy
Location: Ouranoupolis, Chalkidiki
Key responsibilities:

Ensure a polite and warm welcome to all guests, 
assist guests, colleagues and visitors when requested 
and as assigned by the Front Office Manager

Collect and deliver guest luggage and equipment 
in an efficient and timely manner; escort guests to 
room placing luggage in room

Build full knowledge of resort and hotel facilities, 
services and local area

Maintain at all times a high standard of personal 
appearance and hygiene

Ensure excellent response to all guest requests
Requirements: 

Minimum 2-3 years experience in a similar 
position ideally within a 5* Luxury Hotel 

Excellent knowledge of greek and english 
Valid European driving license 
Pleasant personality with enviable customer 

service skills, excellent communication 
 and interpersonal skills
Benefits: 

Competitive salary remuneration 
Career development in a fast paced growing 

work environment 
Daily meals and accommodation 
Training opportunities

Please send an updated cv with recent photo to this 
link: https://swr.gr/FBenj. All applications will be 
treated as strictly confidential. www.torhotelgroup.gr.

Για το τουριστικό μας γραφείο ASIT DMC, μέλος 
της Anatolia Hospitality, ζητείται για την Αθήνα:

Travel Consultant
Απαραίτητα προσόντα: 

Απαραίτητη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών  
σε αντίστοιχη θέση 

Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή 2η γλώσσα 
Πτυχίο σχολής τουρισμού 
Επιθυμητή ενασχόληση με incoming 
Εργατικότητα, υπευθυνότητα 
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
Επιθυμητή γνώση προγράμματος Travel force 

2000
Παροχές: 

Πολύ καλές αποδοχές 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/zMLQu.

Το Renaissance Hanioti Resort ζητεί να προσλάβει:
Bellboy-Porter

Προσόντα: 
Απόφοιτοι τουριστικής ή ανάλογης διοικητικής 

σχολής 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  

και μίας τουλάχιστον ακόμα (άριστη γνώση  
της γερμανικής ή της γαλλικής) 

Άριστη γνώση Η/Υ και property management 
system (Protel) 

Eυπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση
Άριστη διαχείριση διαπροσωπικών σχέσεων και 

επικοινωνίας με όλο το φάσμα επαφών (clientele, 
reps, tour operators, agents, journalists)

Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας και ικανότητα 
διαχείρισης προβληματικών καταστάσεων
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Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις χρόνου και συνθηκών

Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών 
προδιαγραφών
Προσφέρονται: 

Μεγάλη μισθολογική ανταμοιβή 
Άριστες συνθήκες πολυτελούς εργασιακού 

περιβάλλοντος 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης  

με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
link: https://swr.gr/jo4hN. Όλα τα e-mails που δεν θα 
περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιο-
λογούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα 
τα e-mails θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
και σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

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

Μaid-Τhess (code: HOUSEK THESS)
All housekeeping employees, audit and inspects 
housekeeping personal work assignment and 
requisition supplies
Qualifications: 

4-5 years minimum experience as a maid i 
n a Luxury Hotel 

Excellent command of both english and greek 
language is essential 

Self-motivated, enthusiastic  
and customer-oriented 

Professional attitude is required 
Well groomed with strong interpersonal skills 
Excellent Customer service skills

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. Should you wish to be a member of 
HotelBrain team, please send us your CV with a photo. All 
applications will be treated in the strictest confidence. 
CV’s with no reference code and not fulfilling the above 
prerequisites won’t be taken under consideration.
Send your cv to this link: https://swr.gr/EzLhp or 
follow the link below: http://hotelbrain.com/careers.

Staff wanted for employment at our restaurants 
in Mykonos in the positon of:

Reservation Officer
Qualifications required: 

Work experience of 3 years in a similar 
position 

Excellent knowledge of english 
Excellent communication & organisation skills 
Microsoft office skills 
Team Spirit

Send your CV with a recent photo  
to this link: https://swr.gr/0tET5.

MarBella S.A., a hotel company that operates in an 
idyllic location at the South-East side of Corfu Island 
two luxurious 5* properties; the Marbella Corfu Hotel 
and the MarBella Nido Suite Hotel & Villas (launched 
May 2018) is now recruiting for 2019 season:

Assistant Front  
Office Manager

Qualifications, skills & role: 
Supervise the operations & SOPs of reception, 

guest relations, porters & doorman team 
Report to the Front Office Manager 
Excellent training skills 
High ability to motivate and lead the team 
Hospitality school graduate or higher 
Professional experience in relevant position 

for at least 2 years. (Previous experience  
in an international hotel chain would be highly 
appreciated) 

Excellent verbal & written command of Greek 
and English language. Additional language 
knowledge would be considered an extra asset 
(german or french) 

High level of commercial awareness and sales 
capabilities 

Excellent leadership, interpersonal  
and communication skills 

Monitor staffing levels to meet & cover 
business demands 

Commitment to delivering a high level  
of customer service 

Ability to work under pressure 
Excellent grooming standards 
Flexibility to respond to a variety of work 

situations 
High level of IT proficiency

Benefits: 
Competitive remuneration package 
Dynamic & highly professional environment 
Career development program

We are an equal opportunities employer. Candidate 
details will be kept strictly confidential. Applicants 
that will proceed to the second phase of the 
recruitment process will be contacted directly by 
the HR department to organise an interview (in 
person or skype).
Send your cv to this link: https://swr.gr/VQBo9. 
Please follow us on website and LinkedIn for the 
latest company news and career opportunity updates. 
www.marbella.gr. www.marbellanido.gr.

Εκπαιδευτής στον Τομέα  
των Ξενοδοχειακών Σπουδών 

Κωδικός θέσης: ΞΥ01
Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, ένας κορυφαίος 
εκπαιδευτικός οργανισμός, επιθυμεί να προσλάβει 
εκπαιδευτικό προσωπικό στον τομέα των Ξενοδοχει-
ακών Σπουδών με εξειδίκευση στο τμήμα του Food 
and Beverage ή και στο τμήμα του Rooms Division.
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τουριστικών Επιχειρήσεων ή Σχολής 
Τουριστικών Επαγγελμάτων ή ΙΕΚ με επαγγελματική 
προϋπηρεσία στον ξενοδοχειακό κλάδο

Αποδεδειγμένη επαγγελματική προϋπηρεσία στο 
τμήμα του F&B ή στο τμήμα του Rooms Division ξε-
νοδοχειακής μονάδας (Front Office, Guest Relations, 
Housekeeping)

Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 
Διδακτική εμπειρία σε αντίστοιχο  

εκπαιδευτικό χώρο
Επιθυμητά προσόντα: 

Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Ικανότητα διαχείρισης αίθουσας 
Πιστοποίηση εκπαιδευτή από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Αποστολή βιογραφικού για τη θέση με κωδικό ΞΥ01 
στο link: https://swr.gr/S3dwu.

Το Athens Lotus Hotel στην Αθήνα ζητά να προσλάβει:
Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
Τουλάχιστον 1-2 χρόνια επαγγελματική  

εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες  
3-5 αστέρων 

Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και διοικητικές 

ικανότητες 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Απαραίτητες συστάσεις

Προαιρετικά προσόντα: 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

Μισθό ανάλογο των προσόντων 
Μόνιμη εργασία 
Συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

Η παραπάνω θέση αφορά και νέο κατάλυμα  
της επιχείρησής μας.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/YSMKO.

Τα ξενοδοχεία μας Myconian Kyma, a member 
of Design Hotels, Myconian Naia Luxury Suites, 
a member of Preferred Hotels & Resorts, και 
Myconian Korali Relais et Chateaux αναζητούν 
για τη σεζόν 2018:

Καμαριέρες
Τα βιογραφικά θα θέλαμε να στέλντονται υπ’ όψιν 
κ. Μ. Δακτυλίδη στο link: https://swr.gr/3c4hN. 
Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts, η 
οποία δραστηριοποιείται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη 
και τη Ρόδο αναζητά να καλύψει για τις ξενοδοχειακές 
μονάδες στην Αθήνα (Electra Metropolis, Electra 
Palace, Electra Hotel) τη θέση: 

Καμαριέρας (κωδικός θέσης: ΚΑ)
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
ή εταιρία καθαρισμού 

Ηλικία έως 45 ετών 
Υπευθυνότητα και συνέπεια

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με μια φωτογραφία δηλώνοντας τον κω-
δικό της θέσης, στο site μας: www.electrahotels.gr 
YOUR FUTURE/. Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/JIpxM. Τα στοιχεία των αιτήσεων θα 
παραμείνουν εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει μόνο 
με τις/τους υποψήφιες/ους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης.

Το Domes Miramare Corfu, A Luxury Collection 
Resort μέλος της Marriott International, στην 
Κέρκυρα προσλαμβάνει:

Guest Relations Agent
Απαραίτητα προσόντα: 

Άριστη γνώση της αγγλικής και της ελληνικής 
γλώσσας 

Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας 
(γαλλικά, γερμανικά)-Τα ρωσικά θα θεωρηθούν 
ως ιδιαίτερο προσόν 

Διετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση σε μεγάλες ξενοδοχειακές 
μονάδες 5 αστέρων 

Πολύ καλή γνώση Η/Υ 
Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα 

προσανατολισμένη στην εξυπηρέτηση  
και ικανοποίηση του πελάτη 

Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
Προσεγμένη εμφάνιση

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης 

Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Διατροφή, στέγαση για τους μη διαμένοντες 

στην περιοχή
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος 
με πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/emKHL.

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-
τημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει:

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής  
(Κωδικός θέσης: ΝFO)

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής  

με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 
Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσίας  

σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Επιθυμητή η γνώση Ρωσικών ή άλλης δεύτερης 

ξένης γλώσσας 
Άριστη γνώση εφαρμογών γραφείου  

και ξενοδοχειακών προγραμμάτων 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Ομαδικό πνεύμα

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, 
αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπ’ όψιν Τμήμα-
τος Ανθρώπινου Δυναμικού στο link: https://swr.gr/
AxaJB. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Andronis Exclusive is currently recruiting for 
season 2019:

Front Office Manager
Entry requirements: 

3+ years of experience in a 4 star or 5 star 
boutique hotel environment 

Excellent organizational skills 
Excellent command of the english language, 

both spoken and written
What you will be doing?

Greet guests courteously upon arrival and escort 
them to the properties by taking account of the 
established Andronis Exclusive standards

Promotes in house and sister properties’ services 
and facilities

Handles guest needs, inquiries and requests while 
respond appropriately to guests’ complains

Train reception staff to ensure that they provide 
prompt-personalized services and exceed guests’ 
expectations

Make sure that all hotel’s department are fully 
supplied

Serves as a central communication point during 
emergency/crisis situations while ensures smooth 
operation of all hotel’s departments

Participates in the preparation of the annual 
departmental operating budget and financial plans
What we are offering: 

Meal on duty 
Accommodation provided with AC, wi-fi  

and laundry access 
Competitive Salary

Please send your CV with a recent photo to this link: 
https://swr.gr/CEi2g. Resumes that do not complete 
the requirements or have no recent photo included will 
be not taken into consideration. Andronis Exclusive 
is an equal employment opportunity and affirmative 
action employer. We do not discriminate on the basis 
of race, age, sexual orientation, marital status, national 
origin, pregnancy, color, citizenship or any other group 
protected by the law.

Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα: 

Τριετής τουλάχιστον εμπειρία σε ξενοδοχείο 
Επικοινωνία, ευελιξία, ομαδικότητα

Προσφέρονται: 
Ανταγωνιστικές αποδοχές 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Απασχόληση 12 μήνες τον χρόνο

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/PjpNL.

Η INGLOBE για λογαριασμό ξενοδοχείου 5 αστέ-
ρων στη Μύκονο, ζητά υποψήφιες για την κάλυψη 
της θέσης:

Housekeeper-Καμαριέρας
Περιγραφή εργασίας: Σκοπός: Επίβλεψη καθαριότη-
τας όλων των χώρων του ξενοδοχείου, προσωπικού, 
διεύθυνσης, και διατήρηση καθαριότητας δωματίων. 
Να είναι σε επιφυλακή όσον αφορά πτυχές ασφάλειας 
των πελατών και της ιδιοκτησίας του ξενοδοχείου. 
Να διατηρεί συνεχή συμμετοχή.
Περίοδος εργασίας: Από τώρα έως τέλος  
Οκτωβρίου 2018.
Τύπος απασχόλησης: Πλήρης  
(8ωρο ημερησίως-6 ημέρες την εβδομάδα).
Καθήκοντα:

Να ελέγχει καθημερινά ότι όλοι οι δημόσιοι χώ-
ροι, συμπεριλαμβανομένων των εστιατορίων, των 
γραφείων προσωπικού, των χώρων των πισίνων 
και των αιθουσών συνεδριάσεων έχουν καθαριστεί 
στα πρότυπα του ξενοδοχείου

Να διανέμει τον φόρτο εργασίας δίκαια μεταξύ του 
προσωπικού. Να εποπτεύει τις αναθέσεις εργασίας 
σε καθαριστές/ καθαρίστριες και καμαριέρες, προ-
κειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη κάλυψη

Να επιθεωρεί το προσωπικό και να εξασφαλίζει 
ότι είναι κατάλληλα ενδεδυμένο και ότι συμμορ-
φώνεται με τα πρότυπα υγιεινής του ξενοδοχείου 

Να επικοινωνεί με το τμήμα συντήρησης για τις 
απαραίτητες εργασίες που γίνονται

Να εξασφαλίζει ότι τα βοηθήματα και τα υλικά για 
τον καθαρισμό χρησιμοποιούνται με καθορισμένο 
τρόπο για τις κατάλληλες εργασίες και ότι χρησι-
μοποιούνται οι σωστές ποσότητες

Να ελέγχει ότι τα μηχανήματα του τμήματος δια-
τηρούνται σε καλή λειτουργία

Να επικοινωνεί συχνά με την υποδοχή, τη συ-
ντήρηση και τη λινοθήκη για να εξασφαλίζει την 
κατάλληλη και έγκαιρη ετοιμασία των δωματίων 
φιλοξενουμένων

Nα χειρίζεται τα παράπονα φιλοξενουμένων ή 
εάν δεν μπορεί να τα μεταφέρει στην προϊσταμένη

Να συμμετέχει σε συνεδριάσεις και εκπαίδευση 
όπως απαιτείται. Να βοηθά στην απογραφή

Να εξασφαλίζει την ομαλή παράδοση στο προσωπικό 
της βραδινής βάρδιας

Να γνωρίζει διαδικασίες προφύλαξης πυρκαγιάς 
και ασφάλειας. Να ακολουθεί τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες του ξενοδοχείου

Να βοηθά σε άλλα τμήματα, όπως πλυντηρίων και 
μίνι μπαρ, χρησιμοποιώντας την κρίση της ή μετά 
από τις οδηγίες που δίνονται από την προϊσταμένη

Να εξασφαλίζει ότι οι πετσέτες δωματίων και ο 
λοιπός εξοπλισμός δωματίων παρέχονται πάντα 
στον σωστό αριθμό, δεν είναι λερωμένα και εάν 
οποιαδήποτε υλικά λείπουν ή είναι χαλασμένα να 
ενημερώσουν την προϊσταμένη αμέσως για περαι-
τέρω δράση

Να ετοιμάζει τα διακοσμητικά λουλουδιών
Να αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα 

ορίζονται από την προϊσταμένη
Απαραίτητα προσόντα: 

Γνώση ελληνικής ή αγγλικής γλώσσας 

Ευχάριστη προσωπικότητα 
Απόφοιτος ξενοδοχειακής σχολής ή διεύθυνσης 

ξενοδοχείων 

Παροχές: 
Μισθός 900 ευρώ καθαρά 
Ανάλογα με τα προσόντα και την προϋπηρεσία  

ο μισθός είναι συζητήσιμος από την επιχείρηση 
με την υποψήφια 

6 ημέρες-8 ώρες (οι υπερωρίες αμείβονται 
έξτρα) 

Παρέχεται διαμονή (ανανεωμένα καινούρια 
διαμερίσματα προσωπικού μέσα στο ξενοδοχείο) 
κλιματισμός, TV, ψυγείο, μπάνιο 

Ασφάλεια 
Παρέχεται διατροφή (3-4 γεύματα  

στα εστιατόρια προσωπικού) 
Επίδομα αδείας 
Επίδομα μη ληφθείσας αδείας 
Δώρο Χριστουγέννων 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/3ZGoz.

Η HIP Ηospitality αποτελεί μία πολύτιμησυλλογή 
boutique ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων σε6 δημοφι-
λείς και ανερχόμενους προορισμούς στην Ελλάδα. 
Καθένα από τα ξεχωριστά, ανεξάρτητα ξενοδοχεία 
του δικτύου μας, αποτελούν αληθινούς «θησαυ-
ρούς» διαμονής και αντανακλούν το πάθος μας για 
τηναυθεντική ελληνική φιλοξενία, την αγάπη μας 
για τηνπολυτέλειακαι την επιμονή μας στις υψηλής 
ποιότητας,προσωποποιημένες υπηρεσίες, θέτοντας 
πάνω απ’ όλα τις ανάγκες του σύγχρονου ταξιδιώτη. 
Η HIP Hospitality αναζητά για τη σεζόν 2018 νέους, 
δυναμικούς και ταλαντούχους συνεργάτες για τα 
ξενοδοχεία της στη Μύκονο:

Front Office Agent-Υπάλληλος Υποδοχής
Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες: 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 
4* ή 5*, Ελλάδας ή εξωτερικού 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
και τουλάχιστον μίας δεύτερης ξένης γλώσσας 

Επαγγελματική εμφάνιση 
Ομαδικότητα-προσαρμοστικότητα 

οργανωτικότητα 
Ευχέρεια στην επικοινωνία  

και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός  
χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση 

Άριστη γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, 
Access, Outlook), καθώς και γνώση  
ξενοδοχειακού προγράμματος 

Απόφοιτος σχολής τουριστικών επιχειρήσεων
Η εταιρία μας προσφέρει: 

Συνεχής εκπαίδευση 
Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές  

απολαβές αναλόγως προσόντων 
Ποιοτικές συνθήκες διαμονής και προσφορά 

ημιδιατροφής 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Δυνατότητες εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία 
τους, υπ’ όψιν Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού 
στο link: https://swr.gr/GOWiu. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το Elatos Resort & Health Club, το πρώτο ελ-
ληνικό ξενοδοχείο που αποτελείται αποκλειστικά 
από ιδιωτικά chalets, βρίσκεται σε υψόμετρο 1.300 
μέτρων σε ένα αλπικό τοπίο ανάμεσα σε έλατα στην 
καρδιά του Παρνασσού. Μόλις δύο ώρες μακριά από 
την πολύβουη Αθήνα, προσφέρει γενναιόδωρα το 
απόλυτο φυσικό περιβάλλον, την ηρεμία, την ιδι-
ωτικότητα 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. Επιδιώ-
κουμε 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 link: https://swr.gr/nGwJh.

Canaves Oia, Luxury Resorts, in Santorini, Greece, 
listed among the best hotels in the word, is looking for 
associates for the season of 2018 who are willing to 
learn and build up a successful career in hospitality. 

Canaves Oia owns and manages three luxury 
properties, the contemporary, boutique Canaves 
Oia Hotel, the elegant and luxurious Canaves Oia 
Suites & Spa and its brand new elite 8 suites only 
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:

Reservations Agent-Supervisor
Position requirements: 

3 years minimum work experience in 5 star 
properties in the same position 

Experience in GDS, IDSs and Hotel Operating 
Systems, Opera, Fidelio in PMS knowledge 
qualification preferred 

Solid communication and written  
and presentation skills 

Strong computer skills 
Excellent command of the english language 
Excellent command of the greek language 
Knowledge of an additional foreign language 

(preferably French, Spanish or Russian)  
will be considered an asset 

Teamwork spirit
Canaves Oia offers: 

One meal daily 
Accommodation at privately owned 

apartments with WIFI access 
Excellent opportunities for career progression 
Supportive management 
Pleasant working environment 
Competitive salary

If you want to be a part of the Canaves Oia team, 
please send us your CV with a recent photo to this 
link: https://swr.gr/2Arvl. All applications are 
strictly confidential. Applications with no photo 
nor references provided will unfortunately not be 
taken under consideration. For any queries please 
feel free to contact our Human Resources department 
at: http://canaves.com/careers/. 

