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στον ιδιωτικό τομέα
1.902θέσεις 

εργασίας

 2 άτομα στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου 
 23 προσλήψεις στον Δήμο Καλλιθέας  Προσλήψεις 

στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας  Προσλήψεις 
ωρομισθίων στο ΚΕΚ Ιωαννίνων από τον ΟΑΕΔ 
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 1 άτομο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
 ΕΛΑΣ: Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στο 
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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.

Καπετάνιος: Το επάγγελμα που ή θα αγαπήσεις 
ή θα μισήσεις από την πρώτη στιγμή. Ένα επάγ-
γελμα που σου προσφέρει αμέτρητες εμπειρίες 
ζωής, που σε ταξιδεύει σε μέρη που δεν έχεις 
ονειρευτεί, σε φέρνει σε επαφή με άλλους πολιτι-
σμούς, άλλες νοοτροπίες και συμπεριφορές, που 
σε γεμίζει με ευχάριστες, αλλά και δυσάρεστες 
στιγμές. Συναναστρέφεσαι με ανθρώπους από 
διαφορετικές χώρες με διαφορετικές συνήθειες, 
με διαφορετική κουλτούρα, με άλλα ήθη και 
έθιμα, με άλλο μορφωτικό επίπεδο και άλλο 
τρόπο σκέψης. 

Τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση 
είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά κά-
ποιου που θέλει να έχει μια θέση γραφείου ή 
μια οποιαδήποτε θέση σε μια δημόσια ή ιδιωτική 
επιχείρηση. Το πτυχίο του καπετάνιου έχει πολ-
λά κοινά στοιχεία με αυτό των στρατιωτικών 
σχολών ή της Σχολής Ικάρων.

Στην Ελλάδα έχουμε 10 σχολές πλοιάρχων. 
Οι πιο γνωστές είναι της Ύδρας, του Ασπροπύρ-
γου και της Νέας Μηχανιώνας (Θεσσαλονίκη). 
Σχολές έχουμε επίσης στην Εύβοια (Κύμη), στη 
Χίο, στην Κρήτη (Σούδα), στη Σύρο, στην Κε-
φαλλονιά, στην Πρέβεζα και στις Οινούσες. Η 
φοίτηση είναι τετραετής, ενώ με τη λήξη του α’ 
και του β’ εξαμήνου οι σπουδαστές υποχρε-
ούνται να κάνουν πρακτική άσκηση συνολικής 
διάρκειας ενός έτους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν 
αρχίσει να καταλαβαίνουν αν τους αρέσει ή όχι 
το επάγγελμα του καπετάνιου σχεδόν από την 
αρχή της φοίτησής τους.

Με την αποφοίτησή τους (έπειτα από παρα-
κολούθηση 53 μαθημάτων) και το πέρας της 
πρακτικής τους άσκησης μπορούν να εργαστούν 
ως Γ’ καπετάνιοι με 24μηνη εργασία. Αφού πα-
ρακολουθήσουν μια σειρά σεμιναρίων, μπορούν 
να εργαστούν ως υποπλοίαρχοι (Β’ καπετάνιοι). 
Για να αποκτήσουν το δίπλωμα του Α’ καπετάνιου, 
πρέπει να αποκτήσουν 36μηνη προϋπηρεσία ως 
Β’ καπετάνιοι και να καλύψουν με επιτυχία την 
ύλη και των τελευταίων σεμιναρίων.

Για να κλείσουμε το κεφάλαιο εκπαίδευση, 
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα μαθήματα δεν 
έχουν να κάνουν μόνο με όσα σχετίζονται με το 
πλοίο ( π.χ. φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων, 
διαχείριση στοιχείων γέφυρας), αλλά και με τις 
ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές, με τα 
μαθηματικά, τη φυσική και τη μετεωρολογία. 
Η γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη, αφού τα 
περισσότερα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται 

συνοδεύονται από οδηγίες σε αυτή τη γλώσσα, 
ενώ στα λιμάνια, όπου γίνεται η εκφόρτωση/
φόρτωση των αγαθών, η συνεννόηση γίνεται 
στην αγγλική γλώσσα. 

Τα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που 
ίσως καθορίσουν αν κάποιος θα ακολουθήσει 
το επάγγελμα του καπετάνιου. Ο υποψήφιος 
θα πρέπει να είναι τολμηρός, εύστροφος, να 
έχει συναισθηματική ωριμότητα, να είναι ανε-
ξάρτητος, να μπορεί να παίρνει αποφάσεις, 
να έχει ηγετικές δεξιότητες, να μπορεί να επι-
βληθεί σε ανομοιογενείς ομάδες, να εμπνέει 
κύρος, εμπιστοσύνη και σεβασμό στο πλήρωμα, 
αλλά και στους επιβάτες αν είναι κυβερνήτης 
σε επιβατηγό πλοίο. Επίσης πρέπει να έχει και 
να δείχνει εμπράκτως το ενδιαφέρον του για 
τον συνάνθρωπο, να έχει υπευθυνότητα και 
αποφασιστικότητα. Σημαντικό ρόλο παίζει και 
η σωματική και πνευματική υγεία που πρέπει να 
έχει ένας καπετάνιος.

Η απόσταση του καπετάνιου για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα από τους δικούς του (οικογένεια, 
φίλοι) είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να συμ-
φιλιωθεί και να αναμετρηθεί (η διάρκεια ενός 
μέσου ταξιδιού κυμαίνεται από 6 με 8 μήνες. 
Η τεχνολογία μέσα από τα κινητά και τους δο-
ρυφόρους έχει μικρύνει αυτή την απόσταση, 
αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την 
εξαλείψει).

Τα καθήκοντα του καπετάνιου είναι η χάραξη 
της πορείας, η καθοδήγηση και η επίβλεψη των 
υφισταμένων του, η παρακολούθηση μηχανημάτων 
ναυσιπλοΐας και χαρτών, η ομαλή προσέγγιση 
και απομάκρυνση από τα λιμάνια, καθώς και 
η πραγματοποίηση των απαραίτητων ελιγμών 
στα στενά περάσματα (σε μερικά περάσματα 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ειδικός εξωτερικός 
πιλότος που θα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του 
θαλάσσιου υπεδάφους).

Ο έλεγχος της εκτέλεσης των καθηκόντων του 
πληρώματος, η ευθύνη για το σχέδιο φόρτωσης 
και εκφόρτωσης, η συνεννόηση με τις Λιμενικές 
Αρχές για τον χρόνο και τον τόπο προσάραξης 
του πλοίου, οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις 
με τους παραλήπτες των αγαθών που μεταφέρει 
το πλοίο είναι μερικά ακόμα από τα καθήκοντα 
που πρέπει να εκτελεί ένας καπετάνιος. Επίσης 
είναι υπεύθυνος για το πλήρωμα και το φορτίο 
που μεταφέρει. Ο καπετάνιος είναι ο απόλυτος 
«άρχοντας» πάνω στο πλοίο. Θα λέγαμε ότι εν 
πλω είναι ο αντικαταστάτης του πλοιοκτήτη.

Το να είναι κανείς καπετάνιος σε ένα πλοίο 
συνεπάγεται και αρκετές δυσκολίες και αντιξο-
ότητες, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Ειδικά 
σε εμπορικά πλοία παρατηρούνται πολλές από-
πειρες ληστείας ή πειρατείας τόσο του πλοίου, 
αλλά και ολόκληρου του φορτίου, μερικές φορές 
αναζητείται χρηματικό αντίτιμο ή κάποιο άλλο 
αντάλλαγμα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να 
κληθεί να αντιμετωπίσει ο καπετάνιος είναι τα 
ιατρικά περιστατικά (δεν μιλάμε για ένα απλό 
κρύωμα, αλλά για κάτι πολύ πιο σοβαρό, π.χ. 
για ένα καρδιακό επεισόδιο ή κάποιο σπάσιμο 
άκρου). Τέλος, ο λαός μας λέει ότι «ο καλός 
ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται», κάτι 
που δείχνει πόσο προσεκτικός και παράλληλα 
προνοητικός θα πρέπει να είναι ο καπετάνιος 
με τα καιρικά φαινόμενα.

Οι θέσεις εργασίας για έναν καπετάνιο δεν 
περιορίζονται στα εμπορικά ή τα επιβατηγά πλοία. 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν κάλλι-
στα να γίνουν πλοίαρχοι στο Λιμενικό Σώμα 
(δίνοντας κάποιες εξετάσεις), να απασχοληθούν 
στα γραφεία ναυτιλιακών εταιριών (συνήθως 
έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα εμπειρίας 
στη θάλασσα), σε ναυπηγήσεις, σε εφοδιασμούς, 
σε πρακτορεύσεις, να γίνουν νηογνώμονες ή 
να ασχοληθούν με ασφαλίσεις πλοίων ή εμπο-
ρευμάτων.

Οι Έλληνες καπετάνιοι έχουν καλό όνομα 
στην αγορά και είναι περιζήτητοι όχι μόνο σε 
πλοία με ελληνική σημαία, αλλά και σε χώρες 
όλου του πλανήτη.

Οι θέσεις για καπετάνιους δεν αναρτώνται 
επίσημα κάπου. Το επάγγελμά τους είναι ακόμη 
κλειστό και δουλεύουν πολύ με συστάσεις και 
γνωστούς (ειδικά στην περίπτωση των κρου-
αζιερόπλοιων και των επιβατηγών).

Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-Skywalker.gr

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ



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 φωτο-
γραφία τους στο link: https://swr.gr/Y6ukg.

Βοηθός Υπευθύνου 
Παραγωγής

Αναζήτηση βοηθού υπευθύνου παραγωγής από την ΤΣΙ-
ΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. για μόνιμη εργασία.
Η εταιρία: Η οινοποιία-αποσταγματοποιία-αμπελουργία 
ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. λειτουργεί από το 1989 και:

αποτελεί τη market leader στο τσίπουρο 
με το «Τσίπουρο Τσιλιλή»,

πρωτοπορεί στον τομέα του παλαιωμένου τσίπουρου 
με το «Αγιονέρι» και το «Dark Cave»,

διακρίνεται για τους βιολογικούς οίνους πολυτελείας 
«Κτήμα Θεόπετρα» και τους αφρώδεις οίνους «Edenia»,

Στα προϊόντα της περιλαμβάνονται η σειρά οίνων 
«Bianco Nero», «Mostra» κ.λπ.
Περιγραφή ρόλου: Ο ρόλος αποτελεί ευκαιρία για τον 
υποψήφιο να εργαστεί στο τμήμα οινοποίησης, απόσταξης 
και εμφιάλωσης με σκοπό στο μέλλον να γίνει υπεύθυνος 
παραγωγής, βοηθώντας την εταιρία να πετύχει ποιοτικά 
προϊόντα και να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα 
τους πόρους της.
Αρμοδιότητες:

Να προγραμματίζει τις διαδικασίες εμφιάλωσης
Να είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό πρωτοκόλλων 

παραγωγής ημιετοίμων/ετοίμων προϊόντων
Να παραλαμβάνει-ελέγχει τις πρώτες ύλες απόσταξης 

και σε συνεννόηση με το ΓΧΚ/τελωνειακές αρχές 
την παραλαβή των προϊόντων απόσταξης

Να είναι υπεύθυνος παραλαβής πρώτων υλών 
κατά την περίοδο συγκομιδής των σταφυλιών

Να συντάσσει αναφορές σχετικά 
με την οινοποίηση/απόσταξη και την εμφιάλωση
Απαιτήσεις-απαραίτητα προσόντα:

Διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Χημικός 
ή Γεωπόνος

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσα
Χειρισμός Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία σχετική με τις αρμοδιότητες
Γνώση ενόργανης ανάλυσης χημικού εργαστηρίου

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

Το ξενοδοχείο Afroditi Venus στο Καμάρι της Σαντορίνης 
ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρους/ες
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω 
προϋποθέσεις:

Καλή γνώση αγγλικών-γνώση επιπλέον ξένων 
γλωσσών θα εκτιμηθεί

Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή 
διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη

Ευχάριστη προσωπικότητα
Επαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη 

εμφάνιση
Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 

καταστάσεις
Η εταιρία προσφέρει:

Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Διαμονή και διατροφή
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Δυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση

Αποστείλατε βιογραφικό συνοδευόμενο από πρόσφατη 
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/5pymo.

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 
καταστήματος, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρίας.
Αντικείμενο και αρμοδιότητες:

επίπεδο με αντικείμενο την αύξηση των πωλήσεων και τη 
δημιουργία θετικής εικόνας στον πελάτη

εξυπηρέτησης της εταιρίας με αντικείμενο την επίτευξη 
των στόχων του καταστήματος

συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος, ώστε ο 
συγκεκριμένος παράγοντας να συνδράμει στη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος

του καταστήματος, ώστε ο πελάτης να απολαμβάνει 
την εμπειρία μέσα στο κατάστημα

και συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων 
του/της με αντικείμενο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών 
και την επίτευξη του στόχου σε πωλήσεις

διαφόρων ενεργειών με στόχο την αύξηση των πωλήσεων

καταστήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εταιρίας 
και στις καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε 
αυτή να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων σε πωλήσεις

ώστε ο τρόπος τοποθέτησης των προϊόντων και η εικόνα του 
καταστήματος να συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση 
των πελατών και στην αύξηση των πωλήσεων

την πιο αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος, ώστε 
να ενισχύεται το κατάστημα στην πορεία του για επίτευξη 
των στόχων σε πωλήσεις

και συνεργασίας στον χώρο εργασίας
Απαραίτητα προσόντα:

και την εξυπηρέτηση πελατών

του κλάδου του λιανικού εμπορίου ως αισθητικός 
και σύμβουλος ομορφιάς

Παροχές: Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών και ένα σταθερό περιβάλλον που προωθεί την 
επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ElG0d.

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 

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:

Spa Manager 
& Assistant Spa Manager

This is a fixed term role with a long duration for our new 

About the role: You are responsible for overseeing all 
Spa 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:

performance goals

for all Spa services; ensure Spa profitability

excellence in the daily operation

with an exceptionally professional manner

To succeed in your role, you will need to have:

related business (at least 2 years)

be considered as an extra asset

experience, budgeting and five-star customer service

Point, Outlook) and spa software

of Russian would be considered a plus
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: 
info, please check: http://ikosresorts.com/resorts/ikos-aria/.

Εάν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η τεχνολογία, έχεις 
άριστες γνώσεις photoshop και εργαλείων webdesign, και 
θέλεις να βρεις εργασία που πέρα από ένα καλό πακέτο 
αποδοχών προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης, 
στείλε μας το βιογραφικό σου. Η Media Markt Ελλάς ανήκει 
στον μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη. 

 
www.mediamarkt.gr, με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας 
στον πελάτη. Νέα θέση εργασίας:

Web Designer 
στο Τμήμα E-commerce

Σ
Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:

 που καθιστούν την εταιρική ιστοσελίδα περισσότερο 
φιλική και λειτουργική στο καταναλωτικό κοινό
Απαραίτητα προσόντα:

Στη Media Markt Ελλάς έχουμε βραβευτεί επανειλημμένα τα 
τελευταία χρόνια για τις συνθήκες εργασίας, το πρόγραμμα 
εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε 
για την ανάπτυξη των ανθρώπων μας, καθώς και για τις 
παροχές μας. Έλα στην παρέα της Media Markt Ελλάς. 
Κάνουμε το πάθος μας επάγγελμα.
Αποστολή βιογραφικών στο link: .

Η Γευσήνους, η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής εστίασης 
που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα, 
ζητά για τη στελέχωση των καταστημάτων της στην πε-
ριοχή της Παιανίας:

Βarista
Προφίλ υποψηφίων:

Κάτοχοι πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ
Να είναι κάτοικοι των γύρω περιοχών

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
.

Τα ξενοδοχεία Sophia Collection στη Σαντορίνη, αναζητούν

Housekeepers-Καμαριέρες
για τη σεζόν 2018

Απαραίτητα προσόντα:

πολυτελείας κατά προτίμηση στη Σαντορίνη

Παρέχονται:

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/cU0iy.

Πωλητές/τριες (part-time)
Eμπορικό κέντρο Mediterranean 

Cosmos-Θεσσαλονίκη
Επικεντρώνεσαι στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; Δια-
κρίνεσαι για το πάθος σου στη μόδα; Διαθέτεις ευχέρεια στην 
επικοινωνία και σου αρέσει να βοηθάς τους πελάτες με τις 
γνώσεις σου; H Manpower Group για λογαριασμό πελάτη 
της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στο επώνυμο ρούχο που 
δραστηριοποιείται στον χώρο της ανδρικής και γυναικείας 
ένδυσης, αναζητά Πωλητές/τριες για μερική απασχόληση.
Ο τόπος εργασίας είναι το Eμπορικό κέντρο Mediterranean 
Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
Καθήκοντα θέσης:

σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους

και καθαριότητας στο κατάστημα

Επιθυμητό προφίλ:

Παροχές:

σε επώνυμη πολυεθνική εταιρία

Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.
manpowergroup.gr, δημιουργήστε τον προσωπικό σας λο-
γαριασμό και επισυνάψτε το βιογραφικό σας στη συγκεκριμένη 
θέση εργασίας στo παρακάτω link: https://swr.gr/EkYji.