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

Αισθητικός
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 επιπλέον 
προσόν) 

Εμπειρία επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη 
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 πρόσφατη φωτογραφία στο link: 
https://swr.gr/rgRQZ.

Μεγάλη εταιρία καλλυντικών επιλεκτικής ζητά να 
προσλάβει στη Ρόδο:

Έμπειρη Αισθητικό 
για πωλήσεις σε κατάστημα καλλυντικών

Απαραίτητα προσόντα: 
Άμεση διαθεσιμότητα 
Εμπειρία στον χώρο της επιλεκτικής

καλλυντικών 
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες 
Επαγγελματισμός και συνέπεια 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας σε καλό επίπεδο

Προσφέρεται: 
Πλήρης απασχόληση 
Μισθός και ασφαλιστική κάλυψη 
Bonus επί των πωλήσεων 
Δυνατότητα για περαιτέρω εξέλιξη, με συνέπεια 

και αποτελεσματικότητα 
Συνεχής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Εφόσον πληροίτε τα παραπάνω στοιχεία, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας συνοδευόμενο 
με μια πρόσφατη φωτογραφία σας στο link: https://
swr.gr/Mkxwq με τον κωδικό “Αισθητικός”.

Η Makemeup Cosmetics είναι κορυφαία εταιρία 
στον κλάδο του επαγγελματικού καλλυντικού με 
ποιοτικά επώνυμα brands. Στο πλαίσιο της περαιτέρω 
ανάπτυξης της εταιρίας αναζητούνται κατάλληλοι 
υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα τις παρακάτω 
θέσεις με έδρα τη Θεσσαλονίκη:

Εξωτερικοί Πωλητές 
Make-up Artists

Αρμοδιότητες υποψηφίων: 
Ανάπτυξη πωλήσεων σε όλη την Ελλάδα  

(όχι σε ιδιώτες, σε επιχειρήσεις-χώρους ομορφιάς)
Προώθηση και πώληση προϊόντων ομορφιάς 
Εύρεση και διεύρυνση πελατολογίου 
Διαχείριση και εξυπηρέτηση υπάρχοντος  

και νέου πελατολογίου 
Διερεύνηση, εντοπισμός και ικανοποίηση  

των αναγκών του πελάτη 
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Επίτευξη στόχων βάσει πλάνου πωλήσεων
Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης 

με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
Προσόντα υποψηφίων: 

Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ολοκληρωμένη 
ανάπτυξη και στη διαχείριση πελατολογίου  
με σκοπό την επιτυχημένη πώληση 

Τουλάχιστον 2ετής εμπειρία σε πωλήσεις 
καλλυντικών 

Εμπειρία στον χώρο των καλλυντικών 
Εξαιρετικές επικοινωνιακές και οργανωτικές 

ικανότητες 
Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, ευελιξία, 

όρεξη για δουλειά 
Πολύ καλή γνώση και χρήση της ελληνικής  

και της αγγλικής γλώσσας 
Πολύ καλή γνώση MS Office, internet  

και social media 
Εμφανίσιμη/ος, επικοινωνιακή/ός, απαραίτητη 

συνημμένη φωτογραφία 
Συνεχής δυνατότητα ταξιδιών 
Ερασιτεχνική άδεια οδήγησης 
Εξαιρετική ικανότητα οργάνωσης  

και συντονισμού δραστηριοτήτων
Προσφέρονται: 

Υποχρεωτική εκπαιδευτική υποστήριξη 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Δυνατότητες προσωπικής και επαγγελματικής 

ανάπτυξης
Σταθερός μηνιαίος μισθός και μπόνους επίτευξης 

στόχων, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 
Εταιρικό αυτοκίνητο και εταιρικό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
MxtnF. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Γιώργος Κιόσης, 
τηλέφωνο: 6981 111000. Παρακαλούμε να απο-
σταλούν αυστηρά μόνο βιογραφικά που πληρούν 
τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Ο όμιλος αισθητικής ιατρικής Figura ζητεί κατάλληλες 
υποψήφιες για την κάλυψη θέσεων στα καταστήματα 
της Θεσσαλονίκης:

Αισθητικός-Kωδικός θέσης: FT 31
Προφίλ υποψηφίων: 

Ελάχιστη εμπειρία 2 ετών σε αντίστοιχη θέση 
του κλάδου 

Πτυχίο Τ.Ε.Ι. αισθητικής θεωρείται σημαντικό 
προσόν 

Γνώση χειρισμού μηχανημάτων 
Γνώση εφαρμογής θεραπειών αισθητικής 

σώματος και προσώπου 
Ευγένεια, υπομονή, καλή επικοινωνία 
Προσεγμένη επαγγελματική εμφάνιση 
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
Επαγγελματισμός και αποτελεσματικότητα

Παροχές εταιρίας: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Οι υποψήφιοι/ες που πληρούν τις προϋποθέσεις 
καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους ση-
μείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο link: https://
swr.gr/QBCAS. Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνή-
σουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Αισθητικός (MED 1207) 
Δυτική Θεσσαλονίκη

Περιγραφή: Φαρμακείο στην περιοχή της Δυτικής 
Θεσσαλονίκης-Σίνδος και γειτονικοί δήμοι και κοι-
νότητες-αναζητά αισθητικό.
Καθήκοντα θέσης: Η κατάλληλη υποψήφια θα ανα-
λάβει την προώθηση καλλυντικών σκευασμάτων 
σε πελάτες του καταστήματος. Μόνιμη απασχόληση, 
συνεχόμενο ωράριο.
Απαραίτητα προσόντα: 

Τουλάχιστον 2 -3 έτη αντίστοιχη  
επαγγελματική εμπειρία 

Επιθυμητά κάτοχος πτυχίου αισθητικής 
Πολύ καλή γνώση των προϊόντων 
Καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού  

ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Ευπαρουσίαστη, με επικοινωνιακές δεξιότητες

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
KrD3P.

Spa Therapist 
900ευρώ-μήνα και μανικιούρ-πεντικιούρ 

Φισκάρδο Κεφαλονιάς (Ιούνιος-Οκτώβριος) 
2018

Ένα από τα καλύτερα resorts του Ιονίου, γνωστό 
για την μοναδική του τοποθεσία και διακεκριμένο 
για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του εδώ και 
15 συναπτά έτη στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο της 
Κεφαλονιάς, το ξενοδοχείο Emelisse Art Hotel της 
οικογένειας Τσιμάρα, δίνει την δυνατότητα σε λίγους 
και ικανούς, να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα 
συντελέσει σε μία ακόμα πολύ πετυχημένη χρονιά, 
το καλοκαίρι του 2018. Στο Emelisse Art Hotel θα 
αντιμετωπίσετε τη πρόκληση του να ανταπεξέλθετε 
στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών ενός Luxury 
Boutique Hotel 70 δωματίων, αποκτώντας περαιτέρω 
γνώση αλλά και τα προνόμια μιας αναγνωρισμένης 
σταδιοδρομίας στον ξενοδοχειακό χώρο.
Απαιτούνται: 

Άριστη γνώση αγγλικών σε προφορικό λόγο 
Εμπειρία μιν 2 ετών

To Emelisse Art Hotel Fiskardoπροσφέρει 
στον κατάλληλο συνεργάτη: 

Φιλικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας 
Καλό πακέτο αποδοχών, 900ε/μήνα

Διαμονή και διατροφή για τους καλοκαιρινούς 
μήνες εντός ξενοδοχείου.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/UrREY.

Alimounda Mare in Karpathos, Greece is currently 
seeking charismatic:

Nail Therapists 
with high energy and passion to offer high 

class service to our guests
Previous experience in similar 5 star hotels will be 
considered as an advantage. Attractive package will 
be offered based on qualifications. Please send a 
detailed CV to this link: https://swr.gr/6KXg7 or call 
+302245023902 and ask for Mrs. Damarelou Roula.

Σύμβουλος Ομορφιάς 
Κωδικός θέσης: PROF-126

Η Optimal HR Group αναζητά για λογαριασμό πελάτη 
της, κορυφαίας αλυσίδας καταστημάτων καλλυντικών 
και αρωμάτων του ομίλου C.A. Papaellinas στην Κύπρο, 
σύμβουλο ομορφιάς, με επαγγελματική εμπειρία στις 
πωλήσεις. Σκοπός της θέσης είναι η προώθηση των 
προϊόντων, η εξυπηρέτηση του πελάτη, καθώς και η 
συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία του καταστή-
ματος, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρίας.
Αντικείμενο και αρμοδιότητες:

Εξυπηρετεί τους πελάτες στο αναμενόμενο από την 
εταιρία επίπεδο με αντικείμενο την αύξηση των πωλή-
σεων και τη δημιουργία θετικής εικόνας στον πελάτη

Προωθεί και πωλεί τα προϊόντα βάσει των προτύ-
πων εξυπηρέτησης της εταιρίας με αντικείμενο την 
επίτευξη των στόχων του καταστήματος

Μεριμνά για την άρτια εφαρμογή και λειτουργία 
των συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος, 
ώστε ο συγκεκριμένος παράγοντας να συνδράμει στη 
διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος

Συμβάλλει στη δημιουργία θετικής εικόνας του 
καταστήματος, ώστε ο πελάτης να απολαμβάνει την 
εμπειρία μέσα στο κατάστημα

Μεριμνά ώστε ο/η ίδιος/α να τυγχάνει άρτιας κα-
τάρτισης και συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων 
και δεξιοτήτων του/της με αντικείμενο την άριστη 
εξυπηρέτηση των πελατών και την επίτευξη του 
στόχου σε πωλήσεις

Συμμετέχει στην αποτελεσματική προετοιμασία 
και υλοποίηση διαφόρων ενεργειών με στόχο την 
αύξηση των πωλήσεων

Μεριμνά ώστε η εξωτερική και εσωτερική εικόνα 
του καταστήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
της εταιρίας και στις καθορισμένες κατευθυντήριες 
γραμμές, έτσι ώστε αυτή να συμβάλει στην επίτευξη 
των στόχων σε πωλήσεις

Εφαρμόζει τα πρότυπα merchandising των καταστη-
μάτων, ώστε ο τρόπος τοποθέτησης των προϊόντων 
και η εικόνα του καταστήματος να συμβάλουν στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στην αύξηση 
των πωλήσεων

Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και υποβάλλει ειση-
γήσεις για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του 
καταστήματος, ώστε να ενισχύεται το κατάστημα στην 
πορεία του για επίτευξη των στόχων σε πωλήσεις

Συνδράμει στη δημιουργία κλίματος σεβασμού 
και συνεργασίας στον χώρο εργασίας
Απαραίτητα προσόντα: 

Κάτοχος διπλώματος αισθητικής 
Εμπειρία και ικανότητα στην ανάπτυξη  

των πωλήσεων και την εξυπηρέτηση πελατών 
4-12 χρόνια επαγγελματική εμπειρία σε εταιρία 

του κλάδου του λιανικού εμπορίου  
ως αισθητικός και σύμβουλος ομορφιάς 

Επικέντρωση στο αποτέλεσμα 
Συνεργασία 
Πάθος για το αντικείμενο της εργασίας του/της 
Ομαδικότητα 
Διαπραγματευτική ικανότητα

Παροχές: Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πα-
κέτο αποδοχών και ένα σταθερό περιβάλλον που 
προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Skr8x.

Η WEST A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών sales και 
marketing agency με δραστηριότητα από το 1994 
και πανελλαδική εμβέλεια, συνεργαζόμενη με πο-
λυεθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν 
την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης:

Αισθητικό
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική 
προώθηση και πώληση ειδών ομορφιάς, φροντίδας 
και καλλωπισμού σε πολυκαταστήματα καλλυντικών-
φαρμακείων του νομού Θεσσαλονίκης.
Προϋποθέσεις: 

Απόφοιτη σχολής αισθητικής 
Εμπειρία σε πωλήσεις ανάλογων προϊόντων  

θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
Προσεγμένη εμφάνιση 
Ευχέρεια επικοινωνίας και λόγου

Η εταιρία προσφέρει: 
Ικανοποιητικές απολαβές 
Ασφαλιστική κάλυψη 
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 

εξέλιξης 
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους με συνημμένη φωτογραφία προσώπου 
και ολόσωμη και με την ένδειξη «PR004» στο link: 
https://swr.gr/hVHzv. 

Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360º Πάτρας, ένας από τους με-
γαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να 
προσλάβει:

Πτυχιούχους Αισθητικής Τέχνης ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο Αισθητικής Τέχνης ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ  
ή ισότιμο τίτλο 

Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5ετή  

με εξειδίκευση στην περιποίηση νυχιών
Επιθυμητά προσόντα:

Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
Ικανότητα διαχείρισης τάξης 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Συνέπεια-υπευθυνότητα 
Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/cAfTx.

Ο βραβευμένος όμιλος δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών CDM 
Medical Group αναζητά:

Αισθητικούς  
για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυxίο αισθητικής 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Οργάνωση, συνέπεια, υπευθυνότητα 
Έως 30 ετών  
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί 

πρόσθετο προσόν. 
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών. Παρακα-
λούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας σημείωμα απαραί-
τητα με φωτογραφία στο link: https://swr.gr/94kO6. Τηλ: 
+30 210 6980451. www.cosmeticdermamedicine.gr.
Το 5* ξενοδοχείο Aqua Luxury Suites, που βρίσκεται 
στη Σαντορίνη, ζητεί να καλύψει τη θέση του/της:

Μασέρ-Αισθητικού
Απαραίτητα προσόντα: 

Προηγούμενη πείρα σε ανάλογη θέση  
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 

Απόφοιτος σχολής αισθητικής 
Γνώση διάφορων ειδών μασάζ 
Γνώση αγγλικών 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά

Προσφέρονται: 
Διαμονή 
Φιλικό περιβάλλον εργασίας 
12μηνη απασχόληση

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία στο link: https://swr.gr/
wcdQs. Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά 
μόνο προς τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των θέσεων.

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:

Spa Therapist 
Zakynthos (code: SPA ZAK)

Responsible for carrying out treatments to deliver 
an excellent Spa Guest experience while achieving 
desired Spa sales revenue targets.
Qualifications: 

3-4 years minimum experience as Spa 
Therapist in a Spa operation, preferably  
in a Luxury Boutique Hotel or a Spa resort 

Excellent command of both english and greek 
language is essential 

Exceptional customer care and communication 
skills 

Self-motivated, enthusiastic and customer 
–oriented 

Excellent grooming standards 
Innovative and creative 
Team work spirit

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. Should you wish to be a member 
of HotelBrain team, please send us your CV with a 
photo. All applications will be treated in the strictest 
confidence. CV’s with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration.
Send your cv to this link: https://swr.gr/rBdv2.

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο, 
στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει προσωπικό για 
τη στελέχωση των ξενοδοχειακών της μονάδων:

Massage Therapist
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

Κάτοχος πτυχίου ή αντίστοιχης σχολής 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
2 έτη προϋπηρεσίας

Η εταιρία προσφέρει: 
Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα 

υπηρεσιών της εταιρίας 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
Διαμονή και ημιδιατροφή 
Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης 
Δυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτο-
γραφία να αποστέλλονται στο link: https://swr.gr/
KVqFx, Constantinou Bros Hotels, Human resources 
department, Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101-Πάφος. www.
cbh-cyprus.com.

Bill & Coo Hotels Mykonos, proud members of 
The Leading Hotels of the World, are seeking for 
an energetic:

Spa Manager 
who wants to be part of the operations team 

at Bill & Coo Spa by Valmont
Duties: 

Delivering the highest level of customer 
service to our members and guests

Monitor the compliance of cleanliness and safety 
policies and regulations within the spa

Assist in all phases of Spa services, cost 
control, and associates 

Research, develop, recommend and implement 
department products, programs and services

Assist in the recruitment, supervision  
and training of Spa associates and ensures all 
LHW standards and Valmont protocols  
are followed all times

Is responsible for promoting Spa Services 
Is responsible for the Retail shop and ensures 

high revenue 
Maintains thorough and accurate records  

and complete all required departmental 
reporting 

Develops and promote guest spa packages  
and special membership promotions  
and packages

Manage inventory counts and implement inventory 
and purchasing controls for Spa products and Retail 
products

Replies to all the Guests requests by e-mail 
and makes sure all bookings are followed up 

Works closely with all Department Heads 
Handles any Guest complaints 
Reports to Hotel Manager

Essential requirements: 
Advanced knowledge in industry techniques 

and practices 
Previous spa supervisory experience, 

preferably in a Luxury Resort 
Must have excellent written and verbal 

communication skills 
One (1) to three (3) years previous leadership 

experience within the spa/beauty industry 
Industry certifications a plus 
Knowledge of Aphrodite PMS system

Send your cv to this link: https://swr.gr/9qMh8.

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2018:

Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα: 

Απόφοιτη ανάλογης σχολής 
Γνώση αγγλικών 
Γνώση μανικιούρ, πεντικιούρ, θεραπειών  

σώματος και προσώπου 
Γνώση χαλαρωτικού μασάζ 

Προσφέρονται: 
Διαμονή 
Διατροφή 
Ικανοποιητικές αποδοχές 
Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις και 
φωτογραφία απαραίτητα. Αποστολή βιογραφικών 
στο link: https://swr.gr/jBS0Z. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
Η Auto Marin A.E. αναζητά:

Υπάλληλο Καθαρισμού 
με δίπλωμα οδήγησης

Περιοχή: Βόρεια προάστια
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/8ZprC. 
Για ευκαιρίες καριέρας στην Auto Marin A.E. επι-
σκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: www.automarin.
gr. Στην αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε., βιομηχανία τροφίμων 
με δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο, βρί-
σκεται στο Λάκκωμα Χαλκιδικής και αναζητά νέο 
συνεργάτη για τη θέση:

Υπεύθυνος Ομάδας  
Καθαριότητας Παραγωγής

Καθήκοντα θέσης: 
 

 
και των τμημάτων παραγωγής  
ως προς τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας 

 
για την επόμενη μέρα 

 
 

των προδιαγραφών ποιότητας
Απαιτούμενα προσόντα θέσης: 

θέση

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
 

 
 

 

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/BHVl8.

Ο όμιλος Carlson Rezidor Hotel Group αποτελεί 
έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων 
παγκοσμίως με περισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία 
και παρουσία σε πέραν των 105 χώρες ανά τον 
κόσμο. Το Radisson Blu Beach Resort Milatos 
Crete, μέλος του πολυεθνικού ομίλου στη Μίλατο 
Λασιθίου, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο την προ-
σφορά πολυτελούς διαμονής και εξυπηρέτησης στους 
επισκέπτες του, ψάχνει για τη σεζόν 2018 νέους, 
δυναμικούς και ταλαντούχους συνεργάτες. Αναζητάμε 
σοβαρούς επαγγελματίες, οι οποίοι σκοπεύουν να 
οικοδομήσουν μία μακρόχρονη σχέση με την πα-
γκόσμια βιομηχανία τουρισμού. 
Το Radisson Blu Beach Resort Crete αναζητά για 
το 2018:

Καμαριέρες και Καθαρίστριες
Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες:  

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη 
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, Ελλάδας  
ή εξωτερικού, τουλάχιστον 250 δωματίων 

 
επιθυμητή η γνώση περισσότερων ξένων  
γλωσσών 

 
 

 
 

 
θα εκτιμηθεί
Η εταιρία μας προσφέρει:  

 
 

 
εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας 

από και προς το Ηράκλειο

Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φω-
τογραφία δεν θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα 
επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω 
e-mail με σειρά προτεραιότητας. Αποστολή βιογρα-
φικών στο link: https://swr.gr/JyOBw.

Yπάλληλος Καθαριότητας 
Ζητείται υπάλληλος πλήρους ή μερικής απασχό-
λησης για συντήρηση εργασιακού και οικιακού 
χώρου, καθώς και για προετοιμασία γευμάτων 
στην περιοχή της Βούλας και της Βουλιαγμένης. 
Προσφέρεται υψηλός μηνιαίος μισθός. Θα δοθεί 
προτεραιότητα στις κυρίες που διαμένουν στην ίδια 
ή σε κοντινή περιοχή
Αποστολή βιογραφικών αναφέροντας τον τίτλο της 
θέσης στο link: https://swr.gr/OFmHh. Τηλεφωνική 
επικοινωνία 15:30-17:30 στο 215-215-4490. 
Cleaning Lady. We seek for a full time/part time 
cleaning lady for housekeeping service, cooking 
and company’s premises cleaning in Voula and 
Vouliagmeni area. Competitive monthly salary is 
offered. Priority will be given to ladies living in 
the same area. Please send us your CV referring 
to the name of the position. Phone contact during 
15:30-17:30 at 215-215-4490.

ΜΟΔΑ
Το ΙΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Πάτρας, ένας από τους με-
γαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά να 
προσλάβει:

Πτυχιούχους Σχεδιαστές Μόδας 
Ενδυματολόγους ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ισότιμου τίτλου
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο Σχεδιαστή Μόδας-Ενδυματολογίας  
ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ισότιμου τίτλου 

Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5ετή

Επιθυμητά προσόντα:
Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
Ικανότητα διαχείρισης τάξης 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Συνέπεια-υπευθυνότητα 
Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/lbtPV.

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο 
Κύπρου ζητά να προσλάβει προσωπικό για τη στε-
λέχωση των Elixir Spas:

Αισθητικών
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων 

Κάτοχος πτυχίου αντίστοιχης σχολής 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Εμπειρία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη 
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

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
QaCJz ή στην κάτωθι διεύθυνση: Constantinou 
Bros. Hotels, Human Resources department, Τ.Θ. 

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, ένας από τους 
μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά 
να προσλάβει:

Πτυχιούχους Σχεδιαστές Μόδας  
& Ενδυματολόγους

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο Σχεδιαστή Μόδας αναγνωρισμένο  

στην Ελλάδα 
Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 
Εργασιακή Εμπειρία τουλάχιστον 3ετή

Επιθυμητά προσόντα:
Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
Ικανότητα διαχείρισης τάξης 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Συνέπεια-υπευθυνότητα 
Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/8q6fR.

Η Funky Buddha, μέλος του oμίλου Αltex SA, που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης ανδρικής, 
γυναικείας και παιδικής ένδυσης, στο πλαίσιο της 
δυναμικής της ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα αλλά 
και στο εξωτερικό, ζητά:

Σχεδιαστή-Σχεδιάστρια Μόδας
Περιγραφή θέσης: 

Γνώση και παραγωγή ανδρικών, γυναικείων 
και παιδικών συλλογών ετοίμων ενδυμάτων 

Δημιουργία τεχνικών σχεδίων σε CAD 
Γενικές γνώσεις πατρόν 
Παρακολούθηση παραγωγής 
Προετοιμασία και προσαρμογή σχεδίων  

για μαζική παραγωγή 
Επίβλεψη και παρακολούθηση παραγωγής 

δειγμάτων 
Ποιοτικός έλεγχος ετοίμων ενδυμάτων

Προσόντα: 
Γνώση Adobe Illustrator και Photoshop 
3 έτη εμπειρία σε ανάλογη θέση στον χώρο  

της μόδας 
Καλή αίσθηση χρωμάτων, υφασμάτων  

και σχεδίων 
Τεχνικές γνώσεις σε υφάσματα, αξεσουάρ  

και πατρόν 
Γνώση χρήσης MS Office 
Δημιουργικότητα και οργανωτικές ικανότητες 
Ευχέρεια στην επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/qHsZA.
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Μικρές αγγελίες εργασίας 

LOGISTICS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παραγωγής με 
έδρα το Καματερό, εργάτης αποθήκης 
για πλήρη απασχόληση. Δίπλωμα 
προαιρετικό. https://swr.gr/e7HzF
ZHTEITAI από εισαγωγική εταιρία 
υφασμάτων υπάλληλος αποθήκης. 
Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. 
https://swr.gr/CIHJi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πακετάς για τα Subito 
στην πλατεία Θέρμης. Πλήρες ωρά-
ριο εργασίας και ανταγωνιστικές 
αποδοχές. Συνεντεύξεις στο κατά-
στημα, Παραμάνας 12. Τηλ: 2310 
486244. https://swr.gr/4cbrR
ZHTEITAI από εισαγωγική-εμπο-
ρική επιχείρηση υδραυλικού εξο-
πλισμού στις Αχαρνές αποθηκάριος 
για εργασίες αποθήκης (παραλαβή 
εμπορευμάτων, εκτέλεση παραγ-
γελιών, ανεφοδιασμός ραφιών), 
επικοινωνιακός, δραστήριος, συ-
νεργάσιμος, επιθυμητή γνώση ERP/
Scanner. https://swr.gr/wuvhQ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνοδοί διανομής πλή-
ρους απασχόλησης για φόρτωση 
και διανομή εμπορευμάτων στην 
Αττική. Tηλ.: 210 9324806. Κωδι-
κός: ΣΜ718. https://swr.gr/OXiyx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης από 
Α.Ε. με έδρα τη Παλλήνη. https://
swr.gr/EeODz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης-
οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
και ΠΕΙ από εταιρία αλουμινίου για 
μόνιμη απασχόληση. https://swr.
gr/PNlCV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χειριστής κλαρκ με προ-
ϋπηρεσία και δίπλωμα χειριστή. Θα 
δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους 
της ευρύτερης περιοχής. https://
swr.gr/3yHcL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός χειριστή κλαρκ 
από εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού 
στις Καλύβες Χαλκιδικής. Σχετική 
προϋπηρεσία επιθυμητή. Απαραίτητα 
μόνιμος κάτοικος νομού Χαλκιδι-
κής. Για τους άνδρες εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. https://
swr.gr/2OwfK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εισαγω-
γική εταιρία με έδρα την Παλλήνη, 
υπάλληλος για το τμήμα τιμολό-
γησης-παραγγελιών. Προσόντα: 
γνώση προγράμματος SoftOne, 
γνώση αγγλικών, γνώση αποθήκης, 
3 έτη προϋπηρεσία. Κωδ θέσης: 1. 
https://swr.gr/8QslZ
ZHTEITAI από εισαγωγική-εμπο-
ρική επιχείρηση υδραυλικού εξο-
πλισμού στις Αχαρνές, απόφοιτος 
ΙΕΚ/ΤΕΙ logistics, για οργάνωση και 
εκτέλεση εργασιών αποθήκης. Καλή 
γνώση H/Y και ERP, οργανωτικός, 
επικοινωνιακός μεθοδικός. https://
swr.gr/mYP7V
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία με 
έδρα το Καματερό βοηθός logistics 
πλήρους ωραρίου με γνώση εμπο-
ρικού προγράμματος και MS Office. 
https://swr.gr/xS8Ei

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ZHTEITAI γεωπόνος απόφοιτος 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση 
σε φυτώριο στη Νέα Μάκρη. https://
swr.gr/mU4vW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κηπουρός από εταιρία 
συντήρησης και κατασκευής κή-
πων στα Άνω Λιόσια. Απαραίτητα: 
σχετική προϋπηρεσία και δίπλωμα 
οδήγησης. https://swr.gr/SaB1O

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ZHTEITAI από την Alfa Hellas 
Security προσωπικό ασφαλείας 
για εργασία στην περιοχή των 
Ιωαννίνων. Απαραίτητη η κατοχή 
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://
swr.gr/4xK0A
ZHTEITAI από την Alfa Hellas 
Security προσωπικό ασφαλείας 
για εργασία στην περιοχή της Άρ-
τας. Απαραίτητη η κατοχή άδειας 
εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ. 
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/
vTGZ6
ZHTEITAI από την Alfa Hellas 
Security προσωπικό ασφαλείας 
για εργασία στην περιοχή της 
Πρέβεζας. Απαραίτητη η κατοχή 
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://
swr.gr/lEgXT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas 
Security προσωπικό ασφαλείας 
για εργασία στην περιοχή της 
Λευκάδας. Απαραίτητη η κατοχή 
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://
swr.gr/isYPL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas 
Security προσωπικό ασφαλείας για 
εργασία στην περιοχή του Βόλου. 
Απαραίτητη η κατοχή άδειας εργα-
σίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ. Τηλ: 
2610 220274. https://swr.gr/I3V15

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ senior graphic designer 
από διαφημιστική εταιρία. Γνώσεις: 
Adobe Suite MAC, motion και video 
skills using after effects, σχεδια-
σμός web και digital content, αγγλι-
κά. Προϋπηρεσία σε διαφημιστική 
εταιρία. Βιογραφικά σημειώματα 
στο https://swr.gr/bI9Rs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/
τρια από διαφημιστική εταιρία 
στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για 
πλήρη απασχόληση. Προϋπηρεσία 
άνω των 2 ετών, άριστη γνώση 
των προγραμμάτων: Adobe Suite 
(Photoshop, Illustrator, InDesign). 
Απαραίτητη αποστολή portfolio. Βι-
ογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/5bnml
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από εταιρία 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 
HR για λογαριασμό πελάτης της με 
γνώσεις Illustrator και Photoshop 
και εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνων 
για απογευματινή εξωτερική ή μό-
νιμη απασχόληση. Κωδικός θέσης: 
Graf.2. Βιογραφικά σημειώματα στο 
https://swr.gr/EMyH7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας για εκτυ-
πώσεις μουσαμάδων-τεντών σε 
plotter ψηφιακής εκτύπωσης 
Rolland, αυτοκόλλητα σε οχήματα 
και επιγραφές. Επιθυμητή η γνώση 
αερογράφου. Τηλ.: 2310 683911. 
Βιογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/Zsbg2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δακτυλογράφος-γρα-
φίστας από τον ιατρικό σύλλογο 
Ε.Ε.ΛΙ.Α. (Κύπρου 4, Αθήνα) με 
μεγάλη εμπειρία στη σελιδοποί-
ηση και στη διαμόρφωση κειμένου 
περιοδικών-βιβλίων. Υποχρεωτικά 
κάτοικος μεταξύ Αμπελοκήπων και 
Αμαρουσίου. Τηλ.: 210 6718080. 
Βιογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/E-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
LOOKING for china visa center 
legal residence and work permit in 
Greece. Fluent in Greek and English, 
better if you can understand 
chinese, familiar with computer 
office software, healthy body, 
driver’s license is preferred. https://
swr.gr/4ONA0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νομικός σύμβουλος 
GDPR για συμμετοχή σε ομάδα 
υλοποίησης έργων από εταιρία 
HR για λογαριασμό πελάτη της, 
οργανισμoύ παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής. Ειδικές γνώσεις 
και σχετική εμπειρία απαραίτητα. 
Κωδικός: Counsel. https://swr.
gr/kNBA6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για 
εργασία σε κέντρο ξένων γλωσσών 
στην Καλαμαριά. Τηλ: 6932 432564. 
https://swr.gr/O2fkj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής /τρια από 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης 
στα βόρεια προάστια Αττικής για το 
μάθημα Α.Ο.Θ. Επιθυμητή σχετική 
διδακτική εμπειρία. Θέμα: Α.Ο.Θ. 
https://swr.gr/B6mc8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco 
School Μπλε Μέλισσα γυμναστής 
/τρια για την κυψέλη του αθλητι-
σμού. Στείλτε μας το βιογραφικό 
σας και τα εργαστήρια που θέλετε 
να πραγματοποιήσετε. https://swr.
gr/ZcbOl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την ομάδα του Eco 
School Μπλε Μέλισσα μουσικο-
παιδαγωγοί για να αναλάβουν τα 
eco εργαστήρια μουσικής. Στείλτε 
μας ένα σύντομο βιογραφικό και 
τα μουσικά εργαστήρια που θέλετε 
να πραγματοποιήσετε. https://swr.
gr/V24ry
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την ομάδα του 
Eco School Μπλε Μέλισσα ECO-
παιδαγωγοί για τις κυψέλες της. 
Στείλτε μας ένα σύντομο βιογραφικό 
και τα εργαστήρια που θα θέλατε 
να υλοποιήσετε στο σχολείο μας. 
https://swr.gr/6aQoK
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες πτυχιού-
χοι αγγλικής φιλολογίας για εργασία 
σε φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη 
για τη σχολική χρονιά 2018-2019. 
Απαραίτητη η δυνατότητα διδα-
σκαλίας όλων των επιπέδων, η 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων και 
η διάθεση για συνεργασία. https://
swr.gr/b92Ly
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αγγλικών καθηγητές/
τριες με αγάπη για τη διδασκαλία 
από κέντρο ξένων γλωσσών στα 
βόρεια προάστια. Παρέχονται 
άριστες συνθήκες εργασίας και 
εξαιρετικές αμοιβές. https://swr.
gr/l2Saw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ξενοδο-
χειακών σπουδών από αθηναϊκό 
εκπαιδευτικό όμιλο. Επιθυμητή η 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Κωδικός: KΞ_07_2018. https://
swr.gr/2VfOB
LOOKING for qualified individuals 
(Master’s degree, relevant teaching 
and industry experience, excellent 
English) joining the faculty of 
our Hospitality &amp; Tourism 
programs at Business, Human 
Resources, Operations, Food &amp; 
Beverages. https://swr.gr/TaHVA

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια-νοσηλευ-
τής/τρια (ΤΕΙ, ΑΕΙ) για εργασία σε ΙΕΚ 
στην Αριστοτέλους 19, Θεσσαλο-
νίκη. Ε-mail: europaikiekpaideusi.
ete@gmail.com. Τηλ.: 2310 229962. 
https://swr.gr/ZhuYS
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εκπαιδευτικοί-καθηγη-
τές, κάτοχοι PhD ή MSc με εκπαιδευ-
τική εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών, 
για τα κάτωθι γνωστικά αντικείμε-
να: 1. Marine Engineering 2. Naval 
Architecture 3. Master Marines 4. 
Maritime Law. https://swr.gr/EKCZA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές αγγλικών, 
γαλλικών και άτομο για συνδυαστικά 
καθήκοντα γραμματείας-διδασκαλί-
ας από καταξιωμένο όμιλο στα νότια 
προάστια. Σοβαρές προτάσεις, στα-
θερή συνεργασία, εργασιακό ήθος, 
καλό βιογραφικό. Άδεια προτιμητέα. 
Μισθός, ΙΚΑ, συστάσεις. https://
swr.gr/pAM89
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών 
όλων των επιπέδων με τεκμηρι-
ωμένη προϋπηρεσία από κέντρο 
ξένων γλωσσών στην περιοχή της 
λεωφ. Αλεξάνδρας Γκύζη. Τηλ.: 210 
6776167, 6972 451100. https://
swr.gr/LrZvP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια γερμανικών 
από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
περιοχή της λεωφ. Αλεξάνδρας 
Γκύζη. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Τηλ.: 210 6776167, 6972 451100. 
https://swr.gr/8F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οστεοπαθολόγος ή 
χειροπράκτης, διπλωματούχος 
πανεπιστημίου του εξωτερικού, 
για συγγραφή εκπαιδευτικών 
επιστημονικών άρθρων σε ιατρικό 
περιοδικό σε συνεργασία με ιατρούς. 
Τηλ.: 210 6776167 (09:00-14:00). 
https://swr.gr/zZ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-
ADMINISTRATION
ZHTEITAI άτομο με άριστη γνώση 
αγγλικών καθώς και Η/Υ κάτοχος 
διπλώματος αυτοκινήτου από εται-
ρία δομικών υλικών στα Καλύβια 
Αττικής για το τμήμα πωλήσεων. 
Εσωτερική και εξωτερική εργασία. 
Κάτοικος γύρω περιοχών. https://
swr.gr/kFbe3
ZHTEITAI από εταιρία εκπαιδευ-
τικού λογισμικού υπάλληλος γρα-
φείου με καλή γνώση photoshop 
και flash. https://swr.gr/vM6g8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ωδείο βυζαντινής 
μουσικής και παραδοσιακών οργά-
νων, άμεσα γραμματέας για 5ωρη 
απογευματινή απασχόληση. Απα-
ραίτητα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ 
και αγγλικών. Δεκτά βιογραφικά 
μόνο από Βόρεια Προάστια. https://
swr.gr/ximK8
ZHTEITAI από εταιρία πληροφο-
ρικής στέλεχος γραμματειακής 
υποστήριξης και customer service 
(full time). Απαραίτητα προσόντα: 
αγγλικά, χρήση Η/Υ (office suite), 
προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον 
έτους και κάρτα ανεργίας. https://
swr.gr/4LG87
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου 
με ευχέρεια λόγου για εργασία στο 
τηλεφωνικό κέντρο για λογαριασμό 
της Elpedison. Σύμβαση αορίστου, 
σταθερός μισθός, αποδοχές βάση 
αποδοτικότητας, εκπαίδευση, ευχά-
ριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό 
Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 8804314, 
211 8804360. https://swr.gr/ysPcJ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από φρο-
ντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στα 
βόρεια προάστια αττικής. Ωράριο 
απογευματινό και Σάββατο πρωί. 
Θέμα: θέση γραμματείας. https://
swr.gr/WR0qp
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-
γραμματέας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ 
πληροφορικής. Καλή γνώση Ms 
Office, άριστη γνώση αγγλικών και 
ευχέρεια στην επικοινωνία. https://
swr.gr/AQPRy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη υπάλληλος γρα-
φείου από συνεργείο αυτοκινήτων 
στον Κολωνό. Τηλ.: 6906 228854, 
210 5239429. https://swr.gr/2SUzj
OFFICE employee. Fluent in greek 
and english, better if you can 
understand Chinese. Familiar with 
computer office software. Healthy 
body. Driver’s license is preferred. 
Work permit in Greece. https://swr.
gr/AIXsY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό οργανι-
σμό, άτομο για υποδοχή-γραμματεία. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου, 
διαχείριση αλληλογραφίας, γνώση 
υπολογιστή, γνώση αγγλικών, με άνε-
ση στην επικοινωνία και ευχέρεια 
λόγου. https://swr.gr/o7i0f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου. 
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Word, 
Excel, Internet, επιθυμητή γνώση 
αγγλικών, επιθυμητή γνώση ERP, 
ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 
και διαπραγμάτευσης. Είδος εργα-
σίας: πλήρης απασχόληση. Περιοχή 
Καβάλα. Βιογραφικά σημειώματα στο 
https://swr.gr/lDp62
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-
γραμματέας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ 
πληροφορικής. Γνώση Ms Office, 
αγγλικών και ευχέρεια στην επι-
κοινωνία. Ευέλικτη απασχόληση. 
https://swr.gr/caNK2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής 
υποστήριξης από εταιρία HR για λο-
γαριασμό πελάτη της, ΙΕΚ στα νότια 
προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Tηλ. επικοινωνίας: 210 2717160. 
Κωδικός θέσης: secret.support2. 
https://swr.gr/zkDNC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με 
γνώσεις στο μικροβιολογικο χώρο 
από την περιοχή Γουρνών Πεδιάδος 
Ηρακλείου Κρήτης. Καλές γνώσεις 
Η/Υ και αγγλικών. Να έχει άδεια 
οδήγησης μηχανής και αυτοκινήτου. 
https://swr.gr/Lm9ku
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ customer care agents 
για κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέ-
τησης πελατών οδικής βοήθειας. 
Απαραίτητα: πολύ καλή γνώση 
αγγλικών, χρήση Windows, επι-
κοινωνία, υπευθυνότητα, εμπειρία 
στην εξυπηρέτηση πελατών. Πλήρης 
απασχόληση σε βάρδιες. https://swr.
gr/e9ciZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείας 
πολυϊατρείου για τη στελέχωση σύγ-
χρονου ιδιωτικού πολυϊατρείου στον 
Πόρο Αργοσαρωνικού. Απαραίτητη 
προϋπόθεση: προϋπηρεσία 1 έτους, 
ιδανικά σε πολυϊατρείο. Σταθερός 
μισθός, 8ωρη απασχόληση, ασφάλιση. 
https://swr.gr/ZLb3J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου 
με προϋπηρεσία από ανώνυμη 
εταιρία υφασμάτων με έδρα το 
Ζεφύρι. Βιογραφικά σημειώματα 
στο https://swr.gr/PY5iy