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών 
ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην 

στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προ-
σωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας, 

Εργάτης/τρια Παραγωγής 
σε εργοστάσιο (Δυτική Αθήνα)

Περιγραφή θέσης: Ο/η υποψήφιος/α που θα αναλάβει τη 
συγκεκριμένη θέση εργασίας θα είναι υπεύθυνος/η για την 
ανάμειξη α’ υλών των προϊόντων στον χώρο του εργοστασίου.
Προφίλ υποψηφίου:

Απόφοιτοι γυμνασίου-λυκείου/ΙΕΚ
Προϋπηρεσία σε εργασίες σε περιβάλλον εργοστασίου, 

ιδανικά στο τμήμα παραγωγής
Όρεξη και κίνητρο για εργασία

Παροχές εταιρίας:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος στο link: https://
swr.gr/MgzjX. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βι-
ογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης 
προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. 
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογρα-
φικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση 
του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η 
χρήση του Google Chrome. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές.

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

Restaurant Manager
Thessaloniki (Code: FB MGR TH)

Responsible to provide customer focused service to the 
guests, responsible for the day-to-day management of 

purchases and financial plans, recruiting, training and 
monitoring staff.
Qualifications:

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/siEqy or please 
follow the link below: http://hotelbrain.com/careers/.

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts, η οποία 
δραστηριοποιείται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Ρόδο, 
αναζητά να καλύψει για τις ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα 
(Electra Metropolis, Electra Palace, Electra Hotel) τη θέση:

Σερβιτόρου Α’
Κωδικός θέσης: SER A

Απαραίτητα προσόντα:

 επαγγελμάτων

σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέρων

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία μας προσφέρει:

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με 
μία φωτογραφία, δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης, στο site 
μας www.electrahotels.gr link: https://
swr.gr/ . Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν 
εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις-τους υπο-
ψήφιες-ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
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 Μεγάλες αγγελίες εργασίας 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει στη Μύκονο:

Κοπέλα για 
Γραμματειακή Υποστήριξη

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

link:  

Constantinou Bros Hotels , 

Γραμματείς
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

Αegean Star Hotels
Γραμματέα Διοίκησης

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

Η επιχείρηση προσφέρει:

 

Administrative Assistant
Recom 

About the role:

In detail:

What you need:

link: 

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Interior Designer

Career In Progress

The main responsibilities of this role will be to:

Requirements:

Nice to have:

Benefits, growth opportunities & other 
information: 

link: 

 

Γραφίστες-πλήρους απασχόλησης 
Απαραίτητα:

Θα εκτιμηθούν επιπρόσθετα: 

link: 

Graphic Designer-Intern
Description:
Socialab

Responsibilities: 

Requirements:

The ideal candidate must:

Benefits:

link:  

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Βοηθός Λογιστή

Κύρια καθήκοντα θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:

link:  

Sto ζητά να προσλάβει:
Βοηθό Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

Παροχές:

Τόπος εργασίας:
link: 

 

 Market In

Βοηθός Λογιστή (AC 07/18)
Προφίλ υποψηφίου:

Αρμοδιότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

Οptoya Νέα Όραση ΑΕΒΕ

Bοηθό Λογιστή
για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

link: 

Λογιστή–Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα 
πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:

στο link: 

Ζητείται 
Λογιστής

link: 

Funky Buddha

της εταιρίας:
Υπάλληλο Λογιστηρίου

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

link: 

Βοηθός Λογιστή

Τίτλος θέσης: Βοηθός Λογιστή
Περιοχές εργασίας:

Αναφέρεται:
Προσόντα:

Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητα 
τα κάτωθι προσόντα:

Ρόλος:

Δεξιότητες υποψηφίου:

Παρέχονται:

στο link: 

Το Nammos Group 
Βοηθού Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα:

link: 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Bozikis

Πωλητή/Πωλήτρια
 

.
Απαραίτητα προσόντα:

Εμείς παρέχουμε:

link: 

Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. 
ζητά να προσλάβει:

Sales Associates 
Part-Time (SAP-18)

Gap 
Περιγραφή θέσης:

συνέχεια στη σελ. 6



Andronis Exclusive is currently recruiting for season 2019:

Assistant Hotel Manager
Entry requirements: Functions as the strategic 
business partner of the property operation, the ideal 
candidate we are looking for must have:

Core activities:

What we are offering:

access

link: 

Η qmetric | HR Solutions επιθυμεί να στελεχώσει για 
λογαριασμό της 

Υπευθύνου Logistics
Η  κατέχει ηγετική θέση στον παραγωγικό κλάδο 
του πρωτογενούς τομέα και ειδικά της λαχανοκομίας 

Διακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηριότητά της και τα 

Η θέση:

θα είναι η σωστή και έγκαιρη συσκευασία και διανομή 

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντά 
του-της θα περιλαμβάνουν:
Προγραμματισμό αποστολών σε συνεννόηση 

Διαχείριση και συντονισμό των διαδικασιών 

των προϊόντων της εταιρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό

προϊόντων στους πελάτες

Συνεργασία με τους υπευθύνους τιμολόγησης και αποθήκης
Το προφίλ σας:

logistics

Τουλάχιστον 3 χρόνων εμπειρία σχετική 
με το αντικείμενο της θέσης

Αξιοπιστία και συνέπεια

Ομαδικό πνεύμα
Ικανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλαπλών 

εργασιών
Ο πελάτης μας προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης
Άριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο 

 Επιθυμείτε να συνεχίσετε την ήδη επιτυχημένη 
καριέρα σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο μιας μεγάλης και 

την αίτησή σας στο link: 
σία αξιολόγησης:

Η Green A.E.

Σύμβουλο Εξυπηρέτησης 
Πελατών και Τηλεφωνικής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας

είναι αυτά που κάνουν την εργασία στην Green την ιδανική 

Καθήκοντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

προώθηση ή στην εξυπηρέτηση πελατών

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

Javascript/Angular Developer
Cutting Edge Web 

Development Solutions
iTechScope

 

Key accountabilities

Knowledge, skills and experience:

 Personal side:

Benefits:

link: 

Aegean View Aqua Resort

Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

καθαριότητα των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων
Απαιτήσεις:

μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση 
των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων

Η επιχείρηση προσφέρει:

link: 

Finance & Administrative 
Officer (Thessaloniki)

Μinimum requirements:

is necessary

Main duties & responsibilities: Finance:

negotiations

Administration:

link: 

Software Engineers
Developers

Job requirements:

Benefits:

link: 

About the role: 

Some of the goals you will be having:

To succeed in your role, you will need to have:

Besides the experience and professional development:

link: 

Ikos Resorts

recruiting for:

Rooms Division Manager

Η Auto Marin A.E.

Υπάλληλο Γραφείου 
Ασφαλειών

Απαραίτητα προσόντα:

Ικανότητα επικοινωνίας
Οργανωτική ικανότητα
Ικανότητα Συνεργασίας

Προσφέρονται:

Δυνατότητα εξέλιξης
Διαρκής εκπαίδευση

 link: 

την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: 

Η εταιρία Pop Air η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο 

Πωλητές-τριες
Για μερική και πλήρη απασχόληση για το κατάστημα της 
εταιρίας στο Smart Park

ink: 
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Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 

Προσφέρουμε: 
 

 
 
 

 

link: 

 GSA sport

 για το 

Πωλητή/τρια Λιανικής
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 
 
 

 
 
 

 

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 
 

link:  

Media Markt Ελλάς

Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης 
πλήρους ή μερικής απασχόλησης

Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

, , 
, , , 

, 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία παρέχει:

link: 

Η Axel Αccessories

Προσωπικό Πωλήσεων  
(κωδ. θέσης: ΠΠFOA01)

Προφίλ υποψήφιας/ου: 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 
 

 

 
 

Παροχές: 
 

 
 

ink: 

Υπεύθυνος Τομέα Πωλήσεων Χονδρικής  
(Section Store Manager)

Η Καραντινός Α.Ε.

Περιγραφή θέσης εργασίας: 
 
 

 
 

 
 

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

 

link:  

Zoniou Perfume Creators  

Πωλήτριες

 

link: 

Η Γευσήνους

Χασάπη 
για την μονάδα παραγωγής της

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

 
 

 
 

 

link: 

SSP

Πωλητές
link:  

MonteNapoleone

2 Πωλητές Καταστήματος Λιανικής 
(κωδ: MPSP_FT)

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 

 

link: 

Πωλήτρια 
για το κατάστημα στον Πειραιά

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 
link: 

Τερκενλή 
Οδηγοί/Πωλητές Καταστήματος 

για μόνιμη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

link: 

Υπάλληλος Καταστήματος  
Πωλητής/τρια 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

 
 

 

link: 

Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής 
Α.Ε.  

Πωλήτριες/ές  
Λιανικών Σημείων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

link:  

Η Κωτσόβολος

Πωλητές/τριες  
Μερικής Απασχόλησης 

Αν ναι και:

 
 

Η εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα  
σας προσφέροντας: 

 
 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του 
ομίλου Dixons Carphone plc):

Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανά-
λια κοινωνικής δικτύωσης: 

 
 

 

link: 

Vicko

Πωλήτριες Λιανικής
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Αρμοδιότητες: 
 

 

Παροχές: 
 

 

Πωλητής-τρια/Ταμίας  
Super Market (Λάρισα)

Bazaar Α.Ε,

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

 
 

 
 

Τα καθήκοντά σας:

 
 

Το προφίλ σας:  

 
 

 
 

 
 

 

Τι προσφέρουμε: 

 

 
 

Πωλητής Καταστήματος

Παροχές: Η εταιρία προσφέρει τις παρακάτω 
παροχές στον πωλητή καταστήματος: 

 
 

Aρμοδιότητες: Ως πωλητής καταστήματος  
θα πρέπει να: 

 

 
 

 
 

 
 

Προσόντα: Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση 
του πωλητή καταστήματος θα πρέπει  
να διαθέτει τα παρακάτω: 

 
 

 
 

 
 

Πληροφορίες:

ink: 

Καρδίτσα

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

κωδικό θέσης MNG45.

 Φούρνος Βενέτη, 

Πωλήτριες/ές 
για τη Βάρκιζα

Γενική περιγραφή θέσης:

Αρμοδιότητες:

 
 

 
 
 

Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα: 
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Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Πωλητής/τρια  
Άρτου & Ζαχαροπλαστικής

Γενική περιγραφή θέσης:
Paul

Αρμοδιότητες:

Επιπλέον προσόντα:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Pop Air

Πωλητές/τριες

.

link

Trenkwalder Jobcenters Hellas

Υπάλληλο Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων 
(Λάρισα)

Απαιτούμενα προσόντα: 

Προσφέρονται:

κωδικό 
θέσης YL/ID link

Εστία Αρτοποιία

ανατολική Θεσσαλονίκη:
Πωλητή/τρια

Προσόντα:

Προσφέρονται:

link

Market In

Πωλητής Κρεοπωλείου
(κωδικός θέσης: BUK 1/18)

Προφίλ υποψηφίου:

Προσφέρονται 

 
link

Alouette A.E.,

Πωλήτρια-μερικής απασχόλησης
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

link

super markets Κρητικός Α.Ε.

:
Προσωπικό Πώλησης  

για το Τμήμα Αλλοιωσίμων  
(Tυριά/Aλλαντικά)

Απαραίτητα προσόντα:

Τι προσφέρουμε:

link

Sales Advisor (Ελληνικό)
Function:
Band: 
Sub-function:
Reports to: 

Τι ζητάμε:

Τυπικά προσόντα:

Τι προσφέρουμε:

link

Perideo Group 

Πωλήτριες

Αρμοδιότητες: 

 

 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

link: 

Πωλητής Καταστήματος  
Ανθοπωλείου/Διακόσμησης (Χαλάνδρι)

 ManpowerGroup

Αρμοδιότητες: 

Πιο συγκεκριμένα: 

 
 

 

Προσόντα: 

 
 

 
 

 

 
 

 

Απολαβές-εργασιακό περιβάλλον: 
 

 
 

link: 

Πωλητές/τριες  
Μερικής Απασχόλησης (Αθήνα, Bάρη)

Jysk 

Δείχνετε αφοσίωση και: 
 

Συναντάτε τις ευκαιρίες  
και σας προσφέρουμε: 

link: 

Yπεύθυνο Καταστήματος/Store Manager

Καθήκοντα: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Προσόντα:

 

 
 
 

 

link: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Makemeup Cosmetics

Εξωτερικοί Πωλητές/Make-up Artists
Αρμοδιότητες υποψηφίων: 

 
 

 

 

 
 

Προσόντα υποψηφίων: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Προσφέρονται: 
 

 

 
 

link: 

West A.E

Τρικάλων:
Sales Representative

Περιγραφή θέσης:

Προϋποθέσεις:

Παροχές:

ένδειξη SEL001 link

Τor Ηotel Group

Sales Manager
Location:
Position Summary:

Key responsibilities:

Requirements:

Tor Hotel Group offers

link

Υπεύθυνοι Marketing & Πωλήσεων
We Marketing

Καθήκοντα:

Παροχές:

Απαραίτητα προσόντα: 

Απαραίτητες ικανότητες:

Παρέχεται

Sales Manager 
Αθήνα-Κωδικός θέσης: SAL 0409

Περιγραφή:

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:
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link: https://swr.gr/VCB29

peopleatwork-hellas

Πωλητής Χονδρεμπορίου  
Δυτικής Ελλάδα (κωδ: DE-18)

Το έργο:

Προδιαγραφές θέσης:

link

Sostar A.E. 

 

Εξωτερικό Πωλητή
Απαιτούμενα προσόντα:

Παρέχονται:

link https://swr.gr/CGVcL

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατη-
γικής και Ανάπτυξης Α.Ε.

Πωλητής (κωδ.: Π.)
Απαραίτητα προσόντα:

Περιγραφή θέσης:

link https://

Στρουμπούλης

Sales Manager 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να:

Παράλληλα να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

Social Sellers (Full Time) Aθήνα

ManpowerGroupGreece

Καθήκοντα θέσης:

Επιθυμητό προφίλ:

Παροχές:

link https://swr.gr

Adecco HR

Σύμβουλος Βιομηχανικών Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

link: https://
. 

HORECA Sales Manager 
(SAL 2407), Αθήνα

Περιγραφή

Καθήκοντα θέσης

Απαραίτητα προσόντα:

link

Area Manager

Requirements:

link

Σύμβουλο Πωλήσεων Δικτύου Χονδρικής 
(SJSΚ05) 

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 
 

 
 

 

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται

Η εταιρία προσφέρει

link: t

Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ 

Πωλητή-Food Service (HORECA)

Στα καθήκοντα της εν λόγω θέσης  
περιλαμβάνονται:

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

Στέλεχος Πωλήσεων  
Βόρειας Ελλάδας (κωδ.: 28546/18)

Αρμοδιότητες: 
 

 

 

 

Προσόντα: 
 
 

 

 

 
 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

link:  

Πωλητή/τρια
Περιγραφή θέσης:

Ζητούμενα:

Η εταιρία προσφέρει:

Data Media-Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε.

Εξωτερικό Πωλητή  
(Πανελλαδικά)

Αρμοδιότητες θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία-εξειδικευμένες γνώσεις:

Προσφέρονται:

link https://

 MSPS

Πωλητές/τριες  
με έδρα την Αθήνα

Αρμοδιότητες: 

Απαιτούμενα προσόντα: 

Παροχές:

 
 

κωδικό: SKR 2018
link: .

Schur Flexibles ABR (Alfa-Beta Roto)

Υποστήριξη Πωλήσεων  
(Sales Support)

Περιοχή εργασίας: 
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν:  

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 

link: https://swr.

Στέλεχος Πωλήσεων  
Αττική (SAL 2707)

Περιγραφή: 

Καθήκοντα θέσης: 

Απαραίτητα προσόντα:

 

 

link: 

Α. Γερολυμάτος A.E

Συνεργάτη για το Εμπορικό Τμήμα
(κωδ: 1)

Απαραίτητα προσόντα:

link:

Teleraise

Supervisor/Team Leader

Αρμοδιότητες θέσης: 

 

 

 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
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-

-

link: 

Agrology 

-

 

Sales & Technical Consultant  
(Γεωπόνος)

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

link

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

Καραντινός Α.Ε.

-

-

-

Περιγραφή θέσης εργασίας: 

 
 

 

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

 
 

 

 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

 

link:  

Λιβαρδάς Α.Ε. -

Περιοδεύων Πωλητής  
Κρήτη & Ιόνια Νησιά

Καθήκοντα και ευθύνες:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

link:
-

-

-

Drive A.E.

Προσωπικό Στελέχωσης  
Τμήματος Πωλήσεων & Rent a Car 

Δεξιότητες/προσόντα:

Προσφέρονται:

Τεχνομάτ Α.Ε.

Πωλητή/Πωλήτρια  
στο Τμήμα Φωτισμού

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Account Manager 
 

Description:  Wind

 

Main tasks:

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

link: 

Operations Αssistant (κωδ.: OPER)
Αρμοδιότητες: 

 

 

 
 

 

 

 

Προσόντα: 

 
 

 
 

 

 

 
 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 

-

link: 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Operations Associate (Glyfada)

Job description:

Principal duties & responsibilities: 

 

 

 

Additional responsibilities: 
 

 

 

 

Critical knowledge, skills & experience: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

link: 

Sophia Collection

Junior Accountant/Financial Analyst
Καθήκοντα: 

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

link: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Spartan Security

-

IT Engineer
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 

 

 
 

 

Αρμοδιότητες: 

 

 
 

-

link: 

Front End Engineer

for the Front-End Engineer-Angular role: 
 

 
 

 

Responsibilities: What are you going to do or 
what will you learn at this Front-End Engineer-
Angular role?

 

 

 

apply for the front end engineer-Angular role?

 

 

 

 
 

 

link: 

PHP & JavaScript Developer
25/8 Projects

Your tasks:

Your profile:

Required skills:

Additional skills:

link

 Epsilon Net Α.Ε.