EMPLOYEE for customer care and 
office position, B2B. Contact with 
customers/suppliers. Fluent english/
greek, oral/written, Office, Singular 
Software, communication skills, 
dynamic personality, team player, 
work under pressure, attention to 
details. https://swr.gr/atYNO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταφορική εταιρία 
στο Καλοχώρι υπάλληλος γραφείου. 
Απαιτούμενες γνώσεις γερμανικών 
ή αγγλικών και τυφλού συστημα-
τος. Ελαστικό ωράριο, απαραίτητη 
προϋπόθεση: κάτοχος Ι.Χ. https://
swr.gr/2IfbG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη βιομηχανία 
γάλακτος άτομο για το υποκατά-
στημά της στο Κορωπί, πτυχιούχος 
ανώτατης σχολής, ως υπάλληλος 
γραφείου. Απαραίτητες οι γνώσεις 
Η/Υ και αγγλικών, προϋπηρεσία 
επιθυμητή. https://swr.gr/A87iQ
ZHTEITAI από Α.Ε. υφασμάτων 
επίπλων άτομο για γραμματειακή 
υποστήριξη. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη. https://swr.gr/yNlfm
ZHTEITAI υπάλληλος γραφείου από 
βιοτεχνία ρούχων στην Καλλιθέα 
για 4ωρη εργασία. Κοινωνική για 
επικοινωνία με πελάτες, μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, εσωτερικές 
εργασίες. Προτιμούνται κάτοικοι 
γύρω περιοχών. Τηλ.: 213 0049375 
(ώρες επικοινωνίας: 10:30-14:30). 
https://swr.gr/SXyIZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από 
εμπορική εταιρία στην Ελευσίνα για 
data entry. Βασική γνώση Η/Υ και 
αγγλικών. https://swr.gr/d5hqz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνδυαστικά 
καθήκοντα διδασκαλίας και γραμ-
ματειακής υποστήριξης. Διάθεση 
για εργασία, μόνιμη απασχόληση, 
επικοινωνιακές και οργανωτικές 
δεξιότητες, proficiency αγγλικών, 
υπευθυνότητα, καλό βιογραφικό, 
μισθός, ένσημα, άδεια προτιμητέα. 
νότια προάστια. https://swr.gr/SZdVi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από 
εμπορική εταιρία με άριστη γνώση 
αγγλικών, άριστη γνώση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών και άριστη γνώση 
χρήσης Autocad. Επιθυμητή η προϋ-
πηρεσία στον χώρο των οχημάτων. 
https://swr.gr/nbALV
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι ιατρι-
κής, πληροφορικής ή διοίκησης 
επιχειρήσεων ως βοηθοί διαχεί-
ρισης ιατρικού site (megamed.gr). 
Κάτοικοι μεταξύ Αμπελοκήπων και 
Αμαρουσίου. Τηλ.: 6976 654854. 
https://swr.gr/93

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από ιταλικό 
εστιατόριο στο Χαλάνδρι. https://
swr.gr/xZWhs
ZHTOYNTAI άμεσα διανομείς 
(delivery) για καφετέρια στην πε-
ριοχή του Περάματος. Κατά προ-
τίμηση κάτοικοι Περάματος. Tηλ.: 
6948 547963. https://swr.gr/SWj4D
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυ-
σίδα Ciao Italia για το κατάστημα 
της λεωφ. Συγγρού. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, 
προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελ-
ματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, 
πνεύμα συνεργασίας, προσαρμο-
στικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 
210 7293707 (ώρες επικοινωνίας: 
10:00-14:00). https://swr.gr/Y15AI 
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από 
εταιρία αντιπροσωπιών ενδυμάτων. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών, ιτα-
λικών και Η/Υ. https://swr.gr/SNpEi
ZHTOYNTAI άτομα για delivery 
από την αλυσίδα Ciao Italia στο 
κατάστημα της λεωφ. Συγγρού. 
Απαραίτητες προϋποθέσεις: ευ-
χάριστη παρουσία, προϋπηρεσία 
στον χώρο, επαγγελματισμός, 
ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύ-
μα συνεργασίας, προσαρμοστικό-
τητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 210 
7293707 (10:00-14:00). https://swr.
gr/CWeTx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστη-
μίου-Τ.Ε.Ι. έμπειρος, που διαμένει 
υποχρεωτικά σε Αμπελοκήπους, 
Ψυχικό ή Μαρούσι (γενικώς στα βό-
ρεια προάστια) για μερική απασχό-
ληση. Τηλ.: 6976 654854. https://
swr.gr/WVc7b

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στην Κηφισιά. 
Αποστολή βιογραφικών με θέμα: 
Χημικός. https://swr.gr/ZIx5F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco 
School Μπλε Μέλισσα ψυχολόγος 
για την κυψέλη των συναισθημά-
των. Στείλτε μας το βιογραφικό σας 
και τα εργαστήρια που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε. https://swr.
gr/6wZzF

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας βραδινός από 
Οκτώβριο με Μάϊο στο κέντρο Θεσ-
σαλονίκης σε νεανικό εστιατόριο. 
Επιθυμητή εμπειρία σε rational, 
therrmomix, roner. https://swr.
gr/oxVsE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για 
μπουφέ από το Politia Tennis 
Club για part time απασχόληση 
(Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) 
στο τμήμα κοινωνικών εκδηλώ-
σεων του συγκροτήματος. Τηλ.: 
210 6200003. https://swr.gr/wP9IJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ζαχαροπλάστης από 
ζαχαροπλαστείο για την παραγωγή. 
Απαραίτητο το πιστοποιητικό υγείας 
και το μεταφορικό μέσο. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. https://swr.gr/SKbpZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες/οι σερβιτόρες/
οι σε ξενοδοχείο για απασχόληση 
σε σύγχρονο περιβάλλον. Απαραί-
τητα καλή γνώση της αγγλικής και 
δεύτερης γλώσσας. Βιογραφικά ση-
μειώματα στο https://swr.gr/dh8Tj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία εστί-
ασης Αφοι Κομπατσιάρη ΑΕ άτομα 
με εμπειρία στην παρασκευή καφέ, 
και buffet για εργασία σε αναψυ-
κτήριο εντός του Αττικού Ζωο-
λογικού Πάρκου στα Σπάτα. Τηλ: 
210 6025202, φαξ: 210 6025204. 
https://swr.gr/R5wr8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης-τυλιχτής /τρια 
από αναψυκτήριο εντός του Αττικού 
Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα. Τηλ: 
210 6025202, φαξ: 210 6025204. 
https://swr.gr/wuhKM
ZHTOYNTAI από ανώνυμη εταιρία 
άτομα με εμπειρία σε service και 
buffet για καφέ-εστιατόριο στα 
Σπάτα. Tηλ: 210 6635615, ώρες 
επικοινωνίας: 12:00-23:00. Βιο-
γραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/XuiRB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα με 5 
έτη εμπειρία για εργαστήριο ζα-
χαροπλαστικής-catering. Περιοχή 
Μεταμόρφωση. Βιογραφικά σημει-
ώματα στο https://swr.gr/1mTNE

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ barwomen σε μεγάλο 
ξενοδοχείο της Αθήνας για απασχό-
ληση σε καινοτόμο και σύγχρονο 
περιβάλλον. Απαραίτητα αντίστοιχος 
τίτλος σπουδών και καλή γνώση 
της Αγγλικής. Προτιμώνται δεύ-
τερη ξένη γλώσσα και ανάλογη 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/uUlNH
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες/οι σερβιτόρες/οι 
σε μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας 
για απασχόληση σε σύγχρονο πε-
ριβάλλον. Απαραίτητα αντίστοιχος 
τίτλος σπουδών και καλή γνώση της 
αγγλικής. Προτιμώνται δεύτερη ξένη 
γλώσσα και ανάλογη προϋπηρεσία. 
Προοπτικές εξέλιξης. https://swr.
gr/Ebu7R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για μικρό ξενο-
δοχείο στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. 
Διατείθεται διαμονή, επίσης πρέπει 
να διαθέτει δικό του μεταφορικό 
μέσο. https://swr.gr/VEywe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Μύ-
κονο σερβιτόρος καθώς και άτομα 
για το εστιατόριο και το beach bar. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
Τηλ: 6974 582818. https://swr.
gr/1Hmv3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Green Deli 
(εργαστήριο, catering) μάγειρας Β’ 
και βοηθός μάγειρα για παρασκευή 
sandwiches και σαλατών. Προσόντα: 
πτυχίο σχολής, γνώσεις HACCP, 
εργασιακή εμπειρία. https://swr.
gr/4iHtT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος /α για την 
καλοκαιρινή σεζόν, από παραλιακό 
ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παροχή 
διαμονής, διατροφής, ικανοποιητι-
κές αποδοχές και πλήρης ασφάλι-
ση. Απαραίτηρη προϋπηρεσία στον 
χώρο και άριστη γνώση αγγλικών. 
Πρόσληψη άμεση. https://swr.gr/
mzPq1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από snack-bar στη Μύ-
κονο βοηθός σερβιτόρου με άριστα 
αγγλικά και προαιρετικά ιταλικά. 
Παρέχεται διαμονή, διατροφή. Τηλ: 
6940 893642. https://swr.gr/Nj8eq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης 
εγκαταστάσεων για μπουφέ σε VIP 
lounge μεγάλης αεροπορικής εταιρί-
ας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βε-
νιζέλος». Ωράριο κυλιόμενο. Τηλ.: 
210 9324806. Κωδικός: ΜΠ718 
(μπουφές). https://swr.gr/Pelvq
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το εστιατόριο 
Τσέρκι στη Θεσσαλονίκη (Λαδάδικα) 
άτομα για τη θέση του μάγειρα. Τηλ: 
6977 240057. https://swr.gr/Fp3VB
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το εστιατόριο 
Τσέρκι στη Θεσσαλονίκη (Λαδάδικα) 
άτομα για τη θέση του σερβιτόρου. 
Τηλ: 6977 240057. https://swr.gr/
Konvl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για service σε 
pool and beach bar ξενοδοχείου. 
Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 23710 
51107. https://swr.gr/lxmC1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες βοηθοί 
κουζίνας από μεζεδοπωλείο στην 
Ομόνοια. Ωράριο: 09:00-18:00. 
Καθημερινή πληρωμή. Τηλ.: 210 
5239429, 6906 228854. https://
swr.gr/Qfb0F
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεζεδοπωλείο 
στην Ομόνοια 3 έμπειρες για σέρβις. 
Ωράριο: 09:00-18:00. Καθημερινή 
πληρωμή. Τηλ.: 210 5239429, 6906 
228854. https://swr.gr/oJO0i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α με προϋ-
πηρεσία και γνώσεις αγγλικών από 
ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. Τηλ.: 6944 
771905. https://swr.gr/usOqK

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή μονάδα 
5* στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης 
A’, B’, Γ’ μάγειρας-ζαχαροπλάστης-
βοηθός ζαχαροπλάστη για εργασία 
όλο τον χρόνο. https://swr.gr/51tLS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στη 
Χρυσή Ακτή της Πάρου σερβιτό-
ρος /α με προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών. https://swr.gr/8QMJb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef από μεγάλη εται-
ρία catering με έδρα την Αθήνα 
για μόνιμη εργασία. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Ικανοποιητικός μισθός. 
https://swr.gr/1Tybv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα από 
εστιατόριο στη Σαντορίνη με προ-
ϋπηρεσία και με επαγγελματική 
συμπεριφορά. Παρέχεται χώρος 
για διαμονή. https://swr.gr/ZOvz2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ζαχαροπλάστης και 
βοηθός ζαχαροπλάστη για ξενο-
δοχειακή μονάδα στην Αγία Τρι-
άδα Θεσσαλονίκης. https://swr.
gr/dJ8R0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ α’, β’ και γ’ μάγειρες 
για ξενοδοχειακή μονάδα στην Αγία 
Τριάδα Θεσσαλονίκης. https://swr.
gr/UJGuC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα από ξε-
νοδοχείο 4 αστέρων στη Σαντορίνη 
με προϋπηρεσία. Απόφοιτος σχο-
λής, συνεπής, σοβαρός με ομαδικό 
πνεύμα συνεργασίας. https://swr.
gr/5J72b
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κουζίνας από ξε-
νοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. 
Απαραίτητη η γνώση της ελληνικής 
ή της αγγλικής γλώσσας. Παρέχε-
ται διαμονή, διατροφή και πλήρης 
ασφάλιση. https://swr.gr/fOz2l
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαγείρισσα με μεγάλη 
εμπειρία για κρύα κουζίνα και 
παραγωγή σάντουιτς. Τηλ.: 210 
8944566. https://swr.gr/Nf6FV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σερβιτόρου/
ας από σνακ μπαρ στη Μύκονο με 
άπταιστα αγγλικά και προαιρετικά 
ιταλικά. Παρέχεται διαμονή και δι-
ατροφή. https://swr.gr/X9ufn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α από σνακ 
μπαρ στη Μύκονο με άπταιστα 
αγγλικά και προαιρετικά ιταλικά. 
Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
https://swr.gr/trPW8
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ barmen από το ξενο-
δοχείο King Maron. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε 
ξενοδοχείο. Προσφέρεται διαμο-
νή, διατροφή και όλες οι νόμιμες 
αποδοχές. https://swr.gr/SLxKf
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι από το ξε-
νοδοχείο King Maron. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση σε 
ξενοδοχείο. Προσφέρεται διαμο-
νή, διατροφή και όλες οι νόμιμες 
αποδοχές. https://swr.gr/UX3y6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρα/ος από ξενο-
δοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη για 
τη θέση του σέρβις του εστιατορίου. 
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, η γνώση οποιαδήποτε 
άλλης γλώσσας αποτελεί πρόσθε-
το προσόν. Παρέχεται διαμονή και 
ημιδιατροφή. https://swr.gr/tVJmp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα Β’ ή Γ’ 
από το Castro Restaurant &amp; 
Cafe Bar στην Παλαιόχωρα Χανίων 
για το υπόλοιπο της σεζόν. Παροχές: 
διαμονή, διατροφή και μισθός ανά-
λογος με την προϋπηρεσία. https://
swr.gr/r8MNU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και 
παρασκευή σάντουιτς και γρήγορων 
γευμάτων από καφετέρια στο Πα-
λαιό Φάληρο. https://swr.gr/76I5N

ZHTOYNTAI από αλυσίδα ξενο-
δοχείων άτομα για service στα 
ξενοδοχεία της στις Γούρνες και 
στον Ανισαρά. Γνώσεις κουζίνας 
επιθυμητές. https://swr.gr/7DpbN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman από κεντρικό 
ξενοδοχείο της Αθήνας Α’ κατηγορί-
ας για μόνιμη εργασία. Απαραίτητα 
με προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία και 
αγγλικά. https://swr.gr/Xhk4t
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί σερβιτόρων 
από τo Thalatta Seaside Hotel 
στην παραλία της Αγίας Άννας 
στη βόρεια Εύβοια για τη σεζόν 
2018. Βιογραφικά σημειώματα 
στο https://swr.gr/eKGXj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη 
με προϋπηρεσία σε ζαχαροπλαστείο 
από γνωστό ζαχαροπλαστείο στην 
Κυψέλη Αττικής. Άμεση πρόσληψη, 
πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Βι-
ογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/RcIvJ
ZHTEITAI άτομο για κουζίνα (πρω-
ινά και σνακ) από ξενοδοχείο στον 
Λαγανά στη Ζάκυνθο. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Γνώση της αγγλικής 
προαιρετική. Βιογραφικά σημει-
ώματα στο https://swr.gr/NORbh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη 
στην Αθήνα με πτυχίο ανάλογης 
σχολής. Πλήρης απασχόληση, άμεση 
πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, 
προοπτική εξέλιξης. https://swr.
gr/YPsij
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από την αλυ-
σίδα Ciao Italia για το κατάστημα 
της λεωφ. Συγγρού. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: ευχάριστη παρου-
σία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
επικοινωνία, πνεύμα συνεργασί-
ας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία 
ωραρίου. Τηλ.: 210 7293707 (ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-14:00). https://
swr.gr/y3e6Z
ΖΗΤEITAI πιτσαδόρος από την 
αλυσίδα Ciao Italia για το κατά-
στημα του Παγκρατίου. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, 
προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελ-
ματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, 
πνεύμα συνεργασίας, προσαρμο-
στικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 
210 7293707 (10:00-14:00). https://
swr.gr/IKGac

MARKETING- 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εται-
ρία άτομα με άριστες ικανότητες 
επικοινωνίας για να καλύψουν τη 
θέση του business coach. Μισθός 
και bonus. https://swr.gr/yNsIW
TOURIST agency in Athens is 
LOOKING for a digital sales 
marketing associate. Experience 
in a similar position is necessary, 
excellent command of english and 
computer literacy. https://swr.gr/
LtDI8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η social 
marketing expert για τη διαχείριση 
των λογαριασμών του αρχιτεκτο-
νικού γραφείου Eleni Lorandou 
Design Lab και συγκεκριμένα 
για τη σωστή προώθησή του στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βι-
ογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/7pRNG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτη/
ος marketing με άριστες γνώσεις 
πληροφορικής, υποχρεωτικά κά-
τοικος μεταξύ Αμπελοκήπων και 
Νέου Ψυχικού, για πρωινή μερική 
απασχόληση. Βιογραφικά σημειώ-
ματα στο https://swr.gr/K5

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ 
κατηγορίας (συρόμενο-επικαθήμε-
νο) με πιστοποιητικό ΠΕΙ και ψηφι-
ακού ταχογράφου από μεταφορική 
εταιρία. Τηλ: 6984 444220. https://
swr.gr/sx7Ao
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ 
κατηγορίας και Π.Ε.Ι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε συρόμενο φορτη-
γό με γερανό. Κατά προτίμηση από 
δυτικές συνοικίες. Κωδικός θέσης: 
ΟΔΗΓΟΣ. https://swr.gr/PfNIQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης-
οδηγός με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας 
και ΠΕΙ από εταιρία αλουμινίου για 
μόνιμη απασχόληση. https://swr.
gr/udcnj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί οδικής βοή-
θειας μοτοσυκλέτας και φορτηγού. 
Απαραίτητα: δίπλωμα απεριόριστων 
κυβικών για μηχανές και Ε’ κατη-
γορίας για φορτηγά. Ο ηλεκτρονι-
κός ταχογράφος θα εκτιμηθεί ως 
επιπλέον προσόν. Κωδικός θέσης: 
DR/08/2018. https://swr.gr/1WZk3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία 
επαγγελματίας οδηγός με δίπλωμα 
Δ’ κατηγορίας για λεωφορεία. Η 
εταιρία προσφέρει πλήρες ωράριο. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον 
χώρο. https://swr.gr/kGFLM

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρο-
λόγος απόφοιτος ΤΕΙ από εταιρία 
συστημάτων ασφαλείας για τοποθε-
τήσεις και συντηρήσεις. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Βιογραφικά σημει-
ώματα στο https://swr.gr/QF4L6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο σύγχρονο 
μηχανουργείο μηχανουργός με 
γνώση τόρνων CNC ή κέντρων 
κατεργασίας CNC για στελέχωση 
του τμήματος μηχανουργείου. Απα-
ραίτητη γνώση προγραμματισμού 
και χειρισμού κέντρων κατεργασία 
ή τόρνων CNC. https://swr.gr/yovxK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προϊστάμενος συντήρη-
σης, κατά προτίμηση μηχανολόγος, 
απόφοιτος τουλάχιστον ΤΕΙ, με γνώ-
σεις ξενοδοχειακής συντήρησης. 
https://swr.gr/jgBk6
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργείο 
αυτοκινήτων και φανοποιίας. Στα-
θερός μισθός. Τηλ.: 6906 228854, 
210 5239429. https://swr.gr/7sOhq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συντηρητής-ηλεκτρολό-
γος με προϋπηρεσία και πτυχίο. Θα 
δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους 
της ευρύτερης περιοχής. https://
swr.gr/YAqDK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού πα-
ραγωγής από βιοτεχνία πλαστικών. 
Απαραίτητη η τεχνική εκπαίδευση 
(ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ι.). Επιθυμητή 
η εμπειρία σε μηχανές injection ή 
blow molding. Προοπτικές εξέλι-
ξης. Για τους άνδρες εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. https://
swr.gr/O3Qmz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παρα-
γωγής από εργοστάσιο εμφιάλωσης 
νερού στις Καλύβες Χαλκιδικής. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι 
απαραίτητη. Απαραίτητα μόνιμος 
κάτοικος νομού Χαλκιδικής. Για τους 
άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. https://swr.gr/E6Cmx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων 
με ανάλογη εμπειρία για μόνιμη 
εργασία από συνεργείο αυτοκινή-
των εξειδικευμένο στα BMW και 
Μini. Τηλ.: 6977 268363. https://
swr.gr/9GctY

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες μανικιούρ-
πεντικιούρ για μόνιμη εργασία με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. 
https://swr.gr/uNVzD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο 
αισθητικής στα νότια προάστια. Απα-
ραίτητα προσόντα: κάτοχος πτυχί-
ου αισθητικής με προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχο χώρο. Κωδικός θέσης: 
Aisthetic. https://swr.gr/xq0CP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιστοποιημένη τεχνίτρια 
νυχιών (μανικιούρ-πεντικιούρ) με 
άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από 
ινστιτούτο spa στην περιοχή των 
νοτίων προαστίων. Προϋπηρε-
σία απαραίτητη. Κωδικός θέσης: 
spaman.1. https://swr.gr/UmpGr

ΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενη/ος δικηγόρος 
από γραφείο με υποθέσεις αστι-
κού, εταιρικού, πτωχευτικού και 
δικαίου προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Θα εκτιμηθεί η γνώση 
GDPR. Προοπτικές εξέλιξης, καλό 
περιβάλλον. https://swr.gr/lsoT3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από συμβολαιογραφείο 
στο κέντρο της Αθήνας βοηθός συμ-
βολαιογράφου πλήρους απασχό-
λησης με εμπειρία και ευχέρεια 
στη σύνταξη συμβολαίων. Καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας 
και χειρισμού του προγράμματος 
Βlogica θα συνεκτιμηθούν. https://
swr.gr/GQ1bs

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ZHTEITAI άτομο για φύλαξη-επί-
βλεψη μαθημάτων αγοριού 9 ετών. 
Δευτέρα-Παρασκευή: 14:00-20:00 
όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά, ενώ 
08:30-17:30 όταν είναι κλειστά. 
Επιθυμητά οικιακά, διανυκτέρευση 
αν χρειαστεί. Υπάρχει κατοικίδιο, 
απαγορεύται το κάπνισμα. Μηνιαίος 
μισθός. https://swr.gr/fBqhC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος βάρδιας από 
μεγάλη εταιρία καθαρισμού για να 
εργαστεί στον καθαρισμό. Ωράριο 
απογευματινό σταθερό πενθήμε-
ρο. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ.: 210 
9324806. Κωδικός: ΥΠΑ 188. 
https://swr.gr/Bs1Ec
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις 
αγγλικών για δημιουργική απα-
σχόληση-φύλαξη παιδιών σε πε-
ντάστερα ξενοδοχεία σε Κω, Κέρκυρα 
Πελοπόννησο, διαμονή διατροφή 
δωρεάν. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 
4110969, ώρες επικοινωνίας: 9:30-
5:30. https://swr.gr/p8fY0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις 
αγγλικών για δημιουργική απα-
σχόληση-φύλαξη παιδιών σε 
πεντάστερα ξενοδοχεία σε Κω, 
Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή 
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρό-
σληψη. Τηλ: 211 4110969, ώρες 
επικοινωνίας: 9:30-5:30. https://
swr.gr/i06zM
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις 
αγγλικών για δημιουργική απα-
σχόληση-φύλαξη παιδιών σε πε-
ντάστερα ξενοδοχεία σε Κω, Κέρκυρα 
Πελοπόννησο, διαμονή διατροφή 
δωρεάν. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 
4110969, ώρες επικοινωνίας: 9:30-
5:30. https://swr.gr/XshGK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός 
χωρίς υποχρεώσεις ως εσωτερική 
για ηλικιωμένη στη Μύκονο. Παρέ-
χεται σταθερός μισθός. Τηλ.: 6906 
228854, 210 5239429. https://swr.
gr/1k5re
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός 
ως εσωτερική για 60χρονο στην 
Ηλιούπολη. Τηλ.: 6906 228854, 
210 5239429 (κ. Γιάννης). https://
swr.gr/lxLK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια 
από κατάλυμα στην Αθήνα για 8 
ώρες εργασίας, 12-μηνη απασχόλη-
ση, ασφαλισμένη κανονικά με ΙΚΑ, 
άδειες κλπ. https://swr.gr/T0Jdc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για 
τριμελής οικογένεια στην περι-
οχή Πατήσια. Τηλ: 6942 534390. 
https://swr.gr/WpjUf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Skiathos 
Palace για εποχιακή απασχόληση κα-
θαρίστρια με προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών. Προσφέρεται διαμονή και 
διατροφή. https://swr.gr/Qqa5n
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες σε βίλες 
για σεζόν στη Μύκονο. Παρέχεται 
στέγη και ασφάλιση. Τηλ.: 210 
6251000, κα Καμπριγιάννη Μα-
ρίνα. https://swr.gr/cwIlp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος κουζίνας και 
καθαριότητας από ξενοδοχείο στη 
Σίμο και την Ελαφόνησο. Τηλ.: 6944 
624212. https://swr.gr/EJmh5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαριστές από μία 
από τις μεγαλύτερες εταιρίες δια-
χείρισης εγκαταστάσεων με εμπει-
ρία στον καθαρισμό στις περιοχές: 
Ελληνικό, Άγιος Δημήτριος, Βούλα, 
Καλλιθέα, Π. Φάληρο, κέντρο, βό-
ρεια προάστια. Τηλ.: 210 9324806. 
Κωδικός: ΑΚΑ 187. https://swr.
gr/1DR3O
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες στην 
Κάτω Κηφισιά από μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης 
εγκαταστάσεων. Τηλ.: 210 9324806. 
Κωδικός: ΚΚΚ187. https://swr.gr/
G0dic
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος με γνώσεις 
κηπουρικής, ερασιτέχνης, για καλ-
λιέργεια μισού στρέμματος κήπου 
στο Ψυχικό. Τηλ.: 210 6718080, 
6976 654854. https://swr.gr/lmuEU

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής-λογίστρια από 
λογιστικό γραφείο της Θεσσαλο-
νίκης (περιοχή Cosmos) με ελάχι-
στα προαπαιτούμενα προϋπηρεσία 
5-10 έτη σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, 
διαχείριση μισθοδοσίας και χρήση 
των λογισμικών της epsilon-net. 
https://swr.gr/ED2Mi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 καταρτισμένοι οικο-
νομολόγοι από μελετητική εταιρία 
διοίκησης και οικονομίας για στελέ-
χωση οικείου τμήματος. Απαραίτητη 
γνώση τουλάχιστον ενός εκ των 
SPSS/EViews/STATA/R. https://
swr.gr/HgtP8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από 
μεγάλο λογιστικό γραφείο στη 
Δυτική Αθήνα (Ίλιον) για θέση μι-
σθοδοσίας. Απαραίτητα: πρόσφατη 
4ετής προϋπηρεσία σε μισθοδοσία 
και γνώσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας 
βιβλίων. Επιθυμητά: γνώσεις Excel, 
λογισμικών Prosvasis. https://swr.
gr/eO6ME
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από ξενο-
δοχειακή μονάδα στην Καρδάμαινα 
της Κω. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και ξενο-
δοχειακή λογιστική. Καλή γνώση 
Η/Υ. Τηλ.: 6948 407167. https://
swr.gr/GPrsR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογίστρια/τής με προϋ-
πηρεσία για μεγάλη ξενοδοχειακή 
μονάδα στην Αγία Τριάδα Θεσσαλο-
νίκης. Τηλ.: 23920 22291. https://
swr.gr/JL5eW

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ZHTOYNTAI άτομα από μεγάλη 
βιομηχανία στη Σίνδο, για απασχό-
ληση στο συσκευαστήριο. https://
swr.gr/tvFHq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού πα-
ραγωγής από βιοτεχνία πλαστικών. 
Απαραίτητη η τεχνική εκπαίδευση 
(ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ι.). Επιθυμητή 
η εμπειρία σε μηχανές injection ή 
blow molding. Προοπτικές εξέλι-
ξης. Για τους άνδρες εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. https://
swr.gr/XaqLH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παρα-
γωγής από εργοστάσιο εμφιάλωσης 
νερού στις Καλύβες Χαλκιδικής. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι 
απαραίτητη. Απαραίτητα μόνιμος 
κάτοικος νομού Χαλκιδικής. Για τους 
άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. https://swr.gr/s9zBS
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες/τριες για 
παραγωγή ιατρικών μηχανημάτων 
από εταιρία κατασκευής ιατρικών 
μηχανημάτων. Εμπειρία παραγωγής 
ηλεκτρονικών (συναρμολόγηση, 
επεξεργασία) ή μικροαντικειμέ-
νων (π.χ. κοσμημάτων) και χρή-
σης βασικών μικροεργαλείων θα 
συνεκτιμηθεί. https://swr.gr/eCGbu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος τροφί-
μων από βιομηχανία τροφίμων 
στη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
γνώση συστήματος ISO και IFS, επι-
κοινωνία με πελάτες-προμηθευτές, 
ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
και γνώσεις αγγλικών. https://swr.
gr/b0xO4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη βιομη-
χανία χειριστής φορτωτής για 
τις εγκαταστάσεις της στη Σίνδο 
Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η 5ετής 
προϋπηρεσία και η κατοχή των 
απαραίτητων αδειών οδήγησης. 
https://swr.gr/rOxdF

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ZHTEITAI web developer-τεχνικός 
λογισμικού από εταιρία διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού HR για λο-
γαριασμό πελάτη της με γνώσεις σε 
υποστήριξη και κατασκευή sites και 
εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια. Κωδ: 
Web.dev.2. https://swr.gr/rZVKf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ web developer-τεχνικός 
λογισμικού από μεγάλη ανώνυμη 
εταιρία συμβούλων και εκπαίδευ-
σης με γνώσεις σε υποστήριξη 
και κατασκευή sites και εμπειρία 
τουλάχιστον 4 χρόνια, για απο-
γευματινή εξωτερική ή μόνιμη 
απασχόληση. Κωδ: Web.dev.1. 
https://swr.gr/83qb4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ sales manager από εται-
ρία πληροφορικής για την προώθη-
ση λογισμικού και υπηρεσιών, γνώ-
ση του τομέα υγείας, ανάπτυξη και 
διατήρηση πελατολογίου, συμμετοχή 
στον σχεδιασμό των πωλήσεων, 
σύνταξη προσφορών-προτάσεων. 
https://swr.gr/eiQxX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος PHP CSS 
developer για 4ωρη απασχόληση 
ή ελεύθερος επαγγελματίας για 
συντήρηση-ανάπτυξη πλατφόρμας 
internet PHP CSS custom. https://
swr.gr/7fZL0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ presales engineer-IT 
administrator από την εταιρία 
Ζουμπουλάκης Α.Ε. Πτυχίο πλη-
ροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Βιογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/brZHM

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ και δικτύων 
(κατά προτίμηση με μηχανάκι) για 
πλήρη απασχόληση σε κατάστημα 
πληροφορικής στον Πειραιά. Απα-
ραίτητη γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/1mWiD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ και δικτύων. 
Απαιτούνται: γνώσεις λειτουργικών 
συστημάτων Windows (server-
τερματικών), υποστήριξης δικτύων 
(LAN, WLAN, VPN), δίπλωμα οδήγη-
σης, γνώση αγγλικών. Επιθυμητές 
γνώσεις σε τεχνικά ζητήματα MS-
SQL. https://swr.gr/GZYeh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ temporary IT coordinator 
για προσωρινή 6μηνη πρόσληψη. 
Άριστη γνώση αγγλικών και Η/Υ. 
Δυνατότητα οργάνωσης. Καθήκοντα: 
διαχείριση υπολογιστικών πληρο-
φοριακών συστημάτων, κυρίως 
όσον αφορά εφαρμογές λογισμικού 
και υλικού υπολογιστών. https://
swr.gr/YpWkM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Best Cybernetics 
web developer για πλήρη απασχό-
ληση. Η εταιρία προσφέρει άριστες 
συνθήκες εργασιακού περιβάλλο-
ντος, προοπτικές επαγγελματικής 
εξέλιξης και καλές αποδοχές. 
https://swr.gr/Qiv1R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ή φοιτητής 
πληροφορικής αριστούχος για δια-
χείριση ιατρικού site. Να διαμένει 
Αμπελοκήπους, Ψυχικό (υποχρε-
ωτικό). Τηλ.: 210 6718080, 6976 
654854. https://swr.gr/plx9H
ZHTEITAI αριστούχος τελειόφοιτος 
πληροφορικής Α.Ε.Ι. από ιατρείο 
της Αθήνας. Υποχρεωτικά κάτοικος 
Αμπελοκήπων Ψυχικού. Πρωινή 
μερική απασχόληση (μισθός και 
ασφάλιση). Τηλ.: 210 1678080, 
6976 654854.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής ή web 
designer για ιατρικές εφαρμογές. 
Περιοχή: Αμπελόκηποι Αττικής. Τηλ.: 
6976 654854 (09:30-14:30). https://
swr.gr/2J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος 
πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Υπο-
χρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, 
Ψυχικού, Αμαρουσίου (βόρεια προ-
άστια). Πρωινή μερική απασχόληση. 
https://swr.gr/EWw7t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος φοιτητής 
ή τελειόφοιτος Α.Ε.Ι. ιατρικής ή 
πληροφορικής με Proficiency για 
πρωινή μερική απασχόληση ως δι-
αχειριστής ιατρικής ιστοσελίδας. 
Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκή-
πων, Ψυχικού, Αμαρουσίου. Βιο-
γραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/3Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής-κατα-
σκευαστής site έμπειρος, τελειό-
φοιτος πανεπιστημίου, υποχρεωτικά 
κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, 
Αμαρουσίου (βόρεια προάστια), για 
πρωινή μερική απασχόληση. https://
swr.gr/ZN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος 
πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., υπο-
χρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, 
Ψυχικού, Αμαρουσίου (βόρεια προ-
άστια). Πρωινή μερική απασχόληση. 
Βιογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/FOfS8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για το τμήμα 
εξαγωγών από βιομηχανία τροφί-
μων με έδρα τη ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση και άπταιστα αγγλικά. 
Βιογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/FQGLC

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση 
προϊόντων σε καταστήματα καλλυ-
ντικών και super market. Παρέχεται 
ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών 
με ένδειξη “”Promo”” στο: Τηλ: 210 
6142140. https://swr.gr/TBSIc”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από 
εταιρία εμπορίας τεχνολογικών ειδών 
με online κατάστημα. Στα καθήκοντα 
περιλαμβάνεται η γραμματειακή υπο-
στήριξη, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση 
καθώς και η διενέργεια τηλεφωνικών 
προωθήσεων. Επιπλέον γνώσεις 
γραφιστικής θα εκτιμηθούν. Βιο-
γραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/LMF8t
ZHTEITAI πωλητής /τρια από αλυ-
σίδα καταστημάτων βιβλιοπωλείου 
για το υποκατάστημά της στο Μενίδι. 
Ωράριο σπαστό. Τηλ.: 210 5140060. 
Φαξ: 210 5147588. https://swr.gr/
zkQUh
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για full-
part time απασχόληση σε κατάστημα 
καλλυντικών. Παρέχεται ασφάλιση, 
ικανοποιητική αμοιβή. Αποστολή βι-
ογραφικών με την ένδειξη “”Sales””. 
Τηλ: 210 6142140. Βιογραφικά ση-
μειώματα στο https://swr.gr/dlPrF”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια κρεοπωλείου 
στο κέντρο της Θέρμης, για πλήρη 
απασχόληση. Προϋπηρεσία απαραί-
τητη στον χώρο πωλήσεων τροφί-
μων, εξοικείωση με τη διαχείριση 
και καταμέτρηση χρημάτων. https://
swr.gr/L54FO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για κατάστημα 
γνωστής αλυσίδας τηλεπικοινωνι-
ών στα δυτικά προάστια. Πλήρης 
εργασία, ασφάλιση και bonus. 
Τηλ.: 210 5755355, 6932 300058. 
https://swr.gr/iZ1Yx
ZHTOYNTAI προωθήτριες για 
εργασία σε μεγάλα super market 
και καταστήματα καλλυντικών. 
Παρέχεται ασφάλιση. Βιογραφι-
κά με ένδειξη “”Promo””, τηλ: 210 
6142140. https://swr.gr/IvOE6”
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σύμβουλοι ενέργει-
ας από μεγάλη εταιρία ηλεκτρικής 
ενέργειας σε Αθήνα, Γλυφάδα και 
Ηράκλειο Κρήτης. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Βιογραφικά δεκτά 
έως και 25/08/2018. https://swr.
gr/Vo9yM
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σύμβουλοι ενέργει-
ας από μεγάλη εταιρία ηλεκτρικής 
ενέργειας σε Αθήνα, Γλυφάδα και 
Ηράκλειο Κρήτης. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας. Βιογραφικά δεκτά 
έως και 25/08/2018. https://swr.
gr/g2H8l
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό πώλησης 
από την εταιρία Olympus Sport για 
πλήρη και μερική απασχόληση στα 
καταστήματα του Νέου Φαλήρου 
και της Κυψέλης. Βιογραφικά ση-
μειώματα στο https://swr.gr/3Xmrv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής από 
εταιρία επεξεργασίας και εμπορί-
ας καφέ και συναφών ειδών, με 
εμπειρία χονδρικών πωλήσεων 
HORECA. Γνώσεις barista θα 
εκτιμηθούν. Δίπλωμα οδήγησης 
απαραίτητο. Μισθός και bonus επι 
πωλήσεων. https://swr.gr/2RYHt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απα-
σχόλησης με γνώση αγγλικών από 
κατάστημα στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 
371894. https://swr.gr/SA90u
ZHTEITAI άτομο με γνώσεις αγγλι-
κών, ως ταμίας σε κατάστημα με 
είδη δώρων στην πλατεία Βικτω-
ρίας. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 
6942 534390. https://swr.gr/FYz0f

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία τροφίμων 
πωλητές και άτομα με αυτοκίνητο 
για παράδοση παραγγελιών. https://
swr.gr/ey3K8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε γεωπονικό 
κατάστημα-pet shop στην Αρτέμι-
δα. Πλήρες ωράριο απασχόλησης. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
θα εκτιμηθεί. Τηλ: 22940 45434. 
https://swr.gr/4SxC5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλητές-υπεύθυνοι 
βάρδιας από τα ζαχαροπλαστεία 
Χατζηφωτίου. Επαγγελματισμός, 
ικανότητες πωλήσεων και οργά-
νωσης. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
χώρους μαζικής εστίασης, κάτοχοι 
ΙΧ. https://swr.gr/r8ZfU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος έκθεσης-υπο-
στήριξης πωλήσεων από εταιρία 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο 
των ειδών κήπου, DIY και του home 
improvement με έδρα τα βόρεια 
προάστια της Αττικής. https://swr.
gr/P9MlO
ZHTEITAI σύμβουλος προώθησης 
και εκπαίδευσης από εταιρία ΗR 
για λογαριασμό πελάτη της, ΙΕΚ 
στα βόρεια προάστια. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Tηλ.: 210 2717160. 
Κωδικός θέσης: advisor1. https://
swr.gr/lyf6n
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος εκπαίδευσης 
και πωλήσεων από εταιρία HR για 
λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου 
εκπαιδευτικού οργανισμού (ΙΕΚ) 
στα νότια προάστια. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Tηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 210 2717160. Κωδικός 
θέσης: Educat.Consult.1. https://
swr.gr/IRvgl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος προώθησης 
(call center), κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-
ΤΕΙ από εταιρία HR για λογαριασμό 
πελάτη της-κέντρο εκπαίδευσης και 
συμβουλευτικής. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Τηλ.: 210 2717160. 
Κωδικός θέσης: Callc.1. https://
swr.gr/5QsFe
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για full-
part time απασχόληση σε κατάστη-
μα μεγάλης αλυσίδας. Παρέχεται 
ασφάλιση και ικανοποιητική αμοιβή. 
https://swr.gr/AbU9S
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πενθήμε-
ρη τετράωρη εργασία 10:00-14:00 
για την εκτέλεση παραγγελιών από 
eshop. Απαραίτητες οι βασικές γνώ-
σεις Η/Y και αγγλικών. https://swr.
gr/BFDtX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική-εμπο-
ρική επιχείρηση υδραυλικού εξο-
πλισμού στις Αχαρνές σύμβουλος 
πωλήσεων B2B, απόφοιτος τριτο-
βάθμιας εκπαίδευσης με ευχέρεια 
για επαγγελματικά ταξίδια. Δυνα-
μική, ευχάριστη παρουσία με επι-
κοινωνιακές ικανότητες. https://
swr.gr/CiKAS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια από κατά-
στημα τουριστικών ειδών στην Πλά-
κα. Απαραίτητα αγγλικά. Τηλ.: 210 
3220464, 6937 732313. https://
swr.gr/tx1Pw
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για full-
part time απασχόληση σε κατάστημα 
καλλυντικών. Παρέχεται ασφάλιση, 
ικανοποιητική αμοιβή. Τηλ.: 210 
6142140. https://swr.gr/NziBv
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη προώθησης 
υπηρεσιών ηλεκτρικού ρεύματος 
από την εταιρία GDM, επίσημος 
συνεργάτης της Elpedison για 
στελέχωση τμήματος πωλήσεων. 
Τα γραφεία μας βρίσκονται στον 
Εύοσμο Θεσσαλονίκης. https://
swr.gr/BM5te