Microsoft.NET Desktop Developer 
(κωδ.: DEV_DESKTOP_THESS)

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 

 
 

 

Οικειότητα με: 
 
 
 

Παροχές: 
 

 
 

-
link: 

Athens Technology Center
Software QA Engineer

The key responsibilities of the candidate 
include:

Candidate qualifications/profile: 

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

Other skills:
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συνέχεια στη σελ. 12

link:

Web Developer 
(Altenar Athens)-full-time 

Salary 14.000€-16.000€ per year
Company description: Altenar

Job description: 

Key responsibilities: 

 

 

 

 

Qualifications: 

 

 

 

 

 

link: 

Java Developer 
(job code: JD01_18)

Amco S.A. 

Business activities: 
 

 
 

 

 

Summary: 

Required skills: 
 

 
 

 

 
 

 

Desired skills: 
 

 

 

The company offers: 
 

 
 

Location:

link: 

IT Business Analyst/Tester fluent in English, 
for e-Government projects 

(ref: BA_T/08/18)-Athens, Greece 
European dynamics 

Your tasks: 

 

 

 

 

Your skills: 

We offer

reference: (ref: 
BA_T/08/18)  link: 

 

 

Εurotraining A.E.

IT Expert με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες: 

 
 

 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 

 

 
 

link: 
θέμα: IT expert GDPR

Senior Java Software Developer
WalletHub 

Requirements: You are the ideal candidate  
for this job if you have: 

 

 
 

Nice to have but not required: 
 

 

Responsibilities: 

 

 
 

 

Our offer: 

 
 

 

Notes: 

 

More about WalletHub:

1) Customized credit-improvement tips: 

2) Personalized money-saving advice: 

3) Wallet surveillance

link: 

Junior Software Developer  
in HSQE Solutions

I2QS 

Key responsibilities: 

Requirements: 

link: 

Adecco HR

IT Support Specialist
Job description:

 
 

 
 

 

 

Candidate profile: 

 

 
 

 

 

The company offers: 
 

link:

Noris 

Mid/Senior Python  
Developer (f/m)

Responsibilities: 

 
 

 
 

 

Your profile: 

 

 

 

 

 

 

 

link: 

Relational Technology A.E.

SQL Programmer  
(Ref. STY/08.18)

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:

 

 

 

 

 
 

link: 

Elicon E.E.

Προγραμματιστή
Απαραίτητες γνώσεις:

Επιθυμητές γνώσεις:

Ικανότητες και προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Mellon Group of Companies

Junior Software  
Developer C# &.Net

(ref: MT _JSD C#Net_18)
Job description:

Required skills/experience

The company offers

link

PROMOTION-
MERCHANDISING

INGROUP

Promoters για σχολικά  
είδη (κωδ. θέσης: ΗR 001304)

Καθήκοντα: 

Προσόντα: 
 

 
 

 

Παρέχονται: 
 

 

link: 

West A.E.

 Λάρισας.



Chef de Partie (CDP)
Senior Chef de Partie (SCDP)

50 Positions Open Saudi Arabia
Position Summary: As a Chef De Partie (CDP) you are 
responsibly supporting the Head and Sous Chef in a busy 
kitchen delivering consistently high-quality food. You ensure 
the highest standards and consistent quality in the daily 
preparation and keep up to date with the new products, 
recipes and preparation techniques.
Chef de Partie Duties and Responsibilities:

To take care of daily food preparation and duties assigned 
by the superiors to meet the standard and the quality set

To follow the instructions and recommendations 
from the immediate superiors to complete 
the daily tasks

To Coordinate daily tasks with the Sous Chef(s)
Responsible to supervise junior chefs or commis
Able to estimate the daily production needs 

and checking the quality of raw and cooked food 
products to ensure that standards are met

Ensure that the production, preparation and presentation 
of food are of the highest quality at all times

Ensure highest levels of guest satisfaction, quality, 
operating and food costs on an ongoing basis

Knowledge of all standard procedures and policies 
pertaining to food preparation, receiving, storage 
and sanitation

Full awareness of all menu items, their recipes, 
methods of production and presentation standards

To Follow good preservation standards for the proper 
handling of all food products at the right temperature

Operate and maintain all department equipment 
and reports of malfunctioning

Ensure effective communication between staff 
by maintaining a secure and friendly working 
environment

Establish and maintain effective inter-departmental 
working relationships

Personally responsible for hygiene, safety and correct 
use of equipment and utensils

Ability to produce own work in accordance 
with a deadline and to assist and encourage 
others in achieving this aim

Check periodically expiry dates and proper storage 
of food items in the section

Consult daily with Sous Chef and Executive chef 
on the daily requirements, functions and also 
about any last minute events

Guide and train the subordinates on a daily basis 
to ensure high motivation and economical working 
environment

Should be able to set an example to others 
for personal hygiene and cleanliness on and off duty

Daily feedback collection and reporting of issues 
as they arise

Assess quality control and adhere to VIP service 
standards

Carry out any other duties as required by management
Prerequisites:

Experience in fine dining, a la carte restaurants
high standard of spoken and written english
Flexible working hours subject to the demands 

of the business
Able to work under pressure
Excellent culinary catering talent

Education: Hotel Management Graduate or Culinary 
Degree with minimum 3 years certification.
Experience: At least 3 years’ experience cooking in a 
well-established restaurant or full-service 5* Hotel and/
or minimum of 1 year in a supervisory role.
Salary & Benefits:

4000.00 USD monthly to 5000.00 USD
With experience more than 4 years the salary 

can be negotiated
Working Visa provided + Free Accommodation 

+ Free Return ticket home + 25 days holidays
More information will be provided to the Candidate 

through the phone interview
Send your cv in english language with a cover letter 
to this link: https://swr.gr/9aIj0.

Four Seasons Astir Palace Hotel, Athens is looking for a:

Waiter-Waitress-Σερβιτόροι
We are looking for individuals who have solid management 
skills, evidence a solid work ethic, proven leadership 
skills in a hotel environment, highest level of integrity 
and transparency.
Job responsibilities:

Responsible for offering guests of the restaurant 
an enjoyable, expertly served 
beverage/dining experience.

Must be comfortable discussing food and wine 
choices with guests in detail.

Responsible for setting up tables, serving food 
and beverage to guests, and clearing/cleaning tables.

Provide an expertly served beverage or dining 
experience; anticipating the guests’ needs 
and as an expert on the menu options.
Job requirements:

At least one year’s experience in F&B
Passion for service
Good communications skills with a good command 

of the English language, both written and spoken
Attention to detail and ability to work in a high paced 

environment
Candidate should hold valid work authorization for the EU.

Four Seasons has been ranked in FORTUNE Magazine’s 100 
Best Companies to Work for since 1998. We’re looking for 
individuals with not only the right skills and attitude for the role, 
but also the passion to excel. The rebirth of a Greek legend. 
Four Seasons Astir Palace Hotel Athens is set to redefine the 
luxury hotel market in Greece and the Eastern Mediterranean. 
Following a complete remodeling and renovation, this iconic 
Greek resort will once again dazzle one and all who come 
to savor the crystal clear waters of the Aegean Sea. It is 
difficult to articulate just how big a deal this really is for 
Athens. Astir Palace is an institution that has transcended 
hospitality and tourism since the early sixties to become 
part of the fabric of Greek high society, politics and global 
celebrity. The sense of anticipation about its reopening is 
palpable in the community surrounding the resort but also 
among its competitor hotels who will once again have to 
contend with its awesome attraction for local and international 
visitors. The arrival of Four Seasons in Athens is indeed a 
landmark development for the company and a statement of 
intent about how serious it is in operating top end leisure 
resorts in Europe. Astir’s new owners have spared no cost 
in restoring this Aegean Goddess to every bit of her former 
glory and much more. The resort boasts not one but two 
hotel concepts, totaling 248 keys, eight eclectic food and 
beverage outlets and a myriad of luxury outdoor amenities 
including private pools, an exclusive beach, tennis academy, 
state of the art Spa and 58 luxury villas.
If you want to be part of this unique opportunity on the 
Greek Riviera, just 25 minutes from Athens, don’t wait, 
apply now. All you need to do is to send us your updated 
CV to this link: https://swr.gr/luxpd.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο 
της συνεχούς ανάπτυξής της ζητεί για την περιοχή της 
Θεσσαλονίκης:

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό Πολυτεχνείου

Για πλήρη απασχόληση ως τεχνικός ασφαλείας 
σε επιχειρήσεις-πελάτες της 
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί 
τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

εργασίας

λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της 

link: https://swr.gr/xA8Z3, 

www.exyppsamaras.gr

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, a reputable worldwide 
leader in digital and mobile advertising, developing large 
scale smart solutions for the best telecommunication 
organizations around the globe we are currently looking 
for a JavaScript Developer, to join its R & D software 
development team in Athens.
Role summary: The ideal candidate will have strong 
abilities to develop Mobile Marketing and Advertising 
applications as part of a 15 developers’ team.
Key accountabilities:

availability applications

and scope

effective solutions
Knowledge, skills & experience:

(Angular, React, Node)

as HTML5, and CSS3

programming

like Hadoop, Cassandra, etc will be considered 
as a plus

practices
Personal side:

attention to details

in a demanding and fast-paced environment that 
requires fresh thinking and innovation

Benefits: You will join a challenging and extremely rewarding 
environment. You will be working next to a highly advanced 
R&D team serving top class clients. The company offers 
a competitive compensation package directly dependent 
on your profile’s qualifications and skills.
Send your cv to this link: . Η εταιρία 

Η West A.E.

Πωλητές-τριες Τεχνολογίας
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την παρουσίαση, την 

Απαιτούμενα προσόντα:

προσόν

Η εταιρία προσφέρει:

Bonus επί των πωλήσεων
Μερική απασχόληση

link: https://swr.gr/pvSbd. 

Σύμβουλοι Τηλεφωνικής 
Ενημέρωσης & Προώθησης

Η Mediatel Α.Ε.

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Αξιοκρατία-ασφάλεια-σιγουριά

περιβάλλον
link: https://

swr.gr/haFsI
2148000 (επιλ.: 1), www.mediatel.gr.

Hotel Manager
Entry requirements: Functions as the strategic 
business partner of the property operation, the ideal 
candidate we are looking for must have:

University or College degree in Business 
Administration or Hospitality Management

operations in the hospitality industry 
(preferably in a 5* hotel environment)
Core activities:

Managing profitability & Budget Allocation
Managing all property’s departments and areas
Provide day-to-day leadership and direction 

to all hotel’s departments according to our operations 
standards

Maximizing financial returns
Creating and maintaining a unique guest experience
A hands-on operations management approach
Computer literacy with knowledge of a variety 

of computer software applications.
Establishing performance and development goals, 

mentoring, coaching and regular feedback to enhance 
performance and ensure future bench strength

Preparing annual capital and cash flow to accurately 
forecast budgets to achieve required operating results

Analyse financials to drive revenues, future 
profitability, and maximize return on investment 
and market share

Excellent command of english language
Superior written and oral communication skills

would be an additional asset
What we are offering:

Accommodation
Competitive Salary
12 month contract

Please send your CV with a recent photo to this link: 
https://swr.gr/BX3iI.

Η Φoυρναράκης Α.Ε

να προσλάβει:

Οδηγό Β’ Κατηγορίας
Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

link: 
https://swr.gr/OkJ5m.

Fodele Beach & Waterpark Holiday Resort, 

Ανιματέρ (Αnimator)
Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:

πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.gr/AlPUk.
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Μerchandiser
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό 
ανεφοδιασμό-παρουσίαση και προώθηση προϊόντων 
καταναλωτισμού, μεγάλης και γνωστής εταιρίας, σε 
κεντρικά σημεία πώλησης με έδρα τη Λάρισα και 
για την κάλυψη του Νομού Μαγνησίας.
Απαιτούμενα προσόντα:

και διαπραγμάτευσης

ή merchandising σε προϊόντα ευρείας 
κατανάλωσης

για τους άντρες υποψήφιους
Η εταιρία προσφέρει:

τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου και 

. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται 
στα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Νέοι/Νέες για Προώθηση Υπηρεσιών 
Καλλιθέα

θα εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων, 

Απαραίτητα προσόντα:

επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση

Η εταιρία προσφέρει:

Βιογραφικό στο link  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
City Unity College, 

Lecturers
in the field of Tourism & Hospitality

Area:
Type of employment:
Job Description:

Subject Areas:

Finance

Candidates for the position should have:

The College offers:

link: 
 

Αcrotel Hotels & Resorts 

Παιδαγωγό για το kids club
(ACA018)

Περιγραφή θέσης: 

Προφίλ υποψηφίου:

με την φροντίδα παιδιών

ή ιταλικής γλώσσας
Παροχές εταιρίας:

link: 
. .

Εκπαιδευτής Social Media
Εurotraining, στο 

Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

κλάδο

κλάδο
Τόπος απασχόλησης

φικών με κωδικό: Social Media.
link: 

Mediterranean College στη Θεσσαλονίκη στο 

Μηχανολόγο Μηχανικό 
στo πεδίο της Forensic Engineering/Failure 

Analysis-Κωδ.: FEFA

Απαραίτητα προσόντα:

σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

αντικείμενο

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

ικανότητες

Ομαδικό πνεύμα
Επιθυμητά προσόντα: 

αντικείμενο

εκπαίδευσης
Το Mediterranean College προσφέρει:

του διδακτικού προσωπικού του

σε πολλαπλά επίπεδα
link

Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο της στε-

Εισηγητές 
Περιοχή: 
Τύπος απασχόλησης:
Κωδικός εργασίας: PSY/RES18
Περιγραφή θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την εποπτεία 

ου και το σύστημα ποιότητας των συνεργαζόμενων 

Προφίλ υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

ή πρακτικά συνεδρίων

μεθοδολογίας

εκπαίδευσης

και προφορικό λόγο

Το κολλέγιο προσφέρει:

των προσόντων

του διδακτικού του προσωπικού

Βιογραφικά στο link  

 ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, κορυφαίος 

Μηχανικό Τεχνικής Εκπαίδευσης

Απαραίτητα προσόντα:

σε συνεργείο αυτοκινήτων-δικύκλων

και δικύκλων

Επιθυμητά προσόντα:

link: 
.

Χημικός 

υποστηρικτικό υλικό. 

φωτογραφία στο link: .

MLS Making Life Simple αναζητά για τα κεντρικά 
της γραφεία στη Θεσσαλονίκη:

Γλωσσολόγο με άριστα Σουηδικά
Απαραίτητα προσόντα:

στη γλωσσολογία

Καθήκοντα:
λογισμικού, διαλογικών σεναρίων με σκοπό 

Η εταιρία προσφέρει:

εργασίας

σημαντικές ευκαιρίες

ημερομηνία γέννησης στο link  

Καθηγητές Γαλλικών 
(native-bilingual)

Βιογραφικά στο link . 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Alphadynamic Pumps CΟ, η μοναδική εταιρία 

Μηχανολόγο Μηχανικό Πωλήσεων

Χαρακτηριστικά θέσης:

της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:

3 ετών

Επιθυμητά προσόντα:

προσόν

θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

για την οργανωτικότητά του, την ομαδικότητα, την ευ-

να εργαστεί υπό συνθήκες πίεσης τηρώντας αυστηρά 

Παροχές εταιρίας:

εργασίας

ρά στον κωδικό της θέσης στο link
. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 

εμπιστευτικές.