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πρατήριο 
υγρών καυσίμων στο Παλαιό Φάλη-
ρο. Απολυτήριο Λυκείου, γνώσεις 
Η/Υ, δίπλωμα αυτοκινήτου, στρατιω-
τικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. 
Δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες 
βάρδιες, επιθυμητή γνώση αγγλικών 
και προϋπηρεσία σε Shell, BP ή ΕΚΟ. 
https://swr.gr/dRSpI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια ή διακο-
σμητής/τρια από εταιρία διακόσμη-
σης και διοργάνωσης εκδηλώσεων. 
Απαραίτητα προσόντα: άριστη γνώση 
αγγλικών, άριστη γνώση H/Y (MS 
Office), εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
https://swr.gr/brNzl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη call center 
τμήματος πωλήσεων. Προώθηση 
ασφαλιστικών προϊόντων και δι-
αχείριση εισερχόμενων κλήσεων. 
Απαραίτητα: καλή χρήση Windows, 
αγγλικά, επικοινωνία και υπευθυνό-
τητα. Πλήρης και μερική απασχόλη-
ση. Κωδικός θέσης: SCC/08/2018. 
https://swr.gr/snGMo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής ιατρικών υλι-
κών από ιατρική εταιρία με εμπει-
ρία σε ορθοπεδικές χειρουργικές 
επεμβάσεις (ορθοπεδικά εμφυτεύ-
ματα) για άμεση πρόσληψη. Πλή-
ρης απασχόληση, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών, κινητό. Τηλ.: 
210 6400006 (κ. Γαμπιεράκης). 
https://swr.gr/TQWNI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απα-
σχόλησης με γνώση αγγλικών από 
κατάστημα στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 
371894. https://swr.gr/UEC5O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια σε κατά-
στημα κινητής τηλεφωνίας Wind 
στην Καλαμαριά επικοινωνιακός, με 
όρεξη για εργασία. Θα προτιμηθούν 
όσοι έχουν προϋπηρεσία σε ανάλογη 
θέση. https://swr.gr/3BrTN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-σύμβουλος 
πωλήσεων υποδημάτων για συ-
γκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα. 
Βιογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/rnLx7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια με σχετική προ-
ϋπηρεσία για εργασία σε γνωστό 
ζαχαροπλαστείο καφέ στη Θέρμη. 
https://swr.gr/8ywVj
ZHTEITAI πωλητής-πωλήτρια για 
κατάστημα Vodafone στην περιοχή 
της Καισαριανής. Πλήρης απασχό-
ληση. https://swr.gr/vL70V
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εργασία και 
συγκεκριμένα για promotion σε ΙΕΚ 
στην Αριστοτέλους 19, Θεσσαλο-
νίκη. Ε-mail: europaikiekpaideusi.
ete@gmail.com. Τηλ.: 2310229962. 
https://swr.gr/PNgUR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Αlmeco ΑΒΕΕ, 
ηγέτιδα στον χώρο του επαγγελ-
ματικού επίπλου, πωλητής για το 
κατάστημα της Αθήνας. Απαραίτητα 
προσόντα: γνώση Microsoft Office, 
γνώση της αγγλικής γλώσσας, 
εμπειρία στο έπιπλο. https://swr.
gr/Zc9WX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια από chocolaterie 
patisserie με επικοινωνιακές δεξι-
ότητες, ομαδικό πνεύμα για πλήρη 
ή μερική απασχόληση σε βάρδιες. 
Άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφά-
λιση, προοπτικές εξέλιξης, άριστο 
περιβάλλον. https://swr.gr/NUxqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την 
Παλλήνη μηχανολόγος μηχανικός 
(Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.). Προσόντα: γνώση 
Η/Υ, άριστα αγγλικά, επιθυμητή 
η προϋπηρεσία στον χώρο των 
πωλήσεων. Κωδικός: 5. Βιογρα-
φικά σημειώματα στο https://swr.
gr/fWzSO
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στην 
τηλεφωνική επικοινωνία για πλήρη 
ή μερική απασχόληση σε νεοσύ-
στατα τμήματα και συγκεκριμένα 
για ενημέρωση για προγράμματα 
εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής 
ενέργειας. Βασικός μισθός, ασφά-
λιση. Τηλ.: 6936 000206. Βιογρα-
φικά σημειώματα στο https://swr.
gr/apBPU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα 
ηλεκτρολογικού υλικού με προϋ-
πηρεσία 3 ετών και πλέον, απόφοι-
τος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας. Περιοχή: 
Αιγάλεω Αττικής. Βιογραφικά 
σημειώματα στο https://swr.gr/8d
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα 
ηλεκτρολογικού υλικού. Απαιτού-
μενα προσόντα: απόφοιτος Τ.Ε.Ι., 
προϋπηρεσία 2-3 ετών. Περιοχή: 
Γλυφάδα Αττικής. Βιογραφικά ση-
μειώματα στο https://swr.gr/VLHMJ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία επαγγελμα-
τικής ψύξης και κλιματισμού στην 
περιοχή Νέου Κόσμου ψυκτικός 
και βοηθός ψυκτικού για μόνιμη 
αποσχόληση σε εγκατάσταση επαγ-
γελματικών ψυγείων, θαλάμων, 
επαγγελματικό και οικιακό κλιμα-
τισμό. Βιογραφικά σημειώματα στο 
https://swr.gr/C3viA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία συστημά-
των ασφαλείας στην περιοχή Νέου 
Κόσμου ηλεκτρονικός και βοηθός 
ηλεκτρονικού για μόνιμη αποσχό-
ληση σε εγκατάσταση συναγερμών, 
κάμερες, ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
σπιτιών και καταστημάτων. Βιο-
γραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/QqdOG
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία κατασκευ-
ής οργάνων παιδικής χαράς εργάτες 
για διάφορες θέσεις εργασίας για 
μόνιμη απασχόληση. Βιογραφικά ση-
μειώματα στο https://swr.gr/3zFtg
ZHTEITAI τεχνικός-συντηρητής 
υγρών και αερίων καυσίμων (ηλε-
κτρολόγος), από τεχνική εταιρία με 
παρουσία στον χώρο της τεχνικής 
υποστήριξης για μόνιμη απασχόληση 
(Πλαγιάρι, Θεσσαλονίκης). Βιογρα-
φικά σημειώματα στο https://swr.
gr/QykO9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα συντηρητής και 
γενικών καθηκόντων σε ξενοδοχείο 
στη Χαλκιδική. Παρέχεται μισθός, 
διαμονή, ασφάλιση. Τηλ: 23710 
51107. Βιογραφικά σημειώματα 
στο https://swr.gr/xbGeM
ZHTEITAI από πεντάστερο ξε-
νοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας 
υδραυλικός-συντηρητής ξενο-
δοχείου. Απαραίτητα προσόντα 
υποψηφίων: απαραίτητη προηγού-
μενη εμπειρία σε ανάλογη θέση, 
απαραίτητη η γνώση αγγλικών, 
ευχάριστος χαρακτήρας, ομαδικό 
πνεύμα. https://swr.gr/g4PRi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος αυτοκινή-
των για τη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: 
τεχνική εκπαίδευση, εμπειρία, υπευ-
θυνότητα, ικανότητα συνεργασίας. 
Προσφέρονται: ανταγωνιστικές 
αποδοχές, προοπτική εξέλιξης και 
διαρκής εκπαίδευση. Βιογραφικά 
σημειώματα στο https://swr.gr/pyits
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώσεις 
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα 
οδήγησης από κατασκευαστι-
κή-εμπορική εταιρία για μόνιμη 
απασχόληση στο τμήμα εσωτερι-
κού-εξωτερικού service. Φαξ: 2310 
787821. Βιογραφικά σημειώματα 
στο https://swr.gr/mA3BF

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός, απόφοιτος 
ΤΕΙ ή ΙΕΚ με γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρο-
νικών επισκευών και παραγωγής 
(κολλητήρι, πίνακες, μοντάρισμα), 
για το τμήμα service κατασκευαστι-
κής εταιρίας. Αποστολή βιογραφικού 
με την ένδειξη “”Ηλεκτρονικός””. 
https://swr.gr/S5lAC”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός ηλεκτρονικός 
από εταιρία που δραστηριοποιείται 
στο χώρο αυτόματης πώλησης τρο-
φίμων και ποτών για επισκευή-συ-
ντήρηση των μηχανημάτων. Εργασία 
πλήρους απασχόλησης με σταθερό 
μισθό. Βιογραφικά σημειώματα στο 
https://swr.gr/IV8l9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συντηρητής-ηλεκτρολό-
γος με προϋπηρεσία και πτυχίο. Θα 
δοθεί προτεραιότητα σε υποψηφίους 
της ευρύτερης περιοχής. https://
swr.gr/m9O46
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό ξενοδοχείο 4 
αστέρων στη Θεσσαλονίκη υδραυ-
λικός με αντίστοιχη προϋπηρεσία 
για μόνιμη και πλήρη απασχόληση, 
στην οποία συμπεριλαμβάνεται και 
συντήρηση πισίνας. https://swr.
gr/2dNTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός συστημάτων 
ασφαλείας και δικτύων, απόφοιτος 
ΤΕΙ. https://swr.gr/NZVmR
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ηλεκτρολό-
γου από τεχνική εταιρία. Τηλ.: 210 
5697302. https://swr.gr/HxQIj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φανοποιός από εταιρία 
ενοικιάσεως αυτοκινήτων για μερι-
κή απασχόληση. Τηλ.: 6944 585911. 
https://swr.gr/WFLvn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φανοποιός από εταιρία 
ενοικιάσεως αυτοκινήτων για μερι-
κή απασχόληση. Τηλ.: 6944 585911. 
https://swr.gr/FSy3I
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φανοποιός από εταιρία 
ενοικιάσεως αυτοκινήτων για μερι-
κή απασχόληση. Τηλ.: 6944 585911. 
https://swr.gr/x1MNy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φανοποιός από εταιρία 
ενοικιάσεως αυτοκινήτων για μερι-
κή απασχόληση. Τηλ.: 6944 585911. 
https://swr.gr/BwjD1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης, ανειδίκευτος 
εργαζόμενος νεότερος των τριά-
ντα ετών, για οικοδομικές εργασίες 
χωρίς απαραίτητη προϋπηρεσία. Βι-
ογραφικά σημειώματα στο https://
swr.gr/vq3Qu
ZHTEITAI τεχνίτης-βαφέας για 
βαφές με πιστόλι με τουλάχιστον 
δύο ετών προϋπηρεσία. Επιπλέον 
επιθυμητά προσόντα: εμπειρία σε 
βιομηχανικά χρώματα, βαφή με-
ταλλικών κατασκευών και Airless. 
https://swr.gr/ZxCtD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. μηχανημάτων 
συσκευασίας με έδρα την Παλλήνη 
τεχνικός. Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 
γνώση Η/Υ, αγγλικά, 3 έτη προ-
ϋπηρεσία. Κωδ θεσης: 6. https://
swr.gr/WNOhB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία 
τεχνίτης διακοσμητής οχημάτων-
λεωφορείων για πλήρες ωράριο. 
Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον 
χώρο. https://swr.gr/vH9ZO

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από πολυτελές ξενο-
δοχείο στη Μύκονο καμαριέρα. 
Παρέχεται διαμονή και πλήρης 
διατροφή. https://swr.gr/LemDZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ duty manager με προ-
ϋπηρεσία και εμπειρία σε ξενοδο-
χεία 5*, απόφοιτος σχολής, καλές 
γνώσεις. Βιογραφικά σημειώματα 
στο https://swr.gr/FoAZd

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός δι-
ευθυντής με γνώση all inclusive 
concept για εποχική τουριστική 
μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου 
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα 
(studio and apartments), 2 ταβέρνες, 
εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, tennis. 
https://swr.gr/8sfNt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής 
για μικρή ξενοδοχειακή μονάδα 
στη Σαντορίνη, με άριστη γνώση 
αγγλικών. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
22860 25480. https://swr.gr/5mF18
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γενικών 
καθηκόντων με προϋπηρεσία από 
ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλι-
νών. https://swr.gr/uBepZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπη-
ρεσία από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 
250 κλινών. https://swr.gr/zU3aD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες-πλυντήρια 
σε ξενοδοχείο 3*-4* και 5* στην 
Αθήνα με προϋπηρεσία τουλάχιστον 
2 ετών και απαραίτητο πιστοποι-
ητικό υγείας. Τηλ: 210 3318276, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00. 
https://swr.gr/Ndu54
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διευθυντής για ξενοδο-
χειακό συγκρότημα στην Σαντορίνη 
με ανάλογη εμπειρία και προσόντα 
για μόνιμη 12μηνη συνεργασία. Από-
φοιτος σχολής τουριστικής εκπαί-
δευσης με γνώση των συστημάτων 
OTA. https://swr.gr/d46Ay
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα ξενοδοχεία 
Santa Hotels στην Αγία Τριάδα 
Θεσσαλονίκης άτομα για το τμήμα 
του front office-υπάλληλοι υποδο-
χής. Μισθός αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας. https://swr.gr/
U4b1Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες από με-
γάλο ξενοδοχείο της Αθήνας για 
έκτακτη απασχόληση με προοπτική 
μόνιμης απασχόλησης. Προτιμάται 
προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχα 
μεγάλα ξενοδοχεία και δυνατότητα 
επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα. 
https://swr.gr/3jUBs
ΖΗΤOYNTAI από την HIP Hospitality 
δυναμικοί και ταλαντούχοι front 
office agent για τα ξενοδοχεία της 
στη Μύκονο. Απαιτούμενα προσό-
ντα-δεξιότητες: προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 
ή 5 αστέρων, Ελλάδας. Βιογρα-
φικά σημειώματα στο https://swr.
gr/h0ypU
ZHTOYNTAI άμεσα καμαριέρες σε 
ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Παρέ-
χεται διαμονή. Tηλ: 23710 51107. 
https://swr.gr/tkwSY
ZHTEITAI υπάλληλος υποδοχής για 
νέο hostel στο κέντρο της Αθήνας. 
Απαραίτητα προσόντα: άπταιστη 
γνώση αγγλικών, όρεξη για ερ-
γασία, ευχέρεια στην επικοινωνία. 
Θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν η 
εμπειρία σε άλλα hostels της Ελ-
λάδας. Βιογραφικά σημειώματα στο 
https://swr.gr/AMnOR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απογευματινός receptionist 
με προϋπηρεσία για πλήρη απα-
σχόληση σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση αγγλικών και η γνώση 
extranets και εργαλείων internet 
για την προβολή του ξενοδοχείου. 
https://swr.gr/FyC3K
ZHTEITAI Ε-commerce manager 
για εταιρία διαχείρισης τουριστικών 
ακινήτων στο Σύνταγμα. Τουριστικές 
σπουδές, ξένες γλώσσες, προϋπη-
ρεσία, απαραίτητα. Ετήσια πλήρης 
απασχόληση. Βιογραφικά σημει-
ώματα στο https://swr.gr/8XzIe

ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist για εταιρία 
διαχείρισης τουριστικών ακινήτων 
στο Σύνταγμα. Τουριστικές σπουδές, 
ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, απα-
ραίτητα. Ετήσια πλήρης απασχόληση.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια 
από κατάλυμα στην Αθήνα για 8 
ώρες εργασίας, 12-μηνη απασχόλη-
ση, ασφαλισμένη κανονικά με ΙΚΑ, 
άδειες κλπ. https://swr.gr/J3EpR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο 
Skiathos Palace για εποχιακή απα-
σχόληση καμαριέρα με προϋπηρεσία 
και γνώση αγγλικών. Προσφέρεται 
διαμονή και διατροφή. https://swr.
gr/dGLyT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από 
το ξενοδοχείο Κούρος 4* στην Δράμα 
για μόνιμη απασχόληση με προϋπη-
ρεσία και καλή γνώση αγγλικών. 
Επιθυμητά προσόντα: ομαδικότητα, 
επικοινωνιακές δεξιότητες, ευε-
λιξία, εργατικότητα. Τηλ.: 25210 
57200. Βιογραφικά σημειώματα 
στο https://swr.gr/BwQCD
TOURIST office in Santorini is 
looking for assistant (rep) till the 
end of October. Perfect knowledge 
of english language obligatory 
(preferred other languages italian, 
french, spanish or portuguese). Tel.: 
22860 22320. https://swr.gr/PCiag
ATHENSWAS, a luxury hotel in 
Athens, welcomes applications for 
the following full time position: 
groom-bell boy. https://swr.gr/
RMl1v
TOURIST agency in Athens is 
looking for a tour escort with 
excellent command of english and 
driver’s license, computer literacy 
and outgoing personality. https://
swr.gr/frWK5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες για ημια-
πασχόληση από τουριστική εταιρία 
στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ.: 215 
5559413, 6932 243688. https://
swr.gr/WuhUk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ groom με προϋπηρεσία 
και γνώσεις αγγλικών από ξενοδο-
χείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή 
και διατροφή. https://swr.gr/HeosL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από το 5* ξε-
νοδοχείο Epirus Palace Hotel στα 
Ιωάννινα. Βιογραφικά σημειώματα 
στο https://swr.gr/c8nPF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ επικεφαλής τμήματος 
έκδοσης αεροπορικών και ακτοπλο-
ϊκών εισιτηρίων από το Consortium 
Travel στο Πειραιά. Τουλάχιστον 3 
χρόνων προϋπηρεσία και γνώση 
του συστήματος Sabre. Βιογρα-
φικά μέχρι 2 σελίδων. Φαξ: 210 
4292210. https://swr.gr/Cv0NR
EXPERIENCED front desk 
receptionist at 5* beachfront hotel. 
Excellent knowledge of English 
required. Protel knowledge preferred. 
Excellent salary and benefits. Tel.: 30 
6944 619919. https://swr.gr/2t7vQ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στέλεχη housekeeping 
από ξενοδοχείο στο Λουτράκι. Απα-
ραίτητα προσόντα: προϋπηρεσία, 
γνώση αγγλικών, δυναμική, ευχά-
ριστη προσωπικότητα με ομαδικό 
πνεύμα. https://swr.gr/Zwzeh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής-
service από κεντρικό ξενοδοχείο 
των Αθηνών. Απαραίτητα προσό-
ντα: κάτοχος πτυχίου τουριστικής 
σχολής, εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, άριστη γνώση της αγγλικής 
γλώσσας (προφορικά και γραπτά), 
ευχάριστη εμφάνιση και δυναμική 
προσωπικότητα. Βιογραφικά σημει-
ώματα στο https://swr.gr/8FOdB

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα για υποδοχή, 
παραλαβή, παράδοση κλειδιών και 
καθαριότητα εσωτερικών χώρων 2 
νεόκτιστων σπιτιών στην Καλλιθέα 
που ενοικιάζονται (ισόγειο 45 τ.μ. 
και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφου 
72 τ.μ.). https://swr.gr/uav8k
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από ξενοδοχείο 
στη Δροσιά Αττικής με απαραίτητη 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/hryIq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ night auditor από ξε-
νοδοχείο 5 αστέρων στην Αθήνα. 
Εμπειρία τουλάχιστον 2ετής σε 
αντίστοιχη θέση, απαραίτητη η 
άριστη γνώση αγγλικών. Δυνα-
μική, ευχάριστη προσωπικότητα 
με ομαδικό πνεύμα, άριστη γνώση 
Η/Y και γνώση ξενοδοχειακού προ-
γράμματος. https://swr.gr/qLdJ9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από ξενοδο-
χείο 5 αστέρων στην Αθήνα. Εμπειρία 
τουλάχιστον 2ετής σε αντίστοιχη θέση, 
απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών. 
Δυναμική, ευχάριστη προσωπικότητα 
με ομαδικό πνεύμα, άριστη γνώση 
Η/Y και γνώση ξενοδοχειακού προ-
γράμματος. https://swr.gr/o1hw7