Μηχανικός Πωλήσεων

Παροχές:

Αρμοδιότητες:

της εταιρίας

και παραγγελιών

εταιρικές συναντήσεις, εκθέσεις 

Προσόντα:

πνεύματος ομαδικότητας και ανάλυσης

του κλάδου και του ανταγωνισμού

και υπολογιστών

Πληροφορίες:
link

μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 

Μηχανικός Πωλήσεων Βιομηχανίας
(κωδ: AIR1)

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

και απόδοσης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 

τον κωδικό θέσης στο link  

International HR

επάνδρωση νέου εμπορικού τμήματός της με
Μηχανικούς Πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:

Ρόλος θέσης:
Οι κύριες αρμοδιότητές των Μηχανικών 
Πωλήσεων, περιλαμβάνουν 
αλλά δεν περιορίζονται στην/στη:

Δεξιότητες:

Παρέχονται:

Περισσότερες λεπτομέρειες:
Τοποθεσία εργασίας:
Βιομηχανία:
Τύπος εταιρίας:
Είδος απασχόλησης:

Μηνιαίος μισθός: 
Αριθμός θέσεων:
Job ref.: INHRPU

μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 

link  

Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων Δόμησης
(AJS06) 

O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

ικανότητες

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η ενη-
μέρωση μελετητικών γραφείων, η επικοινωνία με 

Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο ερ-

  
στο link: 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Mechanical Design Engineer

Benefits:

Responsibilities:

Requirements:

Information:
link

Μini Μold Μaintenance Εngineer 
(Μηχανολόγο/Μηχανικό/Τεχνίτη

σκευές, όπως απαιτείται.
Απαιτούμενα προσόντα:

ή κατασκευή καλουπιών επιθυμητή

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 



HR Manager
Are you an HR Manager, with experience in an Industrial 
setting, and wish to make your next career move? Does 
being in an environment that promotes and encourages 
excellence, recognizes innovation and that is a global leader 
in their field sound like what you are looking for? Read on!
Benefits: The HR Manager will receive:

Responsibilities: As an HR Manager you will act as trusted 
HR partner proactively supporting management and other 
colleagues in all HR related activities and act as the head 

This includes:

plans, and programs, aligned with global HR guidelines 
and local legislation

and identifying and implementing solutions 

in the areas of organizational development and design

Requirements: The suitable HR Manager for the position 
must have:

in Human Resources is preferre

environment at a managerial level

these areas: organizational, leadership and employee 
development, labour law, administrative processes, 
competence management, facilitation and deployment of 

communication skills in english and greek

Information: For more information regarding this HR Manager 
role, you may contact me, , at mpapazekou@

and equity reasons, only those applications made online via 

received, we will only contact the candidates who meet the 

, 
Facebook, Instagram
Send your cv to this link: 

Προσφέρουμε στους πελάτες μας την εμπειρία μας και την 
τεχνογνωσία μας και δημιουργούμε στέρεους δεσμούς μαζί 

Εκπρόσωπο Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων Ref Code: TS 719

Εσείς θα:
Επικοινωνείτε με υποψήφιους πελάτες και ενημερώνετε 

για τα προϊόντα μας παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις 
ενέργειας και παρουσιάζοντας τις συμπληρωματικές μας 
υπηρεσίες

Συνεργάζεστε με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για 
να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και 
συντονισμό με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη 
και το κλείσιμο της πώλησης
Τα προσόντα σας:

Έχετε εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις
Επιδεικνύετε πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα
Έχετε γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού 

υπολογιστώ
Έχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις 

(για άντρες)

Προσφέρουμε:

μπόνους πωλήσεων
Ένα μοντέρνο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον 

εργασίας
Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης

Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με την ένδειξη “TS 
link: 

διάκριση για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό προστατεύει ο 

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών 

Σύμβουλος Βιομηχανικών 
Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

σε βιομηχανικές πωλήσεις, ιδανικά σε κατασκευαστικό 
κλάδο

Παροχές εταιρίας:

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος στο link: https://

σελίδα μας www  και καταχωρίστε το βιογραφικό 

Η Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα 

πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας 

φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην προσωποποιημένη και 
εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των 

Υπαλλήλους Πρακτικής 
Άσκησης

Απαραίτητα προσόντα:

ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
Ο όμιλος προσφέρει:

νήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 

το link gr/

σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων 

Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου τα προσωπικά 

ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα 

να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την 

διατήρηση του βιογραφικού σας στη βάση δεδομένων της 

στο link: 

Η AGT Engineering & Operations Services είναι μία ταχέως 
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία παροχής υπηρεσιών στους 

η ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχει στο πλαίσιο του 

μπορείτε να αντλήσετε στο  Η εταιρία 

αναπτυσσόμενη πορεία της αναζητά:

Πολιτικό Μηχανικό
με έδρα την Πάτρα

Σκοπός θέσης:
συντονισμό, επίβλεψη και τον σχεδιασμό των τεχνικών 
έργων της εταιρίας
Αρμοδιότητες:

έργων
Επίβλεψη έργων
Σύνταξη χρονοδιαγραμμάτων

Συγκέντρωση δικαιολογητικών

Απαιτούμενα προσόντα:

έργα ή έργα βιομηχανικών χώρων

στη λεπτομέρεια

διαπραγματευτικές ικανότητες
Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες

Η  φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες 

λετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον 

επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 

link: https

Υπάλληλος Γραφείου
Aθήνα (part time)

Κωδικός θέσης: ΥΓΑ_18
Περιγραφή θέσης:

(προσλήψεις, συμβάσεις, άδειες, 

Προφίλ υποψηφίου:

πνεύμα συνεργασίας

Παροχές:

Λίγα λόγια για εμάς: Η εταιρία SSP Hellas
είται με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της εστίασης στα 

link:  

Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa
τελές ξενοδοχείο των Maris Hotels στη Σαντορίνη, ζητά 

Υπάλληλο Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

(ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά)

Προσφέρουμε:

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος 
με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου στο link: 

Aqua Luxury Suites
is currently seeking an enthusiastic professional for the 
position of:

Operations Manager
The main responsibilities include:

for a high quality service of guests

Inspects all Departments for cleanliness,
 ambience, service readiness, health 
and safety standards, staff grooming 
and hospitality culture

Deals with maintenance issues, shortage of supplies, 
etc
Requirements: 

or other related field

(additional foreign languages 
will be considered an asset)

position
Ability to perform under pressure

personality with willingness to offer high quality 
services

Ability to deal effectively with complaints
in a professional way
Benefits:

Accommodation and meals on duty

to this link: 

Applications not fulfilling the above prerequisites will 

Βοηθός Λογιστή Xανιά
Κωδικός θέσης: ΒΛΧ_18

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές:

Λίγα λόγια για εμάς: Η εταιρία SSP Hellas
είται με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της εστίασης στα 

την εταιρική μας ιστοσελίδα 
com

link:  

Η εταιρία KARATARAKIS Hotels & Restaurants ζητά 
να προσλάβει άμεσα:

Β’ Μάγειρα
του Ηρακλείου Κρήτης
Απαραίτητα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση ζεστής κουζίνας
Εμπειρία στην κρύα κουζίνα

Προσφέρονται:

Εκπαίδευση

Προοπτικές εξέλιξης

link: 
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Βασικά Καθήκοντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό
Κωδικός θέσης: EM.ENG

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
(Θεσσαλονίκη)

Global-Energy Solutions Ltd.

Η θέση:

Αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρεται:

link

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

link

Α. Γερολυμάτος A.E.

Συντηρητή/Μηχανουργό
Προσόντα: 

Καθήκοντα:

Παροχές: 

https://

Φιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε.-

Μηχανικό ΑΕΙ-Προϊστάμενο 
Τεχνικού Τμήματος

Προφίλ υποψηφίου-απαιτούμενα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

Παροχές:

link  

Climateam

Μηχανολόγο Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:

link:

Adecco HR

Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
(έδρα Δράμα)

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

link https://
 

Blue Lagoon 
Ocean  

Chief Engineer

link

Meccanica Group A.Ε

Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.

Φαμάρ ΑΒΕ.

Production Process Engineer
(κωδ.: PE_06_2018)

Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται 
στον Διευθυντή του τμήματος παραγωγής 
και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

link

Forthnet Α.Ε.

 
Voice Network Engineer

(κωδ. θέσης: VNE/18)
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:

Η εταιρία προσφέρει: 

Α. Γερολυμάτος A.E.

Μηχανικό Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Θα εκτιμηθούν:

Παροχές:

link

Management Force Group
Mechanical Engineer

Post Location:

Candidates should have the following 
qualifications:

link (Ref: ME-18)

Amco ABEE

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

Υπεύθυνο Παραγωγής
(κωδ. θέσης: PMK01/17)

Περιγραφή Θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

Τόπος εργασίας: 

link

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Yπεύθυνο Προγραμματισμού 
Παραγωγής

Τα καθήκοντα της θέσης:

Τυπικά προσόντα:

link

Eurocatering Α.Ε. 

Υπεύθυνο Παραγωγής
Κωδικός θέσης: ΥΠΕΥΘΠΑΡ/0818

Αρμοδιότητες:

Προφίλ:

Η εταιρία προσφέρει:

link:

Βοηθός Υπευθύνου 
Παραγωγής

Τσιλιλής Κ. Α.Ε.
Η οινοποιία-αποσταγματοποιία-αμπελουργία 
Τσιλιλής Κ. Α.Ε. λειτουργεί από το 1989 και:

Περιγραφή ρόλου:



Οδηγοί Λεωφορείου 
Ζητούνται στο Λονδίνο. (500 € καθαρά ανά εβδομάδα). 
Επιτυχημένοι υποψήφιοι θα οδηγήσουν τα πασίγνωστα 
κόκκινα διπλά λεωφορεία σε μία από τις μεγαλύτερες και 
πολυάσχολες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Μέσο εισόδημα 
μετά τον φόρο περίπου £500 καθαρά ανά εβδομάδα για 
50 ώρες.
Ωρομίσθιο:

Βόρειο Λονδίνο: £12,35 (υπερωρίες έως £15,05 ανά ώρα)
Νότιο Λονδίνο: £11,84 (υπερωρίες £18,80 ανά ώρα)
Μισθός εκπαίδευσης: £250-£300 την εβδομάδα

Επιπλέον προτερήματα:
2-3 εβδομάδες δωρεάν κατάλυμα με την άφιξη στο Λονδίνο
Βοήθεια με την οργάνωση στην τράπεζα του Λονδίνου, 

στην ασφάλεια, στην ανταλλαγή διπλώματος
Βοήθεια εύρεσης μόνιμου καταλύματος στο Λονδίνο
Δωρεάν κάρτα μετακίνησης στο Λονδίνο
Δωρεάν συνεχόμενη εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων 

των ανανεώσεων C.P.C. (Π.Ε.Ι.)
Πληρωμένες διακοπές 28 ημερών
Δωρεάν δημόσια υγεία

Απαιτήσεις:
Δίπλωμα οδήγησης Δ’ κατηγορίας
Αγγλικά σε επίπεδο συνεννόησης
Τουλάχιστον 6μήνη προϋπηρεσία ως οδηγός 

λεωφορείων (αστικά ή υπεραστικά)
Θα πραγματοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις στην 
Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ενδι-
αφερόμενοι να καλέσουν στο τηλ.: 0044 203 137 9406 
ή να ακολουθήσουν το link: https://swr.gr/bvo59. Άμεσο 
ξεκίνημα για τους σωστούς υποψηφίους. Δεν χρεώνουμε 
οποιοδήποτε ποσό στους υποψηφίους.

Barista-Bartender
for season 2019

Costa Navarino is the new prime destination in the 
Mediterranean, with a strong commitment to sustainable 
practices and environmental responsibility. Located in the 
Greek region of Messinia in southwest Peloponnese, Costa 
Navarino is set against a backdrop of unspoiled, breathtaking 
seaside scenery and 4,500 years of history. Costa Navarino 
currently comprises two luxury Marriott managed properties, 
The Westin Resort Costa Navarino and The Romanos, a Luxury 
Collection Resort, offering a total of 766 guestrooms, suites & 
villas, a state-of-the-art 5000m2 House of Events conference 
center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy, two signature 
golf courses, exquisite gourmet dining venues, shops and 
boutiques, first class children’s facilities and multiple sports 
and activities. The award-winning The Romanos, a Luxury 
Collection ResortandThe Westin Resort Costa Navarino are 
seeking for Barista-Bartender dedicated in ensuring the 
perfectness in every detail and customer service, creating 
memorable experiences, in an excellent working environment.
Being part of our Food & Beverage team 
you will need to:

Project a pleasant and positive professional image 
to all contacts at all times

Manage cultural needs and expectations of guests
Upsell and identify of additional revenue 

opportunities
Maintain and adhere to billing policies and procedures
Be punctual of attendance to each shift
Maintain positive teamwork at all times
Master product knowledge and be able 

to communicate it with an enthusiastic way to hotel 
guests

Perform tasks allocated to you by the supervisors 
and ensure all duties carried out thoroughly 
and on time

Prepare mise en place for all the operating equipment 
of the outlet
To be successful in this role you will:

Be a person with enviable customer service skills
Have 2 years’ experience in the Food amp; Beverage 

industry-Service experience at a 5* hotel preferred
Be a great communicator who allures guests 

from all over the world
Have unflappable temperament and professional 

integrity
Be an inspiring team player
Set the example with your proper communication 

etiquette (both written and spoken) towards internal 
and external guests

Speak, write and converse freely in both Greek 
and English. Knowledge of German and/or Russian 
language is an advantage

Have good computer skills
Costa Navarino offers:

Chance to be developed within the most innovative 
operator of lifestyle hospitality brands in the world

Οn going training opportunities
Accommodation in the vicinity of Costa Navarino 

(for non-Messinian residents)
Meals within the premise
Working uniforms and their cleaning/ironing 

within the premise
Private Medical Plan
Use of Navarino Dunes Facilities, according 

to the relevant policies
Please note: CVs not fulfilling the above prerequisites won’t 
be taken under consideration. If you are interested in this 
exciting opportunity to grow within the most innovative 
hospitality operator, please send an english resume and 
a photograph to this link: https://swr.gr/CJwqm.

Travel Planning Associate
General Company Overview: TrueTrips (formerly TrueGreece) 
is a cutting edge, luxury travel company that creates 
meticulously designed vacations for discerning travelers. 
We are a team of enthusiastic travel professionals that 
curate authentic, tailor made, luxury travel experiences to 
destinations around Europe. Our commitment to planning and 
executing extraordinary travel experiences is exemplified in 
the distinctions that our founder and CEO, Christos Stergiou, 
consistently receives. Since 2008, Christos has been continually 
recognized by Condé Nast Traveler magazine as one of the 
World’s Top Travel Specialists for Greece; since 2009, he 
has been selected by Travel+Leisure magazine as an A-List 
travel agent; and since 2014, he has been included on Wendy 
Perrin’s WOW List as a Trusted Travel Expert for Greece. To 
learn more about our story, please visit our website at www.
truetrips.com. TrueTrips has a stimulating work environment 
for driven individuals who are motivated by an entrepreneurial 
climate with varied and challenging assignments. It is our 
continuous goal to build an expert service-oriented team that 
combines solid travel know-how, with excellent managerial, 
organizational, communication, and social skills. Our team is 
comprised of motivated individuals who seek to grow their 
skill set and responsibilities within the company and who are 
driven by the vision to maintain TrueTrips’ reputation as an 
industry leader. We are constantly in pursuit of improving the 
quality of our service and our overall guest experience; we are 
a strong, team-based company founded on respect, personal 
and corporate growth, and job satisfaction: Candidates with 
a Bachelors or Masters degree will enter the firm as a Travel 
Planning Associate at an entry level position.
Travel Planning Associates must have:

A strong commitment to a career at TrueTrips
Excellent command of english
Solid knowledge of and familiarity with common 

desktop applications as well as standard analytic 
and word processing tools

Proven communication skills (both written and oral)
Strong will for developing oral and written client 

interaction, presentation, and team and project 
management skills

Previous work experience is welcome but not required
Previous industry experience is welcome but not required

Bilingual candidates, native speakers of English, or candidates 
who have studied in the U.S. or the U.K. are encouraged to 
apply. Interviews will be conducted in both english and greek.
Travel Planning Associates are typically expected to:

Demonstrate the ability to adjust to our company 
culture, and learn from our team

Communicate in exceptional oral and written English 
with our guests

Handle customer inquiries and booking requests 
by telephone or e-mail

Handle complex information gathering from clients 
and effectively arrange, promote, and sell 
our packages within our structured framework

Demonstrate an understanding of and ability 
to communicate with our hotel partners or other 
suppliers

Demonstrate an understanding of both the American 
and Greek cultures

Develop, with minimal guidance, well-structured 
written materials in english

Demonstrate an understanding of the overall 
economics of our business

Pursue appropriate training or research to enhance 
individual skills and industry knowledge, with the help 
of the TrueTrips team

Contribute to business development efforts
We expect our Travel Planning Associates to learn quickly, 
apply prior knowledge to current situations, solve problems, 
manage time, prioritize tasks, and communicate well with 
peers, customers, and suppliers.
All CVs to be provided in english. 
Send to this link: https://swr.gr/DQSH6.

Τεχνικός Η/Υ
Η iRepair, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων επισκευής 
ηλεκτρονικών συσκευών, ζητά να προσλάβει για τη στε-
λέχωση καταστήματος στην Αθήνα, τεχνικό με εξαιρετική 
εμπειρία στην επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών/laptop. 
Η θέση επιβάλλει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέ-
τηση πελατών σε συνδυασμό με την ποιότητα επισκευών 
και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα 
των iRepair.
Απαιτούμενα προσόντα:

Κατάρτιση και υψηλό τεχνικό υπόβαθρο
Τουλάχιστον 1 με 2 χρόνια προϋπηρεσία

σε παρόμοια θέση
Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
Ομαδικό πνεύμα, ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών 

και επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικούς ρυθμούς 

εντός σύντομων προθεσμιών
Δυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης 

νέων τεχνολογιών
Άριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας 

(γραπτά και προφορικά)
Βασικές αρμοδιότητες:

Να μπορεί να κάνει ορθή διάγνωση και να γνωρίζει 
πώς να αντιμετωπίζει απλά και περίπλοκα τεχνικά 
προβλήματα, με αποτέλεσμα την επιτυχή επισκευή 
ηλεκτρονικών υπολογιστών/laptop

Να παρέχει εύστοχες συμβουλές στους πελάτες 
για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων

Να απαντά σε τηλεφωνικές κλήσεις πελατών και online 
chat με επαγγελματική, ευγενική και φιλική συμπεριφορά

Να εξηγεί περίπλοκα τεχνικά προβλήματα με άμεσο 
και κατανοητό τρόπο

Να διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι οι επισκευές 
ανταποκρίνονται ή και υπερβαίνουν τα υψηλά πρότυπα 
ποιότητας iRepair

Να φροντίζει πάντα οι πελάτες να έχουν μια ευχάριστη 
εμπειρία παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση
Παροχές:

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
Πλήρης απασχόληση-συνεχές ωράριο
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες

Όσοι αγαπούν την τεχνολογία και επιθυμούν να γίνουν μέλος 
της μεγάλης ομάδας των iRepair μπορούν να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/eF8WQ.

Personal Assistant
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 145 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε 
τις καθημερινές ανάγκες των πελατών μας. 
Πρωταρχικοί στόχοι μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών 
του πελάτη με επαγγελματισμό, η επίτευξη χαμηλών τιμών, 
η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα προϊόντων και η συνεχής 
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
Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητη η τουλάχιστον 2 χρόνων εμπειρία 
σε ανάλογη θέση υποστήριξης με έντονο multitasking

Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού 
(ΤΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)

Γνώση σχεδιασμού 3D AUTOCAD
Καλή γνώση αγγλικών
Καλή χρήση Η/Υ
Άριστες οργανωτικές ικανότητες
Ευστροφία, ταχύτητα αντίδρασης και δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβουλιών
Τι προσφέρουμε:

Μισθό ανάλογο προσόντων
Εργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο 

περιβάλλον αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη εργασία
Δυνατότητες εξέλιξης

Το βιογραφικό να συνοδεύεται από πρόσφατη 
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/QnV3Y.

Η εταιρία Dermacon, εισαγωγική και εμπορική εταιρία 
καλλυντικών και μηχανημάτων με 23 έτη δυναμικής πα-
ρουσίας στους χώρους της αισθητικής ιατρικής, επιθυμεί 
να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Μηχανημάτων Ιατρικής 

Αισθητικής
Η θέση αφορά στη διαχείριση και στην υποστήριξη του 
τμήματος πωλήσεων της εταιρίας στον τομέα εξοπλισμού 
μηχανημάτων για τους χώρους ιατρικής αισθητικής τόσο 
ως προς το υπάρχον πελατολόγιο, όσο και ως προς την 
ανάπτυξη νέου. 
Απαραίτητα προσόντα:

Εμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών
Γνώση Η/Υ (Ms Office)
Ηλικία άνω των 30 ετών
Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών

Η εταιρία προσφέρει:
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Εταιρικό αυτοκίνητο
Διαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/0kg5U, 
κωδικός θέσης: SALES.MACH.2018.

Η Aqua Vista Hotels επιθυμεί να προσλάβει για μέλος 
του ομίλου στη Νάξο:

Υπάλληλο Bar & Υποδοχής
για τη σεζόν 2018

Προσόντα:
Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη 

θέση σε ξενοδοχείο
Γνώση buffet και προετοιμασίας snacks
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Καλή εξωτερική εμφάνιση
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Ευχάριστη προσωπικότητα
Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης

Παροχές:
Ικανοποιητικές αποδοχές
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Εποχιακή απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένη πρόσφατη 
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/sf0Fc.

Από την τεχνική εταιρία Renovart στο κέντρο της Θεσσαλο-
νίκης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανακαινίσεων 
κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, ζητείται: 

Εργοδηγός
Πολιτικός Μηχανικός 

με ανάλογη εμπειρία
Περιγραφή θέσης:

Επίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργων
Τήρηση των εντύπων του συστήματος διαχείρισης 

ποιότητας (έλεγχος ποιότητας εργοταξίου κ.ά.)
Λειτουργία σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα
Επικοινωνία και συνεργασία με συνεργάτες 

της εταιρίας (αρχιτέκτονες κ.ά.)
Καθημερινή παρακολούθηση έργου και καταγραφή 

σχετικών εντύπων, καθώς και μεταβίβαση
γνωστοποίηση των δεδομένων στα αντίστοιχα τμήματα 
(προϊστάμενος τεχνικού τμήματος, λογιστήριο)
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος σχολής πολιτικών μηχανικών
Άριστη γνώση Η/Υ-Προγραμμάτων Office και Autocad
Πολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
Υπευθυνότητα και αξιοπιστία
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε εργοτάξιο

Αποστολή βιογραφικών στο Link: https://swr.gr/gdIWc.

Software Developer
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 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:

Have a deep and unfiltered love for command-line
Be proficient in Microsoft.Net Technologies,C#, 

VB Net Languages
Analyze, design, develop, test, debug and 

implement software features utilizing Microsoft.Net 
Technologies,C#, VB Net Languages

Produce efficient, clean and well-commented code 
using best practices in all aspects of your work
 from software design to version release to testing

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:

Strong analytical and problem-solving skills
Attention to detail and excellent 

time management skills
Demonstrated ability to plan, organize 

and prioritize work
Deep and unfiltered love for command-line
Effective written and oral communication skills
1-3 years of experience as a Software Developer
Ability to communicate with non-technical peers 

and customers of technical constraints or issues 
and the appropriate solutions
Not required but strongly recommended:

Web Application development using HTML, 
Ajax and Javascript experience
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 it to this link: https://swr.gr/YK03z.
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ΣΤΕΛΕΧΗ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

H διαφημιστική εταιρία Sens Creation 
Advertising επιθυμεί να προσλάβει: 

2 Φοιτητές/τριες από ΤΕI Εμπορίας  
& Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων 

Να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρία μας
Επιδοτούμενη υποχρεωτική πρακτική άσκη-
ση μέσω ΟΑΕΔ. Μέσω της πρακτικής άσκησης 
η εταιρία μας δίνει την ευκαιρία σε πολλούς 
νέους τελειοφοίτους των ΤΕΙ να απασχοληθούν σε 
διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν εμπειρία 
σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.
Στείλε άμεσα το βιογραφικό σου στο link: https://
swr.gr/HtzVA, http://www.screation.gr.

Το Mediterranean College Αθήνας ζητά να προσλάβει:
Part-Time Receptionist-Aθήνα

Αρμοδιότητες: 
 

 

κολεγίου 
 

Απαραίτητα προσόντα:

 

επίλυσης θεμάτων 

Office 

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

Το Κολέγιο προσφέρει:

link:  
https://swr.gr/y8MjT.

Agrology είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 

-

η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει γεωπόνο για να 

Product Manager (Γεωπόνος) 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή θέσης: -
-

Προφίλ υποψηφίου: 
 

διδακτορικός τίτλος 

απαραίτητη 
 

 
 

Παροχές εταιρίας: 
 

 
 

link:  
https://swr.gr/uWiZK.

Κωτσόβολος

του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:
Διευθυντικά Στελέχη 

για τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη
Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα 
και ισχυρή θέληση; Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να 
σου ταιριάζει.
Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους  
καταστήματος είναι: 

 
και την κερδοφορία του καταστήματος 

 
 

του καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας 
 

 
και οι πρακτικές ακολουθούνται σύμφωνα  
με τα πρότυπα της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

στη διοίκηση επιχειρήσεων 

 
των καταστημάτων λιανικής  

 
και επιχειρηματικός προσανατολισμός 

 
 

και χρήσης H/Y

Προσφέρονται: 
 

 

-

παράδοσης, εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής 

ο.
Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα 
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης: 

 
 

Kotsovolosgreece 

link: 
.

The HeadHunter Group

Macedonia and Bosnia & Herzegovina. We offer 

Managing Director
Job Brief: 

 

of need. We will work closely with our recruiters 

and experience screening and evaluated candidates. 

Job description:

strategies in order to achieve the goals of the 

activities

applicants; analyzing responses; verifying references; 

Desired profile: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

presentation skills 

Remuneration-Salary:

organization. Are you interested in a new challenge 

forward to getting to know you and offer you a 
very innovative challenge that will change your 

 link: https://swr.gr/iJtAR. Try The 
HeadHunter for your success! Believe your career 

only the candidates selected for the interviews will 

Famar, a leading international service provider in 

Business Development Manager 
Key Accounts

the identification, pursuit and generation of new 

The BDM-Key Accounts is responsible for: 
New Business and Sales: 

 

opportunities to enlarge cooperation 

 
 

 
 

 

 

 

initiatives as defined in the contract internally 

Contract management: 
 

 

 
 

needs and strategy 

 
 

 
 

Prerequisites: 

graduate degree in Business 

 
 

 

is an asset 
 

skillst 

 
 

 

link: .

Commercial Policy Advisor 

Description: WIND 

to seek out new challenges and to change, without 

 We see each new 

Main tasks: 

 
 

 

 
and extract respective outputs 

presentation reports 

key stake-holders 

 
and relevant gross evolution 

 
all sales channels 

 

Requirements: 
 

 

a strong plus 

considered a plus 
 

and drive things forward 
 

 

link: .

Αναπληρωτής Διευθυντής Πωλήσεων 

Περιγραφή:

Καθήκοντα θέσης:
συμμετέχει στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτι-

-

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

link:  
.

Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 

και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το 
-

ρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής 
απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη 

άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Yπεύθυνος Διαχείρισης  

Μονάδας Ανακύκλωσης Οχημάτων
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

σε εμπορική θέση στον κλάδο του αυτοκινήτου 

οικονομικά 
 

 
 

 
 

δυναμικού 
 
 

και αποτελεσματικότητα
Παροχές εταιρίας: 

 

στο link: . Μετά τη συλλογή 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 

ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε 

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Redex Α.Ε., εταιρία διαχείρισης και εκμετάλλευσης 
-

εγκαταστάσεις μεγάλης και μεσαίας κλίμακας για 

παραγωγικούς, στεγαστικούς και επενδυτικούς σκο-

και εν συνεχεία η επιτυχία της βασίζεται σε μεγάλο 

Υπεύθυνο Διαχείρισης Συμβάσεων 
για τη διεύθυνση λειτουργιών

Περιγραφή θέσης εργασίας: Ο υπεύθυνος δια-
χείρισης συμβάσεων θα πρέπει να δείχνει μεγάλη 
προσοχή στη λεπτομέρεια μαζί με την ικανότητα να 
ανακαλύπτει πιθανούς κινδύνους για την εταιρία 
μας. Θα πρέπει επίσης να αναλύει συμβάσεις με 

-

θα πρέπει έχει προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης 

απαιτήσεις και τους όρους χρήσης.
Αντικείμενο εργασίας: 

 
 

των εγγράφων 
 

συμβάσεων 
 

 

 
 

και διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης  
και ικανοποίησης τους 

 
 

αλλαγές και συνεργασία με τη νομική υπηρεσία 
όποτε είναι απαραίτητο 

 
 

και εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

 
 

 
 

ικανότητες 
 

με ικανότητα εντοπισμού σφαλμάτων 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 

το βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://
.

Meccanica Group Α.Ε.
έργου που έχει αναλάβει αναζητά:

Αποφοίτους Ανώτατης Σχολής Θετικών  
ή Οικονομικών Επιστήμων

Προσόντα: 

θα εκτιμηθεί

-
-

, 

, 
-

, κατάρτιση συμβάσεων, 
, 

δημοσίων συμβάσεων και παρακολούθηση συμβάσεων 
θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα, 

link:  
.

ActionAid Hellas offers a new career opportunity 
at 

Networking & Career Development 
Specialist

counseling orientation. The purpose of the role is 

to this link: 

candidates who are shortlisted for an interview. 

treated as strictly confidential.
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Το Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:
Sales & Marketing Director

Προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 
 

 
 

 

στο link: 

Άτομα για Διαχείριση Ανθρώπινου  
Δυναμικού στην ALGOOS STUDY WORK INC. 

(HR Consultants)
Algoos 

Study work and travel inc.

στο link: 

Σ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.

να προσλάβει:
Υπάλληλο για το Τμήμα της Μισθοδοσίας 

για πλήρη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 

Η εταιρία παρέχει: 
 

 

 

link:  

Πλαστικά Κ. Κοτρώνης Α.ΒΕΕ

HR Manager 
(Κωδικός θέσης: HR_MG)

Κύριες αρμοδιότητες:

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Η εταιρία παρέχει: 

 
 

 

link: 

Junior HR Administrator
Τrenkwalder Ηellas

Απαιτούμενα προσόντα:  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Καθήκοντα: 
 

 

 
 

Προσφέρονται: 
 

link: 

Sani Resort

Payroll Executive

Reporting to the Payroll Manager,  
some of the goals you will be having are: 

 
 

 

 

 

 

To succeed in this role, you will need  
to have:

 
 

 
 

 
 

 

ink: 

 Meccanica Group A.Ε

Υπάλληλο Γραφείου
link:  

Eurocatering Α.Ε.

Υπάλληλο Back Office 
για τις εγκαταστάσεις της εταιρίας  

στη Θεσσαλονίκη-Κωδ.: BAOFF-ΘΕΣ/0918
Αρμοδιότητες: 

 
 
 

 
 

Προφίλ: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: 

Υπάλληλος Γραφείου-Γραμματέας

link:  

Experienced HR Specialist-Athens
Career In Progress

The main responsibilities of this role will be to:

Requirements:

Benefits, Growth Opportunities  
& Other Information: 

 

link: 

HR Assistant
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα απασχοληθεί:

 
 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν  
τα πιο κάτω προσόντα: 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

στο link: 

Tor Hotel Group

Restaurant Hostess 
Location: Thessaloniki, Greece

Position Summary: 

Responsibilities:
T

Qualifications-Skills:

link: 

Eurotel Hospitality S.A.

Στέλεχος Υποστήριξης  
Πωλήσεων

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 

 
 
 

 

link: 

Recruitment Officer
A-MC

Specification:

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Requirements: 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

link: 
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συνέχεια στη σελ. 20

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Απαιτήσεις-απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 
 

link:  
 

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε

-

Υπεύθυνο Επεξεργασίας Ελιάς
Βασικές αρμοδιότητες θέσης: 

 
 

 
 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

Απαιτούμενες δεξιότητες: 

link:  

INGROUP

Τεχνολόγο Τροφίμων 
για μονάδα παραγωγής προϊόντων ζύμης  

(HR 001298)
Έδρα: 
Καθήκοντα: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Παρέχονται: 
 

 

link: 

H Α. Γερολυμάτος A.E.

Μηχανικό Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Καθήκοντα: 
 

 

Θα εκτιμηθούν: 
 

Παροχές: 
 

-
link: 

 

Adecco HR

Υπεύθυνος/η Παραγωγής (έδρα Κιλκίς)
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

Προφίλ υποψηφίου: 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

h
. 

-

-

Προϊστάμενο Τμήματος Planning/Παραγωγής 
Κωδικός θέσης: 28962/18

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 

Προσόντα: 
 

 
 
 

 
 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

link:  

H Ελιές Σιθωνίας Α.Ε. -

Υπευθύνου Ποιότητας
Προσόντα: 

 
 

 
 

 

Βασικά καθήκοντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία παρέχει: 
 

 
 

link: 

Rontis

Junior/Senior  
Production Manager 

Plant Location:
Candidates must have: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

link: 
Candidacy for the ad Chemical Engineer-

J/S Production Mgr

Amco ABEE -

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

 
 

 

 

 

 

Υπεύθυνο Παραγωγής 
(κωδ. Θέσης: PMK01/17)

Περιγραφή Θέσης: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

Τόπος εργασίας:
 

 
κωδικό της θέσης:  

DPM01/17 link:  
 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. -

 
Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

Προσφέρονται: 
 

 

  

Vedema Resort & Mystique

Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

-

link: 

Mykonos Pearls

Ηλεκτρολόγο

-

Παρέχεται: 

link: 

Eurocatering Α.Ε.

Μηχανικό Φορτηγών 
Κωδικός θέσης: MECHANIC/0818

Αρμοδιότητες: 

 
 

 

Προφίλ: 
 

 
 

 
 

 

link:  

H Meccanica Group Α.Ε -

4 Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτροτεχνίτες

link:  

Mega Motors S.A. 

Μηχανικό Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

link:  

ΝΕΤΚΟ Α.Ε.-

Τεχνικοί Ηλεκτρικών Συσκευών

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

link:  

Kassandra Palace Hotel 
& Spa

Συντηρητή Εγκαταστάσεων
Θέση εργασίας: 
Απαραίτητα προσόντα: 

 
-

Παροχές: 

link: 

Orthostatical 

Τεχνικό
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 
 

Εργοδηγός
 

link:  

Aegean Melathron

Προϊστάμενο Συντήρησης
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 
 

 
 

link: 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ηλέκτρα:

Ταπετσιέρης Επίπλων 

 

link: 

Market In -

Ψυκτικός-Κωδικός θέσης: RE 05/18
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

Προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

-

Ψυκτικοί Εγκαταστάτες

-



Οδηγούς Φορτηγού CE-Frigo
to live and work in Ireland

This is an opportunity to work for one of Ireland’s leading 
logistics companies as a driver. The role will consist of 
driving from Ireland to the UK delivering to a variety 
of UK manufacturers and retailers. Assured weekly 
income with opportunities for overtime. As part of the 
comprehensive training programme (fully paid) you will 
receive ‘familiarisation’ sessions where you will be given 
an opportunity to drive with an existing driver prior to 
starting work. Successful candidates will be given long-
term, full time contracts.
Job requirements:

Good level of english
1 year HGV experience (Europe or UK)

Essential requirements:
HGV Class 1 licence, C+E
Digicard
DQC, or EU equivalent

Please submit your CV with full, current contact details 
and our consultant will contact you directly to this link: 
https://swr.gr/L5l8H.

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/e1fQz. 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.

Η Funky Buddha, μέλος του oμίλου Αltex SA, που δραστη-
ριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης ανδρικής, γυναικείας 
και παιδικής ένδυσης. 
Στo πλαίσιo της δυναμικής της ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό, ζητά για τα κεντρικά γραφεία 
της στην Αθήνα:

IT Administrator
Kαθήκοντα:

Windows, συστήματος μηχανογράφησης και λοιπών 
λειτουργικών και λογισμικών συστημάτων

(server και PC User Backups)

σε όλα τα συστήματα

Προφίλ:

των υπολογιστών ή συναφή κλάδο

(Atlantis -Entersoft)

link: 
https://swr.gr/QipUZ.

Η AGT Engineering & Operations Services είναι μία 
ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία παροχής υπηρε-
σιών στους τομείς των facility management, engineering 
projects, security & protection systems, energy & 

όσο και στο εξωτερικό με πελατολόγιο που συνθέτουν 
κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί. H πελατοκεντρική 
φιλοσοφία της, η ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχει στο 
πλαίσιο του total customer solutions, οι εξειδικευμένες και 
ιδανικές λύσεις της αναδεικνύουν την AGT Engineering & 
Operations Services ως μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες 

μπορείτε να αντλήσετε στο www.agtgroup.gr. Η εταιρία, 
για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συνεχίσει την 
αναπτυσσόμενη πορεία της, αναζητά:

Cost Estimator
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Σκοπός θέσης:
Αρμοδιότητες:

Σύνταξη προσφορών-τεχνικών περιγραφών 
(Method Statement)-χρονοδιαγράμματος-αρχειοθέτηση

Συγκέντρωση δικαιολογητικών-σύνταξη 
προαπαιτούμενων φακέλου διαγωνισμών

έως την έναρξη των εργασιών

μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών
Ζητήσεις προσφορών προμήθειας υλικών 

και εργασίας-αξιολόγηση προσφορών-εκτίμηση 
κόστους

προσφοράς μεγάλου προϋπολογισμού

προσφορές

Pre-construction meetings με το κατασκευαστικό 
τμήμα
Απαιτούμενα προσόντα:

3+ έτη προϋπηρεσίας ως μηχανικός εργοταξίου

Αποδεδειγμένη ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης 
πολλαπλών θεμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή 
στη λεπτομέρεια

Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
Η AGT φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες 
της άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης. 

τον κωδικό της θέσης «FM/COST/01» στο link: https://
swr.gr/vK8Dr

προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Η εταιρία Prime Solutions ABEE μια από τις ηγετικές 
εταιρίες στον χώρο της παραγωγής καλλυντικών και πα-
ραφαρμακευτικών προϊόντων αναζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
(κωδ.sales 02) Αθήνα

στρατηγική πωλήσεων της εταιρίας, αξιοποιώντας το ήδη 
υπάρχον δίκτυο πωλήσεων και δημιουργώντας σταθερές 

Βασικές αρμοδιότητες:

Εφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής

συνεργάτες
Απαραίτητα προσόντα:

Σπουδές ανώτερης εκπαίδευσης

προσόν
2-3 χρόνια εμπειρίας σε σχετική θέση

επικοινωνίας

link: https://swr.gr/SioVt.

Η ΦΑΜΑΡ, πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται 
στην Ευρώπη με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής 

Quality Control Analyst
Κωδικός: QCA_2018

τρια του χημείου του εργοστασίου.
Και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες

και τελικών προϊόντων
Εκτέλεση ενόργανων αναλύσεων (HPLC, GC, IR, TOC)

και συντήρησης αναλυτικών οργάνων του εργαστηρίου

κατά τις χημικές αναλύσεις και επίλυση αυτών
Απαραίτητα προσόντα:

μηχανικού-φαρμακοποιού
Απαραίτητη αναλυτική εμπειρία 2-3 ετών 

Προσφέρουμε: 
Αποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό 

link: https://swr.gr/SNuDB. 

όπως δηλώσετε την περιοχή εργασίας που σας ενδιαφέρει.

Kensho’s Boutique Hotel & Suites is currently seeking 
to recruit for the season 2018:

Housekeeping Manager 
Mykonos

Position requirements:
Tourism or Hospitality degree
Minimum experience of 3 years in 5 star hotels 

in similar position
Advanced use of english language, both oral 

and written
Computer literacy (Windows Word, Excel)
Previous experience with PMS systems
Knowledge of extra language will be considered 

an asset (German, Italian, French or Russian)
Strong communication and interpersonal skills
Teamwork spirit-Leader
Professional appearance and behaviour
Positive make it happen attitude

Kensho Hotel offers:
Accommodation
Professional working environment
Competitive salary

CV, Recommendations and recent photo required 
to this link: https://swr.gr/dhx1c.

Η αλυσίδα Super Market Κρητικός ΑΕ δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου, σε όλη την 

Προσωπικό 
για το Τμήμα Αποθήκης

Τι ζητάμε: Απαραίτητα προσόντα: 

Επικοινωνιακή και ομαδική εργασία

Ευχάριστη προσωπικότητα με πρότυπο ευγένειας 
απέναντι στους πελάτες

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Τι προσφέρουμε:

τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας, 
ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας 
μας ακόμη και αν δεν διαθέτετε σχετική εμπειρία

link: https://swr.
gr/1bHm6.

Η Ελούντα Α.Ε. αποτελείται από τρεις πολυτελείς ξενοδο-
χειακές μονάδες: Porto Elounda, Elounda Mare, Elounda 
Peninsula. Η Ελούντα Α.Ε., όντας ένας από τους δημο-
φιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, 
δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει 
μία σημαντική εργασιακή εμπειρία στον χώρο των τουρι-
στικών επιχειρήσεων. 
Η Ελούντα Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα και λειτουρ-
γικά δωμάτια προσωπικού εντός του νεόχτιστου κτιρίου 
προσωπικού του ξενοδοχείου με κλιματισμό, τηλεόραση 
και λουτρό. Επίσης προσφέρει δωρεάν wi-fi στο σαλόνι 

τη σεζόν 2018:

Εργάτη Κήπων 
& Γηπέδων Golf

Απαραίτητα προσόντα:

σε ανάλογη θέση
Η γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί 

επιπλέον προσόν
link: https://swr.gr/lXt5g.

Figura-Eonia προσφέρει 
θέσεις πρακτικής άσκησης στις ειδικότητες:

Β. Φυσικοθεραπευτή
Β. Διαιτολόγου

σπουδαστών, δίνοντας εφόδια απαραίτητα για την επιτυχημένη 
επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς και την ευκαιρία να γίνουν 

τους στο link: https://swr.gr/K6lux.

Πωλητής-Πωλήτρια
για το κατάστημα στη Λαμία 

Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:

Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο 
των πωλήσεων

Γνώση αγγλικών

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

link: 
https://swr.gr/392aL.

Voucher 18-24 
Διοικητική Υποστήριξη

γραμματειακή υποστήριξη. O εκπαιδευτικός οργανισμός 
Nέα Γνώση
φωση και προώθηση σε θέσεις εργασίας, στον τομέα της 

νέους ενδιαφερόμενους 18-24 ετών άνευ προηγούμενης 
εργασιακής εμπειρίας που έχουν κάρτα ανεργίας.

γραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/o1Zd9 με θέμα 

210 9029780 για μία προσωπική συνάντηση. Νέα Γνώση 

Ζητείται από εκδοτική εταιρία:

Γραφίστας
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και των προγραμμάτων 

link: https://swr.gr/5uN8k.



Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 201820

εργασία που, πέρα από ένα καλό πακέτο αποδοχών, 
προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης, στεί-
λε μας το βιογραφικό σου! Η Media Markt Ελλάς 
ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρονικών ειδών 
στην Ευρώπη. Ο όμιλος κατέχει την πρώτη θέση σε 
πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών σε 15 χώρες με 
πάνω από 1.000 φυσικά καταστήματα. Στην Ελλάδα 
δραστηριοποιείται με 12 φυσικά καταστήματα και 
το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.mediamarkt.
gr με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.
Νέες θέσεις εργασίας: Ψυκτικοί Εγκαταστάτες 
(πλήρους απασχόλησης) για την Αττική
Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες: 

στους χώρους των πελατών μας 

ποιότητας υπηρεσίες 
 

σας και τη διάθεσή σας για εξυπηρέτηση
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

θέση 
 

 

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. 
Θέλουμε να προσλαμβάνουμε τους ικανότερους 
στην αγορά εργασίας, γιατί αυτοί θα είναι που θα 

ανθρώπους! Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της 
Media Markt Ελλάς, με μεγάλη χαρά θα δεχτούμε 
την αίτησή σας στο link: https://swr.gr/gvehd 

H Eυρωψυκτική Design Α.Ε.Β.Ε., 20 χρόνων ελληνική 
εταιρία κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού 

εργοστάσιό της στις Αχαρνές Αττικής:
Λουστραδόρο (κωδ. 6)

Αντικείμενο της θέσης είναι η γνώση και η βαφή 
ξύλινων, ανοξείδωτων και μεταλλικών επιφανειών/
κατασκευών.
Απαραίτητα προσόντα: 

 

περιβάλλον 
 

 
και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά 

 
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης 

 
 

Παροχές: 
 

-
κούς ανθρώπους! Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο 

-
χτούμε την αίτησή σας, βιογραφικά και συστατικές 
επιστολές, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό 
θέσης στο: https://swr.gr/d58pF. Όλες οι αιτήσεις 
θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η Α. Γερολυμάτος A.E. βιομηχανία παραγωγής 
 Αυλώνα 

Ηλεκτροσυγκολλητή
Προσόντα:  

 
 

ηλεκτροκόλλησης 
 
 

και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις 

Καθήκοντα: 
 

κατασκευών-ρολών 
 

 

Παροχές: Αποδοχές βάσει προσόντων.
-

μείωμα, απαραιτήτως με αναφορά θέσης στο link: 
https://swr.gr/TMojF 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
-

Επιστημονικό Συνεργάτη  
Ιατρικό Επισκέπτη

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

 

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

 
 

και συνεχείς εκπαίδευση 

 
απασχόλησης.

https://swr.gr/NgSKX 

Ανώνυμη εταιρία φαρμακευτικών και ιατρικών 

Ιατρικό Επισκέπτη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 

τα παραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα στη διεύθυνση: Ariti Α.Ε.

link: https://swr.gr/HzVRq

Ιατρικός Επισκέπτης-Κέρκυρα
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 

-
δική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
στρατηγικό σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της 
στον ανθρώπινο παράγοντα.
Aπαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

αναλόγως απόδοσης 
 

 
 

αγορά 

link:  ή ταχυ-

με κωδικό θέσης: ΚΕΡ. www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ
Γιατροί (Ελλάδα)

Ζητούνται γιατροί στην Ελλάδα από τον μεγαλύ-
τερο οργανισμό έρευνας, εκπαίδευσης και θερα-
πείας των ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής.
Απαιτούμενα προσόντα: 

Ένωσης ή αναγνωρισμένο 
 

 
 

 
με πάνω από 2 χρόνια αναμονής
Προσφέρονται: 

 

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.

https://swr.gr/tGJZy

Ο βραβευμένος όμιλος δερματολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών CDM 
Medical Group

Ιατρούς Ειδικευμένους  
Δερματολόγους ή Πλαστικούς Χειρουργούς

Απαραίτητα προσόντα: 
 

ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 
 

Προσφέρεται

σημείωμα απαραίτητα με φωτογραφία στο link: 
www.

Γιατροί (Γερμανία)
Οι πελάτες μας, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία 

-
δικευμένους ιατρούς των πιο κάτω ειδικοτήτων:
Για πληθώρα ιατρικών θέσεων ανά ειδικότητα:

 
 

 

Ενώ περιορισμένες θέσεις για λοιπές  
ειδικότητες.

αποκτήσει πτυχίο και ειδικότητα από χώρα που ανή-
κει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μιλούν και να 
γράφουν σχεδόν άριστα τη γερμανική γλώσσα (σε 
επίπεδο C1).
Η εταιρία μας παρέχει πληροφορίες και πλήρη 
υποστήριξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρό-

να εξασφαλιστούν όλες οι σχετικές άδειες, εγγραφή 
στον οικείο ιατρικό σύλλογο, απόκτηση συνταγολο-
γίου κ.λπ. Οι υπηρεσίες μας αμείβονται από τα ξένα 
νοσοκομεία, ενώ οι ιατροί δεν καταβάλλουν κανενός 
είδους αμοιβή σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και 
εργασιακό περιβάλλον σε μεγάλα νοσοκομεία.
Αν επιθυμείτε τη μόνιμη ένταξή σας στο μεγαλύτερο 
σύστημα υγείας της ηπείρου μας με 20.000 ενερ-
γές νοσοκομειακές κλίνες, παρακαλούμε, στείλτε 
το βιογραφικό σας σημείωμα στα γερμανικά στο 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Ο όμιλος Ευρωκλινικής είναι ένα από τα πλέον 
σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά 
κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή της το 1998 δια-

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. 

Έμπειρο Νοσηλευτή/τρια  
Αιμοδυναμικού/Αγγειογραφικού Τμήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

(αιμοδυναμικό/αγγειογραφικό τμήμα)  
είναι απαραίτητη 

 
 

(προφορικά και γραπτά) 

ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
Ο όμιλος προσφέρει: 

 
 

Ευρωκλινικής, καθώς και των συγγενών τους 
 

προνόμια

σας στο link: https://swr.gr  χρησιμοποιώ-
ντας τον κωδικό ΑΙΜ.08
την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων 

-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί 

αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη 

σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το 
.

Ο όμιλος εταιριών υγείας Βιοϊατρική

τον/την κατάλληλο/η:
Νοσηλευτή/τρια Μ.Ε.Θ.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
σε αντικείμενο σχετικό με την εντατική θεραπεία 

 
5 κλινών 

 

Προσφέρονται: 
 

σας στο link: https://swr.gr/IALdJ. Θα τηρηθεί 
απόλυτη εχεμύθεια.

το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία 
-

μένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, 
όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, 
με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας όπως 
αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Ο 

βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα 
(12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε 
σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας 

δώδεκα (12) μηνών το βιογραφικό σας θα διαγραφεί 

Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνε-
στε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να 
αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεω-
μένο ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του 

στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με 
βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον 
σύνδεσμο 

To κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας Ευεξία 
Α.Ε. 

Νοσηλευτή/Βοηθό Νοσηλευτή 
Κωδικός θέσης: GEN-NUR

Προφίλ: 
 

 
 

 
 

 
και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων  
εμπιστοσύνης και συνεργασίας 

 
 

 
 

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
ανάπτυξη σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο 
οργανισμό 

 

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

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Τερκενλής

Διανομείς (Delivery)  
για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:  

μηχανής 
 

επαγγελματισμός
Παροχές:  

 
 

 

Αποστολή βιογραφικών στο link: 

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρoς εταιρία στον 

Θεσ-
σαλονίκη, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυμεί 
να προσλάβει:

Διανομέα

Προσόντα: 

στον κλάδο 

συνθήκες 
 

 

Προσφέρονται: Αποδοχές βάσει προσόντων
Αποστολή βιογραφικών στο link:  

Εξειδικευμένη εταιρία στον χώρο του 

Άτομα για Εντυποδιανομή
Χρονική περίοδος: από 10/9 έως και 29/9.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Προσφέρεται: 
 

 
 

Εφόσον πληροίτε τα παραπάνω στοιχεία, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας συνοδευόμενο 
με μία πρόσφατη φωτογραφία σας στην ιστοσελίδα: 

 με τον κωδικό: Εντυποδιανομή.

Η  West A.E.

-
εθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν 

πόλη της Αθήνας:
Διανεμητές Φυλλαδίων

Περιγραφή θέσης: 
άμεση διανομή εντύπων σε περιοχές της Αττικής.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους στο link: https://swr.gr/dIehU με 
συνημμένη φωτογραφία προσώπου και ολόσωμη, 
αναφέροντας τον κωδικό D004 -

SECURITY
Ο όμιλος Brink’s Hellas, η μεγαλύτερη εταιρία 

παγκοσμίως, προσλαμβάνει άμεσα προσωπικό, δί-

ένα αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας. 
-
-

ποστολές) το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να 

προσλαμβάνoυμε άμεσα:
Καταμετρητές-τριες  

στην Πάτρα
Tα προσόντα σου: 

 
 

σε κυλιόμενες βάρδιες 

 

Τα καθήκοντα σου:

που θα σου ανατεθούν σύμφωνα με τις συμβατικές 
υποχρεώσεις και τις διαδικασίες της εταιρίας

Η εταιρία σου παρέχει: 
 

εξελισσόμενο τομέα της ασφάλειας 
 

της συνέπειας και απόδοσής σου 
 

στο αντικείμενο εργασίας σου 

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: 

 
 με κωδικό 

θέσης MP/PAT 

Security/Ιδιωτική Ασφάλεια

Nέα Γνώση, απόκτησε μέσω εξετάσεων κρατι-
κό πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής 

επαγγελματική αποκατάσταση.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
iHz1R

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

Βοηθών Μηχανογράφου

και τμήματος αγορών.
Περιγραφή ρόλου: 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
 

 
 

Προσωπικές δεξιότητες: 
 

και σύνθεσης δεδομένων 

λειτουργία και συμμετοχή σε διάφορες ομάδες 
έργου 

 
 

πολλαπλών projects
Παροχές: 

 
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία
Αποστολή βιογραφικών στο link:  

Από την εταιρία υλικών μηχανογράφησης Εmpties 
προσφέρεται η θέση:

Yπεύθυνου Μηχανογραφημένης Αποθήκης

Απαραίτητο προσόν:
Προσφέρονται: -
ματική εξέλιξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  

.

ΝΟΜΙΚΑ
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Εurotraining A.E. 
δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και 

Νομικός με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
και σύνταξη εγχειριδίων
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
 

τίτλου 
 

Η συνεργασία αφορά κυρίως στην κεντρική δομή 
της Αθήνας.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/tXIF9 
με θέμα: Νομικός GDPR

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Η Ελούντα Α.Ε. αποτελείται από τρεις πολυτελείς 

ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς 
προορισμούς στην Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία σε 
κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει μία σημαντική 
εργασιακή εμπειρία στον χώρο των τουριστικών 
επιχειρήσεων. Η Ελούντα Α.Ε. διαθέτει πλήρως 
εξοπλισμένα και λειτουργικά δωμάτια προσωπι-
κού εντός του νεόχτιστου κτιρίου προσωπικού του 
ξενοδοχείου με κλιματισμό, τηλεόραση και λουτρό. 