ΥΓΕΙΑ
ZHTOYNTAI fitness instructors 
με γνώση αγγλικών, yoga, pilates, 
stretching, aquagym για ξενοδοχεία 
σε Κω, Κέρκυρα, Πελοπόννησο. 
Διαμονή, διατροφή δωρεάν. Τηλ: 
211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/wd5Bh
ZHTOYNTAI fitness instructors 
με γνώση αγγλικών, yoga, pilates, 
stretching, aquagym για ξενοδοχεία 
σε Κω, Κέρκυρα, Πελοπόννησο. 
Διαμονή, διατροφή δωρεάν. Τηλ: 
211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/CqFzO
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυμναστές με γνώση 
αγγλικών για άμεση πρόσληψη σε 
Κω, Κέρκυρα, Πελοπόννησο. Δια-
μονή, διατροφή δωρεάν Τηλ: 211 
4110969, ώρες επικοινωνίας: 9:30-
5:30. https://swr.gr/kIwCq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυμναστές με γνώση 
αγγλικών για άμεση πρόσληψη σε 
Κω, Κέρκυρα, Πελοπόννησο. Δια-
μονή, διατροφή δωρεάν Τηλ: 211 
4110969, ώρες επικοινωνίας: 9:30-
5:30. https://swr.gr/hULCm
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυμναστές με γνώση 
αγγλικών για άμεση πρόσληψη σε 
Κω, Κέρκυρα, Πελοπόννησο. Δια-
μονή, διατροφή δωρεάν Τηλ: 211 
4110969, ώρες επικοινωνίας: 9:30-
5:30. https://swr.gr/QBzoM
ZHTOYNTAI fitness instructors 
με γνώση αγγλικών, yoga, pilates, 
stretching, aquagym για ξενοδοχεία 
σε Κω, Κέρκυρα, Πελοπόννησο. 
Διαμονή, διατροφή δωρεάν. Τηλ: 
211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/7LqYj
MOVING people LOOKING for 
physiotherapists, has negotiated 
special working conditions for you: 
Contact us for more information: 
Moving People +351 232 469 406. 
https://swr.gr/HQc7u
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικροβιολόγος-βιοπαθο-
λόγος από μεγάλο πολυϊατρείο στον 
Αργοσαρωνικό για τη στελέχωσή 
του με ολοκληρωμένη την ειδικό-
τητά του για μόνιμη 5ήμερη 8ωρη 
απασχόληση. Αμοιβή ικανοποιητική. 
https://swr.gr/OGhPY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γενικός ιατρός ή παθολό-
γος από μεγάλο πολυιατρείο στον 
Πόρο Αργοσαρωνικού για μόνιμη 
απασχόληση. Αποδοχές πολύ ικα-
νοποιητικές. https://swr.gr/BHg5r

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος 
από μεγάλο πολυϊατρείο στον Πόρο 
Αργοσαρωνικού. Πτυχιούχος ΤΕΙ 
τεχνολόγος ραδιολόγος για μόνιμη 
5ήμερη 8ωρη απασχόληση. Σταθε-
ρός μισθός, ασφάλιση. Απαραίτητη η 
εμπειρία σε ψηφιακή μαστογραφία, 
ακτινογραφίες και μέτρηση οστικής 
μάζας. https://swr.gr/6OEtc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αλυσίδα οπτικών 
καταστημάτων οπτικός-οπτομέτρης. 
Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος 
Οπτικής-Οπτομετρίας εσωτερικού 
ή εξωτερικού. Άριστη γνώση αγγλι-
κών και χειρισμού Η/Υ. Εργασιακή 
εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών. 
https://swr.gr/k4350
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστή αλυσίδα οπτι-
κών άμεσα οπτικός-οπτομέτρης για 
την πόλη της Λάρισας. Θα προτιμηθούν 
υποψήφιοι με προϋπηρεσία. Παρέ-
χονται: σταθερός μισθός, ασφάλιση, 
bonus. Tηλ.: 210 6771056 (εσωτερι-
κό: 214). https://swr.gr/Ksvch
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια -νοση-
λευτής/τρια (ΤΕΙ, ΑΕΙ) για εργασία σε 
ΙΕΚ στην Αριστοτέλους 19, Θεσσα-
λονίκη. Ε-mail: europaikiekpaideusi.
ete@gmail.com. Τηλ.: 2310 229962. 
https://swr.gr/udEMm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρευματολόγος ή γενικός 
ιατρός για ειδική συνεργασία με 
δυνατότητα δωρεάν παραχώρησης 
ιατρείου. Περιοχή: λεωφ. Αλεξάν-
δρας, Γκύζη. Τηλ.: 6976 654854. 
https://swr.gr/8nZ6t
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοθεραπευτές-
κινησιοθεραπευτές για πρακτική 
και θεωρητική εξάσκηση σε φυ-
σικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, 
manipulation, μέθοδο Mckenzie από 
ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο. Tηλ.: 
210 6469666 (ώρες επικοινωνίας: 
6:00-9:00 μ.μ.). https://swr.gr/Fai5d
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, 
παθολόγος ή ρευματολόγος, για 
συνεργασία σε ιατρείο με δυνατό-
τητα δωρεάν συστέγασης (περιοχή 
Αλεξάνδρας Γκύζη). Τηλ.: 6976 
654854. https://swr.gr/6f
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ιατροί ή φοιτητές 
από ιατρικό σύλλογο που θέλουν 
στις ελεύθερες ώρες τους να εκ-
παιδευτούν από το σπίτι τους στη 
συγγραφή και στη δημοσίευση ιατρι-
κών άρθρων σε ιατρικά περιοδικά 
και βιβλία. https://swr.gr/if
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ρευματολόγος, φυσί-
ατρος, ορθοπεδικός. Δυνατότητα 
παροχής επαγγελματικής στέγης 
(ιατρείου) με ευνοϊκούς όρους. Πε-
ριοχή: λεωφ. Αλεξάνδρας. Τηλ.: 210 
6718080, 6976 654854 (09:00-
14:30). https://swr.gr/SZweG
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοθεραπεύτριες-κι-
νησιοθεραπεύτριες για θεωρητική και 
πρακτική άσκηση σε φυσικοθεραπεία, 
ηλεκτροθεραπεία, manual therapy 
από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο 
στους Αμπελοκήπους. Απόγευμα 
6-10 μ.μ. Τηλ.: 210 6469666. https://
swr.gr/T
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, 
ρευματολόγος, παθολόγος από ια-
τρείο στη λεωφ. Αλεξάνδρας Γκύζη 
με ευνοϊκούς όρους και δωρεάν 
παραχώρηση ιατρείου. Τηλ.: 6976 
654854. https://swr.gr/GCuEA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κινησιοθεραπεύτριες-
φυσικοθεραπεύτριες για θεωρητική 
και πρακτική και εξάσκηση σε φυ-
σικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, 
χειροπρακτική από ιατρικό φυσικο-
θεραπευτήριο. Περιοχή: Αμπελόκη-
ποι. Απογεύματα 18:00-22:00. Τηλ.: 
210 6469666. https://swr.gr/9U



Η Καινοτομία Οικονομοτεχνικοί Σύμβουλοι Α.Ε. ζητά:

Δύο (2) Λογιστές 
Α’ ή Β’ Τάξης ΟΕΕ

Η θέση εργασίας αφορά σε πλήρη απασχόληση στην 
λογιστική υποστήριξη πελατών της, φορέων του δημό-
σιου και κυρίως νοσοκομείων ή άλλων ΝΠΔΔ. Χώρος 
εργασίας είναι η έδρα της εταιρίας, αλλά θα πρέπει να 
υπάρχει η δυνατότητα μετάβασης και στον χώρο των 
πελατών.
Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση 
είναι:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ λογιστικής κατεύθυνσης
Κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ και ηλικία έως 29 ετών
Εργασιακή εμπειρία σε ERP και προγράμματα 

λογιστικής
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/GJgfy.

Υπάλληλος Καταχώρησης 
Δεδομένων/Ψηφιοποίησης

Θα ήθελες να απασχοληθείς σε μία αναγνωρισμένη πολυ-
εθνική εταιρεία στην Αυλώνα ως Υπάλληλος Καταχώρη-
σης Δεδομένων/Ψηφιοποίησης; Διαθέτεις καλή σχέση με 
τους υπολογιστές & την τεχνολογία; Δίνεις σημασία στη 
λεπτομέρεια;  Νιώθεις άνετα με την χρήση του excel και 
την καταχώρηση δεδομένων; Εάν η απάντηση είναι ναι, 
τότε αυτή η θέση είναι για σένα!  
Παροχές: H εταιρία προσφέρει στον Υπάλληλο 
Καταχώρησης Δεδομένων/Ψηφιοποίησης:

Πακέτο αποδοχών με σταθερές μηνιαίες απολαβές
Ευχάριστο περιβάλλον συνεργασίας

Αρμοδιότητες: Ως Υπάλληλος Καταχώρησης 
Δεδομένων/Ψηφιοποίησης, οι κύριες αρμοδιότητες 
σου θα είναι: 

Καταχώρηση δεδομένων 
& επεξεργασία πληροφοριών 

Οργάνωση της διαδικασίας και προετοιμασία 
των εγγράφων που θα ψηφιοποιηθούν

Τήρηση των προβλεπόμενων χρόνων υλοποίησης 
Εξασφάλιση σωστής ροής πληροφοριών 

και εγγράφων μεταξύ των τμημάτων
Προσόντα: Προκειμένου να ανταποκρίνεται το προφίλ 
σου στις απαιτήσεις της θέσης του Υπαλλήλου 
Καταχώρησης Δεδομένων/Ψηφιοποίησης, χρειάζεται:

Εξαιρετική χρήση MS Office & ιδιαίτερα Excel
Οργανωτικές δεξιότητες
Προσοχή στη λεπτομέρεια 
Ομαδικότητα 
Κάτοχος αυτοκινήτου (λόγω απόστασης)

Πληροφορίες: Αν ενδιαφέρεσαι για τη θέση του Υπαλλήλου 
Καταχώρησης Δεδομένων/Ψηφιοποίησης μπορείς να κάνεις 
την αίτησή σου τώρα. Για πληροφορίες τηλεφωνήσετε 
στο +30 2106770523 και μπορείς να ζητήσεις τη Μαρία 
Σταυράκη. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους 
διαφάνειας και ισότιμης μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε 
μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται μέσω του site μας. 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών 
σημειωμάτων θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους 
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στε-
λέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Follow us on Linkedin, Facebook, Instagram.
www.randstad.gr
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/XB91Q.

Για τα καταστήματα μας στη Καρδίτσα, επιθυμούμε να 
προσλάβουμε:

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών 

σε αντίστοιχη θέση
Προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων 

και αποδεδειγμένη ικανότητα ανάπτυξης πωλήσεων 
και επίτευξης στόχων

Καλή γνώση χειρισμού H/Y
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία σε διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 

σε καταστήματα λιανικής 
Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
Ικανότητα ομαδικής εργασίας
Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 

και διαπραγμάτευσης
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών 

και επίλυση προβλημάτων
Άριστη διαχείριση χρόνου και ιεράρχηση 

προτεραιοτήτων
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές αποδοχές 
Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
Πριμ επίτευξης στόχων
Συνεχή εκπαίδευση
Προοπτικές ανέλιξης σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 

ελληνική εταιρία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στο link: https://swr.gr/6lCGJ και επιλέγοντας 
τον κωδικό θέσης «MNG45».

Ο ελληνικός όμιλος Φούρνος ΒΕΝΕΤΗ, πρωτοπόρος 
στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής, αναζητά 
υποψήφιους συνεργάτες για τη θέση:

Προϊστάμενος 
Βάρδιας Παραγωγής

(στη Λυκόβρυση)
Κύριες αρμοδιότητες:

Σχεδιασμός προγράμματος παραγωγής 
και παρακολούθηση αποθεμάτων

Επίβλεψη της εύρυθμης λειτουργίας των γραμμών 
παραγωγής, αντιμετώπιση των καθημερινών 
δυσλειτουργιών σε άμεση επικοινωνία με το τεχνικό τμήμα

Τήρηση των ποιοτικών κριτηρίων των παραγόμενων 
προϊόντων, καθώς και των κανόνων υγιεινής 
και ασφάλειας που έχουν τεθεί

Σχεδιασμός και επίβλεψη του προγράμματος 
καθαριότητας της παραγωγής

Επίβλεψη του τμήματος συσκευασίας και έλεγχος 
επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ –ΤΕΙ τεχνολογίας τροφίμων
Εργασιακή εμπειρία σε βιομηχανία τροφίμων 

(θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Καλή γνώση εφαρμογών MS Office
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Διαπροσωπικές ικανότητες:
Υπευθυνότητα-Συνέπεια
Ικανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης
Φιλοδοξία επαγγελματικής εξέλιξης

Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Οικειοθελή οικονομική παροχή (bonus)
Εκπαίδευση-Ταξίδια αναψυχής

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/1K2zu.

Ταπετσιέρης Επίπλων
για πλήρη απασχόληση

Έμπειρος σε σαλόνια και καρέκλες και με γνώσεις σε 
σκελετό σαλονιού για το μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής 
επίπλων «Ηλέκτρα». Βρισκόμαστε στην εθνική οδό, στο 
ύψος του Ευόσμου Θεσσαλονίκης.  Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ.: 6976 437256.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/DpAml.

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr), εταιρία 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης σταδι-
οδρομίας και στελέχωσης θέσεων, για λογαριασμό συ-
νεργάτη της, εταιρίας παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών 
και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αναζητά: 

Βοηθό Λογιστή
για την περιοχή της Αθήνας

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει:
Την υποστήριξη σε βασικές λογιστικές εργασίες, 

όπως καταχώρηση τιμολογίων, 
υποβολή ηλεκτρονικών μισθωτηρίων, 
ρυθμίσεων και λοιπών αρχείων 
στο Τaxis, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων

Την παροχή γραμματειακής και διοικητικής 
υποστήριξη λειτουργώντας ως πρώτη γραμμή 
επικοινωνίας/επαφής με τους πελάτες

Την πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών 
σε δημόσιες υπηρεσίες
Για την επιτυχή πλήρωση των αρμοδιοτήτων 
του θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής ή συναφούς αντικειμένου
1-2 χρόνια εργασιακή εμπειρία, 

ιδανικά σε λογιστικό γραφείο
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 

και χειρισμού Η/Υ
Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες 

διαπραγμάτευσης και επινοητικότητα 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Εστίαση στην ικανοποίηση των πελάτων 
και αποτελεσματική διαχείριση πελατειακών σχέσεων 
σε καταστάσεις με αυστηρές προθεσμίες 
και χρονοδιαγράμματα

Αυθεντικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο 
της λογιστικής, διάθεση εμβάθυνσης στις εφαρμογές 
της και ικανότητα εργασίας σε ομάδα

Υπευθυνότητα, συνέπεια και ευσυνειδησία στην ομάδα 
εργασίας του καθώς και στον χειρισμό προσωπικών 
δεδομένων

Δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα 
στο link: https://swr.gr/DR8Lo σημειώνοντας 
τον κωδικό (ΛΟΓ_101).

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε ζητά για τις κεντρικές της εγκαταστάσεις 
στη Θεσσαλονίκη άτομο για τη θέση της:

Βοηθού Λογιστή
με πείρα στη λογιστική διαχείριση

Αρμοδιότητες: 
Διπλογραφικά βιβλία
Καταχώρηση
Παρακολούθηση
Κλείσιμο μήνα
Διεκπεραίωση φορολογικών υποχρεώσεων

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ λογιστικής
Εμπειρία πενταετή
Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
Ταχύτητα
Ομαδικό πνεύμα
Αγγλικά (καλό επίπεδο)
Άριστη γνώση Η/Υ

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/zGaFj, 
Fax: 2310 444499.

H ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΑΒΕΕ που δραστηριο-
ποιείται στον χώρο της παραγωγής και εμπορίας τροφί-
μων ζητά να προσλάβει άμεσα έναν:

Πωλητή-Food Service 
(HORECA)

πλήρους απασχόλησης, Αθήνα
Στα καθήκοντα της εν λόγω θέσης περιλαμβάνονται:

H αποτελεσματική εκπροσώπηση της εταιρίας 
στους πελάτες/συνεργάτες της

H επαφή με υποψήφιους και υπάρχοντες πελάτες
H πώληση των προϊόντων της εταιρίας
H ανάπτυξη της περιοχής που θα του ανατεθεί
H έρευνα και πληροφόρηση για τάσεις της αγοράς

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
Aπαραιτήτως άριστη γνώση της αγοράς 

της εστίασης-Food Service (ΗΟ.RE.CA), 
κυρίως ξενοδοχεία και εστιατόρια 

Kαλή γνώση αγγλικών
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχο 

δυναμικό περιβάλλον οργανωμένης επιχείρησης
Να είναι ηλικίας έως 40 ετών

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/IUkaP.

Από restaurant υψηλής κουζίνας στην Πλάκα ζητούνται:

Βοηθοί Σερβιτόρων
Προσόντα

Το πτυχίο είναι υποχρεωτικό
Προαιρετική η γνώση service με γνώσεις gueridon 

(τεμαχισμός κρεάτων-φιλετάρισμα ψαριών) 
μπροστά στον πελάτη (decoupage)-
Παρέχεται εκπαίδευση

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών 
(κάθε επιπλέον γλώσσα θα θεωρηθεί προσόν)

Επαγγελματική αμφίεση και συμπεριφορά, καλή εμφάνιση
Ικανότητα επικοινωνίας 

με πελάτες όλων των εθνικοτήτων 
και ικανότητα πωλήσεων 
ή προϋπηρεσία σε τμήματα πωλήσεων
Παρέχονται
Ασφάλιση, μισθός μπόνους και tips. 

Αμοιβή από 50 ευρώ ημερησίως 
για σερβιτόρουςέως 32 ετών 
και από 35 ευρώ για βοηθούς runners 
από 19 έως 26 ετών

Για σπουδαστές τουριστικών επαγγελμάτων 
δίνεται η δυνατότητα πρακτικής 
στο restaurant με μισθό 550 ευρώ
Πρόσφατη φωτογραφία υποχρεωτική. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/CoHMq.

Περιγραφή: Προώθηση, άμεση πώληση και είσπραξη, αύξηση 
της διανομής των προϊόντων σε υπάρχοντες πελάτες, καθώς 
και διεύρυνση του πελατολογίου. Βασικός χώρος δραστη-
ριότητας είναι τμήμα της αγοράς της Αττικής, κυρίως εντός 
πολεοδομικού συγκροτήματος Αθηνών. Κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο η βασική δραστηριότητα ενδέχεται να μεταφέρεται 
σε περιφέρειες τουριστικής αιχμής. Μεταφορικό μέσο για 
τις επισκέψεις πελατών μπορεί να είναι μηχανή ή αυτοκίνητο 
που παρέχεται από την εταιρία.
Απαιτούμενα προσόντα:

Απολυτήριο λυκείου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Δεξιότητες στην επικοινωνία, στην οργάνωση 

και στην πώληση
Δίπλωμα μηχανής και αυτοκινήτου

Επαγγελματική εμφάνιση
Επιθυμητά προσόντα:

Γνώση της αγοράς της μικρής λιανικής 
ή/και των ζαχαρωδών

Ευχέρεια χρήσης Η/Υ και POS
Δίπλωμα αυτοκινήτου Γ’ κατηγορίας
Καλό επίπεδο αγγλικών
Μέχρι 38 ετών

Η εταιρία προσφέρει:
Μισθό ανάλογο προσόντων και ασφάλιση
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων
Δυνατότητα εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών μόνο από όσους διαθέτουν τα απαι-
τούμενα προσόντα στο link: https://swr.gr/3zcSb. Όλα τα 
βιογραφικά θεωρούνται εμπιστευτικά.