κτιρίου Η Ελούντα Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για 
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Εργάτη Κήπων & Γηπέδων Golf
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

link: https://swr.gr/lXt5g 

 peopleatwork hellas 

Εργάτη Παραγωγής (κωδ. ΕΡ-18)
Το έργο:

Προδιαγραφές θέσης: 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: https://swr.gr/AfcTr. 

Myconian Kyma
Myconian Naia Luxury Suites

Myconian Korali  

Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

link: 

LOGISTICS

Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών
Αρμοδιότητες θέσης: 

 

Τυπικά προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Επιθυμητές δεξιότητες: 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

link: 
κωδικό 

θέσης WMS27.

Data Media–Καϊσίδης Ντέμης & Σια Ε.Ε.

Αποθηκάριο/Οδηγό
Αρμοδιότητες θέσης: 

 
 

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Προϋπηρεσία–εξειδικευμένες γνώσεις: 

 
 
 

 

Προσφέρονται: 
 
 

 

κωδικό 
θέσης (DAT-DRVLOG) link:  

 

Αποθηκάριους

 

Υπάλληλος Αποθήκης/Logistics 
Έδρα:

NessLog

Περιγραφή θέσης:

Ανάλυση καθηκόντων: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προφίλ υποψήφιου: 

 
 

 

link:  

ΟΔΗΓΟΙ
Οδηγούς Φορτηγών  

Κατηγορίας CE στην Αγγλία

Απαιτήσεις: 
 

 

Βασικές απαιτήσεις: 
 

 

link: 

Οδηγού Βυτιοφόρου  
Υγρών Καυσίμων

 

 
 

 
 

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Επιπλέον προσόντα: Θα συνεκτιμηθούν  
ως επιπλέον προσόντα: 

 
 

 
 

Κύρια καθήκοντα: 

Παρέχεται

link: 

ΕΣΤΙΑΣΗ
5* Miraggio Thermal Spa Resort  

Waiter/Service
The role:

Duties and responsibilities:

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Incentives & fringe benefits: 
 
 

 

 

 

Eagles 
Palace & Eagles Villas

Assistant Waiters/Waitresses  
(à la carte restaurants)

Location
Position Summary: 

Key Responsibilities: 

 

 
 

 

 

 

 

 

Requirements: 

 
 

 

 
 

 

Benefits: 
 

 

 
 

link: . All 

Avantis Suites Hotel 4*
Ά Μάγειρα

link: https://swr.

 
Premier Luxury Mountain 

Resort
Bartender

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Παρέχονται:

link:  

Arte & Mare Elia Suites
 

Sushi Chef
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται: 
 

 

link: 

President Hotel 
Waiter/Waitress

Job purpose:

Key accountabilities of the role: 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Candidate profile: 
 

 
 

 
 

 
 

Competencies: 
 

 
 

 

link:  

Κυπριώτη

Sous Maitre-Captain Εστιατορίου
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

https://swr.
 

Poseidonion Grand Hotel
 

Α’ & Β’ Σερβιτόρο
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 

 

 
 

Castello Village Resort 

Α’/Β’ Μάγειρα Ζεστής Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Επαγγελματικές ικανότητες: 
 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 
 

 
 

link: https://

 Afitis Boutique Hotel
Pastry Chef

Προσόντα: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
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https://swr.gr/5tNjw

Barista/Bartender
Costa Navarino 

Being part of our Food & Beverage team  
you will need to:

To be successful in this role you will:

Costa Navarino offers:

link

AMC 
Σερβιτόρου

Οι κατάλληλoι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν:

Παρέχεται: 

link
κωδικό WMIU2018 

MarBella S.A.

 

Beverage Manager
Qualifications, skills & role:

Benefits:

link

Απολλώνιον 
Α.Β.Ε.Ε.

Ψήστη (Μαρκόπουλο)
Προφίλ υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

link https://swr.gr/

Castello Boutique Resort & Spa

Σπουδαστές Tουριστικών Σχολών  
για Πρακτική Άσκηση στο Εστιατόριο

Απαραίτητα προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

link

 TUI Sensimar Blue Lagoon Palace 

Καλύβες Χαλκιδικής

Σερβιτόροι/ες
Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link:

Aegean View Aqua Resort

Υπεύθυνο Μπαρ
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις:

 
Η επιχείρηση προσφέρει:

 link

Βοηθός Μάγειρα
(κυρίως για ζύμες)

Η εταιρία:

Ο κατάλληλος υποψήφιος

Ο κύριος σκοπός της θέσης:

Τυπικά προσόντα:

Ουσιαστικά προσόντα:

Αποδοχές: 

Επιπλέον παροχή:  

link https://swr.gr/
  . 

Athens Lotus

Μάγειρα Β’
Απαραίτητα προσόντα:

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει:

link

Sophia Collection Santorini

Άτομα για Service
Απαραίτητα προσόντα: 

 link:  

Rocabella Hotels

Assistant Waiter/Waitress
Position requirements

Duties and responsibilities:

link

Elysium Boutique

Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα: 

Η εταιρία μας προσφέρει: 

link

Creta Maris Beach Resort

Βοηθό Σερβιτόρου  
σε Α la Carte Εστιατόριο

Απαραίτητα προσόντα: 

Επιθυμητό προσόν: 

Προσφέρουμε: 

link

Kassandra Palace Hotel & Spa

Maitre D’ Hotel

Responsibilities:

Skills/qualifications:

Benefits:

 link: 

Γευσήνους

Μάγειρα Β’
Προσόντα: 

link

Sani Resort

Waiter/Assistant Waiter  
(SWAW018)

Job Description: 

Candidate profile: 

 

Benefits: 

link:
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Η Domes Resorts προσλαμβάνει στο νέο ξενοδοχείο 
της Domes Miramare, a luxury collection resort 
στα Μοραΐτικα Κέρκυρας: 

Sushi Chef
Απαραίτητα προσόντα: 

σε εστιατόριο à la carte ή σε εστιατόριο  
à la carte 5* ξενοδοχείου 

 
και ασφάλειας 

 
 

 
 

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

 

https://swr.gr/Ge0ZR 

Chef/Μάγειρα Α’
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει  
να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:

 

 

εστίασης ή τουριστική επιχείρηση ή αντίστοιχη 
βιομηχανία 

 

Τα καθήκοντα της θέσης προβλέπουν  
για τον ή την κάτοχο: 

 
 

 
σε βάρδιες
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

στο link: https://swr.gr/Lcs6Q

Νέος/α με εμπειρία  
Ζαχαροπλαστικής-Κουζίνας

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

 
 

 

Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την εταιρία 
και που οφείλει ο κάθε συνεργάτης  
να ακολουθεί πιστά είναι οι παρακάτω: 

 
 

-
βάλλοντος που μπορεί να επηρεάσει

 
 

 
της εταιρίας
Τι είναι αυτό που κάνει τους τέλειους 
Lukumaδες; 

 
 

 
 

 

-

-

-

-

link:  
https://swr.gr/XpQ8T.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Η HIP Ηospitality 

-

Front Office Agent  
Υπάλληλος Υποδοχής

Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

ημιδιατροφής 
 

link: https://swr.gr

 Elatos Resort & Health Club -
ληνικό ξενοδοχείο που αποτελείται αποκλειστικά 

απόλυτο φυσικό περιβάλλον, την ηρεμία, την ιδι-

-

Hotel Assistant Manager

Εssential qualifications: 
 

 

 
 

 

Desirable qualifications: 
 

 
 

Personal skills and qualities: 

 
 

link: https://swr.gr/nGwJh

 Athens Lotus Hotel
Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες  
 

 

ικανότητες 
 

Προαιρετικά προσόντα: 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

 

 
της επιχείρησής μας.

 

Myconian Kyma
Myconian Naia Luxury Suites

Myconian Korali, Relais 

Καμαριέρες
link: 

Electra Hotels & Resorts, η 

-

Καμαριέρας (κωδ. θέσης: ΚΑ)
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία μας 
προσφέρει: 

-

link: https://swr.gr/

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
-

Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής  
(κωδ. θέσης: ΝFO)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

link: https://
swr.gr/
εμπιστευτικά.

Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα: 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: 

Η INGLOBE -

Housekeeper/Καμαριέρας
Περιγραφή εργασίας: 

-

είναι σε επιφυλακή όσον αφορά πτυχές ασφάλειας 

Περίοδος εργασίας:  

Τύπος απασχόλησης:  

Καθήκοντα:
-

στα πρότυπα του ξενοδοχείου

-

 

-

 
 

 
 

 
ή εάν δεν μπορεί να τα μεταφέρει  

 

 
 

διαδικασίες του ξενοδοχείου

οποιαδήποτε υλικά λείπουν ή είναι χαλασμένα να 
-

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

Παροχές: 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

link:  

Elysium Boutique 

Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

 
εκτός Κρήτης 

-

link: 

Poseidonion Grand Hotel  αποτελεί ένα 

βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον χαρακτήρα και 

 
, όντας ταυτισμένο με την κοσμοπολί-

τικη ιστορία του.
Στέλεχος για το Τμήμα  

Εκδηλώσεων & Catering

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

ικανότητες 
 

 Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 link: 

Η AMC 
Receptionist

Οι κατάλληλες υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν 

προσόν.
Παρέχεται 

link:  
κωδικό CHH2018. 

Olea All Suite Hotel 5*, 
-

δοχείο TUI Sensimar Caravel Hotel 5* 

Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: ικανοποιητικό πακέτο 

link:  

 Vedema Resort, μέλος της Luxury 
-

Night Auditor
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 

 
ξενοδοχειακής σχολής 

 
 

 
 

 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

link:  

Agalia Luxury Suites

Night Auditor

link:  

Andronis Exclusive

Hotel Manager
Entry requirements:
Functions as the strategic business partner of 
the property operation, the ideal candidate we 
are looking for must have:

Core Activities: 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

We offer: 
 

 

Andronis Exclusive

link: 

Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, το υπερπο-
 , 

Groom
Απαραίτητα προσόντα: 

 

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε: 
 

 
 

-

link: https://
 

Leda Village Resort στο Χόρτο 

Υπάλληλος Υποδοχής-Κρατήσεων  
(Front & Back Office)

Απαραίτητα προσόντα: 
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Eπιθυμητά προσόντα: 

link
κωδικό θέσης: Υποδοχή.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Euphoria Retreat-Mystras

Male Spa Therapist

Key Responsibilities:

link  

 AegeoSpas-Leading Spa Management Solutions

-

Αισθητικός
Περιγραφή θέσης: -

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

link: 

Domes Resorts -
Domes Miramare (

 
Spa Therapist/Beautician

Προσόντα:

-

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει:

link:

Hersonissos Group Hotels
  

Θεραπεύτρια Spa
(κωδικός θέσης: Spa Αbαtοn)

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

-

link:

Aqua Luxury Suites

Μασέρ/Αισθητικού
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: 

Afitis Boutique Hotel
Spa Therapist

Προσόντα:

Προσφέρονται:

 

-

HotelBrain

Spa Therapist  
Zakynthos (code: SPA ZAK)

Qualifications: 

 

 

 

 
 

 

link: 

Constantinou Bros Hotels

Massage Therapist
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

-
link: 

Arte & Mare Elia Mykonos Suites

Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

 

link: 

Renaissance Hotel
Spa Therapist

Προσόντα:

–

–

Προσφέρονται:

link

-

Ikos Resorts 

Spa Manager & Assistant Spa Manager

About the role:

Some of the goals you will be having:

To succeed in your role, you will need to have:

Besides the experience and professional 
development:

 link  

Spa Manager 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής

Kassandra Palace Hotel 
& Spa  -

-

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

link:

Σύμβουλος Ομορφιάς 
(κωδ. θέσης: PROF-126)

Optimal HR Group

Αντικείμενο και αρμοδιότητες: 

-

-
-

-

παραίτητα προσόντα:

Παροχές: -

link: 

Spa Therapist 
(Φισκάρδο Κεφαλονιάς) 

Emelisse Art Hotel 

Απαιτούνται: 
 

To Emelisse Art Hotel Fiskardo προσφέρει 
στον κατάλληλο συνεργάτη: 

 
 

link: 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Προϊσταμένη Καθαριότητας

Απαραίτητα προσόντα:

link:  

Valet Attendants  
Προσωπικό Πλυντηρίου

Four Seasons Astir Palace Hotel 
Athens

link:

CRC -

Yπάλληλο Καθαριότητας

Αρμοδιότητες:

Προσφέρεται: 
link

-

Yπάλληλος Καθαριότητας 

Προσφέρεται:

link: 

Auto Marin A.E
Υπάλληλο Καθαρισμού 
με δίπλωμα οδήγησης

Περιοχή:
link: 

-

ΜΟΔΑ
Seamstresses/Μοδίστρες

Four Seasons Astir Palace Hotel 
Athens

link:

Funky Buddha

Σχεδιαστή 
Σχεδιάστρια Μόδας

Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

 

 

Προσόντα: 
 

 

 

 
 

 

link:  
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Μικρές αγγελίες εργασίας 

LOGISTICS
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες από μεταφορική 
εταιρία στην Κατερίνη για άμεση πρό-
σληψη. Τηλ.: 2351 305241. https://
swr.gr/sm41f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος logistics. Απα-
ραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. https://
swr.gr/mEFuI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης. Αρμοδι-
ότητες: παραλαβή, ταξινόμηση, ετοιμασία 
παραγγελιών, ενημέρωση για ελλείψεις 
υλικών κ.ά. Εξωτερικές εργασίες εάν 
απαιτείται. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/YMzT0
ZHTOYNTAI χειριστές μηχανημάτων 
μετάλλου CNC (τόρνων και κέντρων 
κατεργασίας) στο Ωραιόκαστρο Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ: 2310 515122, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-15:00. https://
swr.gr/5s0Xk
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές μηχανημάτων 
μετάλλου CNC λαμαρίνας, στο Ωραι-
όκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00. https://swr.gr/hofgU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παραγωγής με 
έδρα το Καματερό, εργάτης αποθήκης 
για πλήρη απασχόληση. Δίπλωμα προ-
αιρετικό. https://swr.gr/e7HzF
ZHTEITAI από εισαγωγική εταιρία υφα-
σμάτων υπάλληλος αποθήκης. Δίπλωμα 
οδήγησης απαραίτητο. https://swr.gr/
CIHJi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πακετάς για τα Subito στην 
πλατεία Θέρμης. Πλήρες ωράριο εργασίας 
και ανταγωνιστικές αποδοχές. Συνεντεύ-
ξεις στο κατάστημα, Παραμάνας 12. Τηλ: 
2310 486244. https://swr.gr/4cbrR
ZHTEITAI από εισαγωγική-εμπορική 
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού 
στις Αχαρνές αποθηκάριος για εργασίες 
αποθήκης (παραλαβή εμπορευμάτων, 
εκτέλεση παραγγελιών, ανεφοδιασμός 
ραφιών), επικοινωνιακός, δραστήριος, 
συνεργάσιμος, επιθυμητή γνώση ERP/
Scanner. https://swr.gr/wuvhQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης από μεταφορική 
εταιρία στη Λάρισα. https://swr.gr/aRNh3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνοδοί διανομής πλήρους 
απασχόλησης για φόρτωση και διανομή 
εμπορευμάτων στην Αττική. Tηλ.: 210 
9324806. Κωδικός: 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 απασχό-
ληση. https://swr.gr/PNlCV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χειριστής κλαρκ με προϋπη-
ρεσία και δίπλωμα χειριστή. Θα δοθεί 
προτεραιότητα σε υποψηφίους της ευ-
ρύτερης περιοχής. https://swr.gr/3yHcL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός χειριστή κλαρκ από 
εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στις 
Καλύβες Χαλκιδικής. Σχετική προϋπη-
ρεσία επιθυμητή. Απαραίτητα μόνιμος 
κάτοικος νομού Χαλκιδικής. Για τους 
άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. https://swr.gr/2OwfK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εισαγωγική 
εταιρία με έδρα την Παλλήνη, υπάλληλος 
για το τμήμα τιμολόγησης-παραγγελιών. 
Προσόντα: γνώση προγράμματος SoftOne, 
γνώση αγγλικών, γνώση αποθήκης, 3 
έτη προϋπηρεσία. Κωδ θέσης: 1. https://
swr.gr/8QslZ
ZHTEITAI από εισαγωγική-εμπορική 
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού 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 εμπορικού 
προγράμματος και MS Office. https://
swr.gr/xS8Ei

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από εταιρία συντήρη-
σης και κατασκευής κήπου. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. 
https://swr.gr/yI5B7
ZHTEITAI γεωπόνος απόφοιτος ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ για πλήρη απασχόληση σε φυτώριο 
στη Νέα Μάκρη. https://swr.gr/mU4vW

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 Άρτας. 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 κα-
τοχή 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 εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε 
ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/I3V15