Είσαι κάτοικος Πειραιά ή των γύρω περιοχών και ψάχνεις για 
εργασία κοντά σου; Έλα κι εσύ στην αναπτυσσόμενη ομάδα 
της PlegmaNet. Εδώ θα έχεις την ευκαιρία να εξελίξεις τις 
ικανότητές σου και να εργάζεσαι σε ένα ασφαλές περιβάλλον 
εργασίας. Η PlegmaNet με εμπειρία σχεδόν 20 ετών έχει έως 
τώρα σχεδιάσει και φέρει εις πέρας με επιτυχία προωθητικές 
ενέργειες εταιριών τηλεπικοινωνιών, εταιριών εναλλακτικών 
παρόχων ενέργειας, επιτυγχάνοντας την ανάπτυξη και την 
προώθηση των υπηρεσιών τους. Στοχεύοντας στην ανάπτυξη 
νέων τμημάτων και προϊόντων, η PlegmaNet επιθυμεί να 
προσλάβει ως στέλεχος: Τηλεφωνικό Σύμβουλο πρωινής 
απασχόλησης για προώθηση υπηρεσιών
Τι χρειαζόμαστε:

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
δεξιότητες

Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
Προσανατολισμός στον στόχο 

και στο αποτέλεσμα
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα
Τουλάχιστον 1 χρόνου προϋπηρεσία 

σε αντίστοιχη θέση (τηλεφωνικές πωλήσεις 
σε επίπεδο B2C, B2B, marketing, 
εξυπηρέτηση πελατών κ.ά.)
Τι παρέχουμε:

Σταθερό μηνιαίο μισθό

Bonus (τα καλύτερα στην αγορά)
Μοντέρνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις
Αξιοπιστία και συνέπεια στις πληρωμές
Μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη
Εργασία χωρίς ηλικιακό όριο
Επαγγελματική κατάρτιση
Εργασία με ή χωρίς προϋπηρεσία
Αξιοκρατία, ασφάλεια, σιγουριά
Ωράριο προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη 

(μερική ή πλήρη απασχόληση: 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο)
Εάν θέλεις και εσύ να κάνεις το πρώτο βήμα και να εντα-
χθείς στην ομάδα μας, στείλε μας το βιογραφικό σου στο 
link: https://swr.gr/WP7n3. Η αποστολή των βιογραφικών 
σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι 
είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και 
το περιεχόμενο των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η εταιρία 
συλλέγει βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση 
των ικανοτήτων και των προσόντων των υποψηφίων για την 
κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής 
του υποψηφίου τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται 
για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η εταιρία 
μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νο-
μικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία 
για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει 
τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Απόφοιτος 
Οικονομικής Σχολής

για λογιστήριο τεχνικής εταιρίας 
Γ’ κατηγορίας με 5 έτη εμπειρία

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/OToHt.

Ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο κέντρο των Φηρών ζητεί:

Barman και Σερβιτόρους
με γνώσεις αγγλικών, 
κάτοικοι Σαντορίνης

Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα 
με πρόσφατη φωτογραφία στο link: 
https://swr.gr/KaDAJ. 
Tηλέφωνο επικοινωνίας: 6972 884187.

Η εταιρία ΘΡΕΠΤΙΚΟ Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε., με συσκευασμένα προϊόντα διατροφής, μπάρες δημητριακών και snacks ενέρ-
γειας, δραστηριοποιείται στην αγορά της μικρής λιανικής και ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Πωλητή-Πωλητή Ex-Van
για την περιοχή της Αττικής

Εκπρόσωποι Τηλεφωνικών Πωλήσεων-Πειραιάς



Σάββατο 1 Σεπτεμβρίου 201830

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρό-
νου συνολικά δέκα τριών (13) 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών 
ή παροδικών αναγκών, υπηρεσιών 
ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δή-
μου Αγίου Νικολάου, που εδρεύει 
στον Άγιο Νικόλαο Ν. Λασιθίου και 
συγκεκριμένα: 
3 Δ.Ε. Οδηγών (απορριμματοφό-
ρων) [Γ (C) κατηγορίας-με κάρτα 
ψηφιακού ταχογράφου]
10 Υ.Ε. Εργατών Καθαριότητας
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δή-
μος Αγίου Νικολάου, Περιφερειακή 
οδός Αγίου Νικολάου-Ελούντας περ. 
Ξηρόκαμπος, Τ.Κ. 72100, Άγιος Νι-
κόλαος Ν. Λασιθίου, απευθύνοντάς 
τη στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη 
κ. Αικ. Ανδρουλάκη ή Μ. Μαυρικάκη 
(τηλ. επικοινωνίας: 28410 89907, 
28410 89908).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να 
υποβάλει μόνο μία αίτηση και για 
θέσεις μόνο μίας κατηγορίας προ-
σωπικού (Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η σώρευση 
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
προσωπικού σε μία ή περισσότερες 
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε 
κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των 
αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψη-

φίου από την περαιτέρω διαδικασία. 
Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων 
δύο κατηγοριών και συγκεκριμένα 
κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε. επιτρέ-
πεται μόνο όταν στην ανακοίνωση 
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγο-
ρίας Δ.Ε. που μπορεί να καλυφθούν 
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και 
θέσεις κατηγορίας Υ.Ε. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζό-
μενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπι-
κές εφημερίδες ή της ανάρτησής της 
στον χώρο των ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Αγίου Νικολάου, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημο-
σίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, 
εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε 
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 
για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζη-
τήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συ-
γκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 
Πολίτες/Έντυπα-Διαδικασίες/Δι-
αγωνισμών Φορέων/Ορ. Χρόνου 
ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά 
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της 
διαδρομής: Σύνδεσμοι/Ανεξάρτητες 
και άλλες αρχές/ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν 
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα 
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω 
της διαδρομής: Πολίτες-Έντυπα-Δι-
αδικασίες-Διαγωνισμών Φορέων.

13 θέσεις εργασίας 
στον Δήμο Αγίου Νικολάου 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων 
για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
και επειγουσών περιστάσεων για 
την καθαριότητα των εσωτερικών 
και εξωτερικών χώρων της Νοση-
λευτικής Μονάδας Καλαμάτας του 
Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας 
και των κτιρίων των μονάδων ευθύ-
νης της, που εδρεύει στην περιοχή 
Αντικαλάμου του Δήμου Καλαμάτας. 
Συγκκριμένα: 
32 Υ.Ε. Προσωπικού Καθαριότητας 
(καθαριστών-τριών)
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσι-
οδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νο-
σοκομείο Μεσσηνίας-Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας, Αντικάλαμος-
Καλαμάτα, Τ.Κ. 24100-Καλαμάτα, 
απευθύνοντάς τη στο Τμήμα Δια-
χείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού 
υπόψη κ. Π. Ράλλη και Μ. Βέργη 

(τηλ. επικοινωνίας: 27210 46448 
και 27210 46106).
Στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρό-
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά 
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αι-
τήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέ-
ρα της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή 
της ανάρτησής της στο κατάστημα 
της υπηρεσίας μας (Νοσηλευτική 
Μονάδα Καλαμάτας του Γενικού 
Νοσοκομείου Μεσσηνίας), στα 
παραρτήματα αυτής, στην ιστο-
σελίδα του Νοσοκομείου (www.
nosokomeiokalamatas.gr) και στον 
χώρο των ανακοινώσεων των δη-
μοτικών καταστημάτων των Δήμων 
Καλαμάτας και Τριφυλίας, εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι 
κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 

της προθεσμίας μετατίθεται για την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτή-
σεων είναι ενιαία για όλες τις κατά 
τόπους υπηρεσίες του φορέα και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρ-
τησης της παρούσας στον τύπο ή 
στα οικεία καταστήματα που αυτή 
θα δημοσιευθεί ή θα αναρτηθεί 
τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζη-
τήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συ-
γκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 
Πολίτες/Έντυπα-Διαδικασίες/Δια-
γωνισμών Φορέων/Ορ. Χρόνου 
ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά 
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω 
της διαδρομής: Σύνδεσμοι Ανεξάρ-
τητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδη-
γηθούν στην κεντρική σελίδα του 
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από 
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυ-
πα μέσω της διαδρομής: Πολίτες/
Έντυπα-Διαδικασίες/Διαγωνισμών 
Φορέων/Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

32 προσλήψεις Υ.Ε. καθαριότητας 
στο Νοσοκομείο Καλαμάτας 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για 
την κάλυψη αναγκών της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, που εδρεύει στη Νίκαια Λάρισας. 
Συγκεκριμένα οι θέσεις εργασίας αφορούν σε:  Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής-1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών 
Μουσικής, Κιθάρα Κλασική-Ηλεκτρική-1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κλαρινέτο-1 άτομο-9 
μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Κιθάρα-1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Ανώτερα
Θεωρητικά-Αρμονία-Αντίστιξη-Φυγή-1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Φλάουτο-2 άτομα-9 μήνες, 
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Μαέστρος Παιδικών Χορωδιών-1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μου-
σικής, Βιολί-1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Υποχρεωτικών Θεωρητικών και Βυζαντινής 
Ανωτέρων Θεωρητικών-1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Πιάνο, Υποχρεωτικά Θεωρητικά, 
Ανωτέρα-1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Ντραμς και Ευρωπαϊκά Κρουστά-1 άτομο-9 μήνες, 
Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Τραγούδι, Προπαιδεία Προωδειακή, Αρμόνιο 1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών 
Μουσικής, Πιάνο & Συνοδεία 1 άτομο-9 μήνες, Τ.Ε. Καθηγητών Μουσικής, Σαξόφωνο 1 άτομο-9 μήνες. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν καθημερινά τις εργά-
σιμες ημέρες και ώρες 09:00 π.μ. έως 13:00, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Κιλελέρ, Ηρώων 
Πολυτεχνείου & Αγίου Χαραλάμπους, Τ.Κ.: 41500, Νίκαια Λάρισας, υπόψη κ. Αντώνη Κουτσιαυτούλη (τηλ. 
επικοινωνίας: 2413-507215).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση 
την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής 
της στον χώρο ανακοινώσεων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Δήμου Κιλελέρ, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, 
β) στον δικτυακό τόπο της ΚΔΕΚ του Δήμου Κιλελέρ: www.kdek.gr

15 θέσεις εργασίας στον Δήμο Κιλελέρ 

43 θέσεις εργασίας 
στον Δήμο Παύλου Μελά 
Ο Δήμος ανακοινώνει την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού-καλλιτεχνι-
κού-διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία τμημάτων-δραστηριοτήτων 
της επιχείρησης για το σχολικό έτος 2018-2019 με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού σαράντα τριών 
(43) ατόμων για τις εξής κατ’ αριθμό ατόμων ειδικότητες, με τα αντίστοιχα 
τυπικά και ειδικά προσόντα, καθώς και χρονική διάρκεια σύμβασης εννέα 
(9) και οκτώ (8) μηνών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν ολόκληρη την προκήρυξη 
πρόσληψης στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά (www.pavlosmelas.
gr) ή να την παραλάβουν από τα γραφεία της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Παύλου Μελά «Ίρις» (Λαγκαδά 293, 1ος όροφος, 
τηλ. 2310 662944 και 642405) καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες από 9:00 π.μ. έως 14:00.
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών πρέπει να πραγματο-
ποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την 
επομένη εργάσιμη της ημερομηνίας δημοσίευσης περίληψης της παρούσας 
(Κυριακή 26/8/2018) σε μία ημερήσια εφημερίδα του Νομού Θεσσα-
λονίκης, όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 4ββ του Π.Δ. 524/1980, στα 
γραφεία της Επιχείρησης από τη Δευτέρα 27/8/2018 έως και την Τετάρτη 
5/9/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9:00 π.μ. έως 14:00.
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Ο Δήμος ανακοινώνει ότι προτίθεται να προ-
σλάβει για τη λειτουργία των καλλιτεχνικών-
επιμορφωτικών τμημάτων του εκπαιδευτικό 
προσωπικό για την περίοδο 2018-2019 με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (ΙΔΟΧ) μερικής απασχόλησης (με ωριαία 
αποζημίωση) χρονικής διάρκειας έως εννέα 
(9) μηνών για τις ειδικότητες:
Τριάντα τρεις (33) καθηγητές ή δασκάλους 
ως εξής:
Έναν (1) καθηγητή μουσικής με δίπλωμα ή πτυχίο 
ενορχήστρωσης και διεύθυνσης ορχήστρας και 
ανωτέρων θεωρητικών.
Τέσσερις (4) καθηγητές ή δασκάλους θεωρη-
τικών μουσικής με δίπλωμα ή πτυχίο αρμονίας 
ή ανωτέρων θεωρητικών μουσικής.
Επτά (7) δασκάλους ή καθηγητές κιθάρας με 
πτυχίο ή δίπλωμα κιθάρας.
Επτά (7) δασκάλους ή καθηγητές πιάνου με 
πτυχίο ή δίπλωμα πιάνου.
Τρεις (3) δασκάλους ή καθηγητές τοξοτών 
εγχόρδων (βιολί, βιόλα, κόντρα μπάσου, 
βιολοντσέλου) με πτυχίο ή δίπλωμα των αντί-
στοιχων οργάνων.
Δύο (2) δασκάλους ή καθηγητές αρμονίου με 
πτυχίο ή δίπλωμα αρμονίου.
Έναν (1) δάσκαλο ή καθηγητή χάλκινων πνευ-
στών με πτυχίο ή δίπλωμα χάλκινων πνευστών.
Δύο (2) δασκάλους ή καθηγητές ξύλινων πνευ-
στών με πτυχίο ή δίπλωμα ξύλινων πνευστών.
Έναν (1) δάσκαλο ή καθηγητή κρουστών με 
πτυχίο ή δίπλωμα κρουστών.
Έναν (1) δάσκαλο ή καθηγητή μονωδίας και 
τραγουδιού με πτυχίο ή δίπλωμα μονωδίας.
Έναν (1) δάσκαλο ή καθηγητή χορωδίας με 
αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα.
Τρεις (3) δάσκαλους ή καθηγητές μοντέρνας 
μουσικής με αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα.
Ακόμη, εκπαιδευτικό προσωπικό για τη λειτουργία 
των καλλιτεχνικών-επιμορφωτικών τμημάτων του 
για την περίοδο 2018-2019 με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) 
μερικής απασχόλησης (με ωριαία αποζημίωση) 
χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών για 
τις ειδικότητες:
Δεκαπέντε (15) καθηγητές ή δασκάλους ως εξής:

Πέντε (5) καθηγητές ζωγραφικής, γλυπτικής 
με πτυχίο ανώτατης σχολής καλών τεχνών ή 
ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Έναν (1) καθηγητή φωτογραφίας με πτυχίο 
φωτογραφίας ΤΕΙ ή απόφοιτο δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης με πενταετή επαγγελματική εμπειρία.
Έναν (1) καθηγητή ψηφιδωτού με πτυχίο 
ανώτατης σχολής καλών τεχνών ή απόφοι-
το δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή 
επαγγελματική εμπειρία.
Έναν (1) καθηγητή κοσμήματος με πτυχίο 
ανώτατης σχολής καλών τεχνών ή απόφοι-
το δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή 
επαγγελματική εμπειρία.
Έναν (1) καθηγητή αγιογραφίας με πτυχίο 
ανώτατης σχολής καλών τεχνών ή απόφοι-
το δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή 
επαγγελματική εμπειρία.
Δύο (2) καθηγητές κλασικού μπαλέτου ή ρυθ-
μικής με δίπλωμα της ανωτέρας σχολής χορού.
Δύο (2) καθηγητές μοντέρνων χορών, απόφοι-
τους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πενταετή 
επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία.
Δύο (2) καθηγητές παραδοσιακών χορών 
απόφοιτους ΤΕΦΑΑ με ειδίκευση στον χορό, 
ή απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με 
πενταετή επαγγελματική ή εκπαιδευτική εμπειρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση λειτουργίας κάποιου 
τμήματος είναι η ύπαρξη ενδιαφέροντος από 
μαθητές για τη στελέχωσή τους.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής και να καταθέσουν όλα τα 
δικαιολογητικά τους είτε αυτοπροσώπως είτε 
με άλλο νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο στον Οργανισμό Άθλησης & Πολιτι-
σμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4, Τ.Κ. 
18121, Κορυδαλλός), τηλ. επικοινωνίας 210 
4944364-5 και 210 4967116 κατά τις ώρες 
10.00-14.00 έως την Παρασκευή 7/9/2018.
Αιτήσεις με τηλεομοιοτυπία (φαξ) ή e-mail δεν 

θα γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση συστημένης 
αποστολής των δικαιολογητικών μέσω ΕΛΤΑ ή 
εταιρίας ταχυμεταφοράς το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων ισχύει εφόσον ο φάκελος φέρει ημε-
ρομηνία αποστολής εντός της προαναφερόμενης 
προθεσμίας. Για πληροφορίες σχετικά με την 
κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών και 
γενικότερα για τη διαδικασία της προκήρυξης 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνο-
νται στα τηλέφωνα 210 4944364-5 & 210 
4967116 καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρα 10:00-14:00. Η αναλυτική ανακοίνωση/
προκήρυξη θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοι-
νώσεων του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτι-
σμού Δήμου Κορυδαλλού (Σολωμού 2-4, Τ.Κ. 
18121, Κορυδαλλός), καθώς και ηλεκτρονικά 
στην ιστοσελίδα του νομικού προσώπου www.
oapkorydallos.gr και στο πρόγραμμα Διαύγεια.
Πρόσληψη Π.Ε. Φαρμακοποιού στον Δήμο 
Λέσβου 
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου 
για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λήμνου» στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»-Άξονας Προτε-
ραιότητας 2 «Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση 
της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην 
αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική 
ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών 
ομάδων», στον Δήμο Λήμνου που εδρεύει στη 
Μύρινα Ν. Λέσβου, και συγκεκριμένα 1 Π.Ε. 
Φαρμακοποιών.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 

αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυν-
ση: Δήμος Λήμνου, πλατεία Ηλία Ηλιού 7, Τ.Κ. 
81400, Μύρινα Λήμνου Ν. Λέσβου, απευθύ-
νοντάς τη στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού 
και Διοικητικής Μέριμνας, υπόψη κας Αργυρής 
Χαβιά (τηλ. επικοινωνίας: 22543 50028).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευ-
ταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στον χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
του Δήμου Λήμνου, εφόσον η ανάρτηση εί-
ναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέ-
ρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 
της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα 
των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας 
από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες/
Έντυπα-Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων/
Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην 
ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.
gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι/
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές/ΑΣΕΠ θα οδηγη-
θούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου 
του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα 
έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες/Έντυ-
πα-Διαδικασίες/Διαγωνισμών Φορέων/Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ.

48 θέσεις εργασίας 
στον Δήμο Κορυδαλλού 

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου συνολικά επτά (7) ατό-
μων για την αντιμετώπιση απρόβλε-
πτων και επειγουσών περιστάσεων 
για τη φύλαξη των χώρων της Νο-
σηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας του 
Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας που 
εδρεύει στην περιοχή Αντικαλάμου 
στον Δήμο Καλαμάτας του Νομού 
Μεσσηνίας και συγκεκριμένα 7 Δ.Ε. 
Προσωπικού Ασφαλείας (φύλαξη).
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κω-
δικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να 
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσι-
οδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-
λή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη 
διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Μεσ-
σηνίας-Νοσηλευτική Μονάδα Καλα-
μάτας, Αντικάλαμος-Καλαμάτα, Τ.Κ. 

24100, απευθύνοντάς τη στο Τμήμα 
Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμι-
κού υπόψη κ. Π. Ράλλη και Μ. Βεργή 
(τηλ. επικοινωνίας: 27210 46448 
και 27210 46106).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την 
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την απο-

σφράγισή του επισυνάπτεται στην 
αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζό-
μενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 
την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας (Νο-
σηλευτική Μονάδα Καλαμάτας του 

Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας), 
στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου 
(www.nosokomeiokalamatas.gr) και 
στον χώρο των ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Καλαμάτας, εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευ-
σης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, 

εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε 
η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται 
για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζη-
τήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συ-
γκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 
Πολίτες/Έντυπα-Διαδικασίες/Δια-
γωνισμών Φορέων/Ορ. Χρόνου 
ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά 
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση 
(www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω 
της διαδρομής: Σύνδεσμοι/Ανεξάρ-
τητες και άλλες αρχές/ΑΣΕΠ θα οδη-
γηθούν στην κεντρική σελίδα του 
δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από 
εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυ-
πα μέσω της διαδρομής: Πολίτες/
Έντυπα-Διαδικασίες/Διαγωνισμών 
Φορέων/Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

7 προσλήψεις για τη φύλαξη χώρων του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας