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος ψηφιακών εκτυ-
πώσεων-γραφίστας για τη διαδικασία 
σχεδιασμού ή/και παραγωγής ψηφιακών 
εκτυπώσεων σε περιβάλλον απαιτήσε-
ων και σύγχρονης τεχνολογίας. Καλές 
γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, προαιρετικά γραφιστικής, 
social media. https://swr.gr/MxfOE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια 
από διαφημιστική εταιρία στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. 
Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών, άριστη 
γνώση των προγραμμάτων του Adobe 
Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). 
Απαραίτητη η αποστολή portfolio. https://
swr.gr/64KuF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ senior graphic designer από 
διαφημιστική εταιρία. Γνώσεις: Adobe 
Suite MAC, motion και video skills using 
after effects, σχεδιασμός web και digital 
content, αγγλικά. Προϋπηρεσία σε δια-
φημιστική εταιρία. https://swr.gr/bI9Rs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια 
από διαφημιστική εταιρία στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχό-
ληση. Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών, 
άριστη γνώση των προγραμμάτων: Adobe 
Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). 
Απαραίτητη αποστολή portfolio. https://
swr.gr/5bnml
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από εταιρία δι-
αχείρισης ανθρώπινου δυναμικού HR 
για λογαριασμό πελάτης της με γνώσεις 
Illustrator και Photoshop και εμπειρία 
τουλάχιστον 4 χρόνων για απογευματινή 
εξωτερική ή μόνιμη απασχόληση. Κωδι-
κός θέσης: Graf.2. https://swr.gr/EMyH7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας για εκτυπώσεις 
μουσαμάδων-τεντών σε plotter ψηφι-
ακής εκτύπωσης Rolland, αυτοκόλλητα 
σε οχήματα και επιγραφές. Επιθυμητή η 
γνώση αερογράφου. Τηλ.: 2310 683911. 
https://swr.gr/Zsbg2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δακτυλογράφος-γραφίστας 
από τον ιατρικό σύλλογο Ε.Ε.ΛΙ.Α. (Κύ-
πρου 4, Αθήνα) με μεγάλη εμπειρία στη 
σελιδοποίηση και στη διαμόρφωση 
κειμένου περιοδικών-βιβλίων. Υποχρε-
ωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκήπων 
και Αμαρουσίου. Τηλ.: 210 6718080. 
https://swr.gr/E-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία εμπο-
ρικός διευθυντής με τουλάχιστον τριετή 
εμπειρία. https://swr.gr/hapoB
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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών, 
γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπα-
νικών από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα 
για όλη την Αττική. Πλήρης ασφάλιση, 
επιδόματα, δώρα, bonus. Τηλ.: 210 
7565300. https://swr.gr/2hWkT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ψυχολογίας με 
εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστη-
μιακών μαθημάτων αναφορικά με τις 
κατατακτήριες εξετάσεις των τμημάτων 
ψυχολογίας τόσο του Παντείου, όσο και 
του ΕΚΠΑ. Αναλυτικότερα τα μαθήματα 
είναι γνωστική, κοινωνική, της προσω-
πικότητας. https://swr.gr/gWXkx
ZHTEITAI παιδαγωγός για μελέτη και 
φύλαξη 7χρονου παιδιού καθημερινά 
17:00-19:30. Περιοχή: Νέος Κόσμος. 
Τηλ.: 6936 008185. https://swr.gr/ZT8aL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσκαλος/α για εργασία σε 
κέντρο μελέτης με εμπειρία. Κάτοικος 
Καλλιθέας ή γύρω περιοχών. https://
swr.gr/E6CKN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια αγγλικών με 
εμπειρία στην προετοιμασία για πτυχία 
γλωσσομάθειας για μερική απασχόληση 
σε ΚΞΓ. Απαραίτητη η θετική διάθεση 
και η εξοικείωση με τη χρήση νέων τε-
χνολογιών στην εκπαίδευση. https://
swr.gr/somOG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός με διδακτική 
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από 
κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερι-
νή μεσημεριανή απασχόληση με παιδιά 
γυμνασίου. https://swr.gr/hfEtc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές μαθηματικών με 
πενταετή τουλάχιστον φροντιστηριακή 
εμπειρία σε Β’ και Γ’ λυκείου και ηλε-
κτρονικές σημειώσεις από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης. https://swr.gr/BfSI6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κέντρο ξένων γλωσσών 
στη Νέα Σμύρνη καθηγητής/τρια της αγ-
γλικής και της ισπανικής γλώσσας για 
όλα τα επίπεδα με διδακτική εμπειρία 
σε φροντιστήριο. https://swr.gr/m42rv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για 
εργασία σε κέντρο ξένων γλωσσών 
στην Καλαμαριά. Τηλ: 6932 432564. 
https://swr.gr/O2fkj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής /τρια από φροντι-
στήριο μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια 
προάστια Αττικής για το μάθημα Α.Ο.Θ. 
Επιθυμητή σχετική διδακτική εμπειρία. 
Θέμα: Α.Ο.Θ. https://swr.gr/B6mc8
ZHTΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco School 
Μπλε Μέλισσα γυμναστής /τρια για την 
κυψέλη του αθλητισμού. 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 μουσικοπαιδα-
γωγοί για να αναλάβουν τα eco εργαστή-
ρια 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 σύ-
ντομο βιογραφικό και τα εργαστήρια που 
θα θέλατε να υλοποιήσετε στο σχολείο 
μας. https://swr.gr/6aQoK

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με διδακτική 
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από 
κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερι-
νή απασχόληση με παιδιά γυμνασίου. 
https://swr.gr/jRQq6
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες πτυχιούχοι 
αγγλικής φιλολογίας για εργασία σε 
φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη για τη 
σχολική χρονιά 2018-2019. Απαραίτητη 
η δυνατότητα διδασκαλίας 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 ξενοδοχειακών 
σπουδών από αθηναϊκό εκπαιδευτικό 
όμιλο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντί-
στοιχη θέση. Κωδικός: KΞ_07_2018. 
https://swr.gr/2VfOB
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές αγγλικών, 
γαλλικών και άτομο για συνδυαστικά 
καθήκοντα γραμματείας-διδασκαλί-
ας από καταξιωμένο όμιλο στα νότια 
προάστια. Σοβαρές προτάσεις, σταθερή 
συνεργασία, εργασιακό ήθος, καλό βι-
ογραφικό. Άδεια προτιμητέα. Μισθός, 
ΙΚΑ, συστάσεις. https://swr.gr/pAM89
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών όλων 
των επιπέδων με τεκμηριωμένη προϋ-
πηρεσία 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 χειροπρά-
κτης, διπλωματούχος πανεπιστημίου του 
εξωτερικού, για συγγραφή εκπαιδευτι-
κών επιστημονικών άρθρων σε ιατρικό 
περιοδικό σε συνεργασία με ιατρούς. 
Τηλ.: 210 6776167 (09:00-14:00). 
https://swr.gr/zZ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-
ADMINISTRATION
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εξαγωγική 
εταιρία τροφίμων με έδρα το Χαλάνδρι 
Αττικής. Κύριες αρμοδιότητες: τηλεφω-
νικό κέντρο, υποδοχή, διαχείριση αλ-
ληλογραφίας-courier, υποστηρικτικές 
εργασίες γραφείου. Προοπτική εξέλιξης. 
Άριστη προφορική επικοινωνία στα αγ-
γλικά είναι απαραίτητη (Proficiency). 
https://swr.gr/kIc1h
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραμματέας 
εμπορικού οργανωτική, επικοινωνιακή, 
απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης 
για το εμπορικό τμήμα. Αρμοδιότητες: 
παρακολούθηση αλληλογραφίας, διαχεί-
ριση υπάρχοντος πελατολογίου, σύνταξη 
προσφορών, διαχείριση παραγγελιών 
e-shop. Απαραίτητες γνώσεις Ms Office, 
CRM, αγγλικών. https://swr.gr/KB572
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εκδοτική εταιρία 
στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Θα προτιμηθούν υποψήφιες 
από κοντινές περιοχές. Κωδικός θέσης: 
Secr0918. https://swr.gr/dbNkx
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τη Spartan Security, η 
οποία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, 
υπάλληλοι γραφείου δίπλα στο μετρό 
Συγγρού-Φιξ. Πρόκειται για μία εκ των 
δυναμικότερων και μακροβιότερων ελ-
ληνικών επιχειρήσεων ασφαλείας με 
σημαντικές διακρίσεις και εκατοντάδες 
μακροχρόνιες συνεργασίες. https://swr.
gr/s5AFk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείας-
εξυπηρέτησης πελατών από ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
ιδιωτικό ΚΤΕΟ με ελαφρά και βαρέα 
οχήματα. https://swr.gr/RCyJM
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από 
εταιρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. 
https://swr.gr/PtBxD

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία έμπειρη πωλήτρια-
τηλεφωνήτρια για επιβεβαίωση και δια-
χείριση παραγγελιών και καταχωρίσεις. 
Παρέχεται σταθερός μισθός, bonus και 
ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι 
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Tηλ.: 
210 3460132. https://swr.gr/SXbmt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μελετητική εταιρία που 
αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα 
άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. Προη-
γούμενη προϋπηρεσία σε δημόσιους διαγω-
νισμούς μελετών και σπουδές σχετικές με 
το αντικείμενο του μηχανικού θα εκτιμηθούν 
ιδιαιτέρως. https://swr.gr/TCrX1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία 
υπαλλήλοι γραφείου (όχι πωλήσεις) για 
4ωρη απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 
Παρέχεται σταθερός μισθός και ασφάλιση. 
Απέναντι από τη στάση μετρό «Κερα-
μεικός». Tηλ.: 210 3460132. https://
swr.gr/x01y2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία 
άτομα για τη στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου (όχι πωλήσεις). Παρέχεται 
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Άμε-
ση πρόσληψη. Απέναντι από τη στάση 
μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210 3460132. 
https://swr.gr/nkK86
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας διευθύνσεως 
που να γνωρίζει γερμανικά από όμιλο 
επιχειρήσεων. https://swr.gr/OHLTg
ZHTEITΑΙ από κατασκευαστική εταιρία 
δημοσίων έργων γραμματέας με άρι-
στη γνώση Η/Υ (MS Office). Επιθυμητή 
η γνώση ξένων γλωσσών. https://swr.
gr/FDNK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από 
εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στο 
αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Απαραί-
τητα: απόφοιτος τουριστικής σχολής ή 
σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, γνώση χρήσης 
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/ljis7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό όμιλο 
στο κέντρο υπάλληλος γραμματειακής 
υποστήριξης με γνώση Η/Υ, αγγλικών 
και διετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
φροντιστηρίου για πλήρη απασχόληση. 
https://swr.gr/37hDi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από την 
Ευρωγνώση Καλαμαριάς για απογευμα-
τινή μερική απασχόληση (υποδοχή και 
εξυπηρέτηση μαθητών). Άριστη γνώση 
αγγλικών (κάτοχος Proficiency) και χει-
ρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS 
Office, internet). https://swr.gr/uQLTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον χώρο των 
οδοντιατρικών, υπάλληλος γραφείου 
έμπειρος στα logistics. Άριστες οργα-
νωτικές ικανότητες και άνετη χρήση του 
Office. Η γνώση χρήσης Softone και της 
οδοντιατρικής θα θεωρηθούν επιπλέον 
προσόντα. https://swr.gr/sGznD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου σε 
γραφείο στον Άγιο Δημήτριο για ημια-
πασχόληση. Άριστη γνώση Word, Excel 
και Power Point. Η γνώση γραφιστικής 
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/kPTKQ
ZHTEITAI άτομο με άριστη γνώση 
αγγλικών καθώς και Η/Υ κάτοχος 
διπλώματος αυτοκινήτου από εταιρία 
δομικών υλικών στα Καλύβια Αττικής 
για το τμήμα πωλήσεων. Εσωτερική και 
εξωτερική εργασία. Κάτοικος γύρω πε-
ριοχών. https://swr.gr/kFbe3
ZHTEITAI από εταιρία εκπαιδευτικού 
λογισμικού υπάλληλος γραφείου με καλή 
γνώση photoshop και flash. https://swr.
gr/vM6g8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ωδείο βυζαντινής μουσι-
κής και παραδοσιακών οργάνων, άμεσα 
γραμματέας για 5ωρη απογευματινή 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών. Δεκτά 
βιογραφικά μόνο από Βόρεια Προάστια. 
https://swr.gr/ximK8
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από 
διαφημιστική εταιρία για τηλεφωνικές 
καμπάνιες. Όχι πωλήσεις. Άμεση πρό-
σληψη. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Απέναντι από στάση μετρό «Κεραμεικός». 
Τηλ.: 210 3460132. https://swr.gr/KBTXR

ZHTEITAI από εταιρία πληροφορικής 
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 τη-
λεφωνικό κέντρο για λογαριασμό της 
Elpedison. Σύμβαση αορίστου, σταθερός 
μισθός, αποδοχές βάση αποδοτικότη-
τας, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον. 
Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 
8804314, 211 8804360. https://swr.
gr/ysPcJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προά-
στια αττικής. Ωράριο απογευματινό και 
Σάββατο πρωί. Θέμα: θέση γραμματείας. 
https://swr.gr/WR0qp
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-γραμματέ-
ας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ πληροφορικής. 
Καλή γνώση Ms Office, άριστη γνώση 
αγγλικών και ευχέρεια στην επικοινωνία. 
https://swr.gr/AQPRy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη υπάλληλος γραφείου 
από συνεργείο αυτοκινήτων στον Κολω-
νό. 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
DEUTSCHSPRACHIGE Kundenbetreuer 
gesucht f?r M?beldesign Startup aus 
Berlin (Email, Chat, Telefon). Kein 
Callcenter-bei uns steht der Mensch 
im Fokus. Gute Bezahlung-Vollzeit 
garantiert. Kein Vorwissen notwendig. 
https://swr.gr/gfPSW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό οργανισμό, 
άτομο για υποδοχή-γραμματεία. Προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, διαχείριση 
τηλεφωνικού κέντρου, διαχείριση αλλη-
λογραφίας, γνώση υπολογιστή, γνώση 
αγγλικών, με άνεση στην επικοινωνία 
και ευχέρεια λόγου. https://swr.gr/o7i0f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου. Πτυ-
χίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Word, Excel, 
Internet, επιθυμητή γνώση αγγλικών, 
επιθυμητή γνώση ERP, ανεπτυγμένη 
ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγ-
μάτευσης. Είδος εργασίας: πλήρης 
απασχόληση. Περιοχή Καβάλα. https://
swr.gr/lDp62
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με γνώ-
σεις στο μικροβιολογικο χώρο από την 
περιοχή Γουρνών Πεδιάδος Ηρακλείου 
Κρήτης. Καλές γνώσεις Η/Υ και αγγλι-
κών. Να έχει άδεια οδήγησης μηχανής 
και αυτοκινήτου. https://swr.gr/Lm9ku
EMPLOYEE for customer care and 
office position, B2B. Contact with local/
international customers/suppliers. 
Fluent english/greek, oral/written, MS 
Office, Singular Software, communication 
skills, dynamic personality, team player, 
work under pressure, attention to details. 
https://swr.gr/atYNO
EMPLOYEE for office and accounting 
position, B2B, pharmaceuticals. Contact 
with customers/suppliers, invoicing, 
logistics, accounting singular software. 
Fluent english/greek, oral/written, MS 
Office, communication skills, team 
player, work under pressure, attention 
to detail. https://swr.gr/BaPqj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής υπο-
στήριξης από εταιρία HR για λογαριασμό 
πελάτη της, ΙΕΚ στα νότια προάστια. Προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Tηλ. επικοινωνίας: 
210 2717160. Κωδικός θέσης: secret.
support2. https://swr.gr/zkDNC
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ customer care agents για 
κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελα-
τών οδικής βοήθειας. Απαραίτητα: πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, χρήση Windows, 
επικοινωνία, υπευθυνότητα, εμπειρία στην 
εξυπηρέτηση πελατών. Πλήρης απασχό-
ληση σε βάρδιες. https://swr.gr/e9ciZ
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ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-γραμματέ-
ας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ πληροφορικής. 
Γνώση Ms Office, αγγλικών και ευχέρεια 
στην επικοινωνία. Ευέλικτη απασχόληση. 
https://swr.gr/caNK2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείας πο-
λυϊατρείου για τη στελέχωση σύγχρονου 
ιδιωτικού πολυϊατρείου στον Πόρο Αρ-
γοσαρωνικού. Απαραίτητη προϋπόθεση: 
προϋπηρεσία 1 έτους, ιδανικά σε πολυϊ-
ατρείο. Σταθερός μισθός, 8ωρη απασχό-
ληση, ασφάλιση. https://swr.gr/ZLb3J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνδυαστικά καθή-
κοντα διδασκαλίας και γραμματειακής 
υποστήριξης. Διάθεση για εργασία, μόνιμη 
απασχόληση, επικοινωνιακές και οργα-
νωτικές δεξιότητες, proficiency αγγλικών, 
υπευθυνότητα, καλό βιογραφικό, μισθός, 
ένσημα, άδεια προτιμητέα. Περιοχή: νότια 
προάστια. https://swr.gr/SZdVi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι ιατρικής, 
πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρή-
σεων ως βοηθοί διαχείρισης ιατρικού 
site (megamed.gr). Κάτοικοι μεταξύ 
Αμπελοκήπων και Αμαρουσίου. Τηλ.: 
6976 654854. https://swr.gr/93

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από αλυσίδα μι-
κρογευμάτων στο Περιστέρι. https://
swr.gr/5Tco0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εξωτερικές 
εργασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια οδήγησης πέραν των 5 ετών, καλή 
γνώση αγγλικών. Συστατικές επιστολές. 
https://swr.gr/WKJQU
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξωτερικές ερ-
γασίες από εισαγωγική εταιρία. Πλή-
ρης απασχόληση και άμεσα διαθέσιμοι. 
Απαραίτητα κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
Παρέχεται σταθερή αμοιβή. https://
swr.gr/8NeQ7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα 
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγ-
γρού. Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, 
προϋπηρεσία, επαγγελματισμός, ομαδικό-
τητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, 
προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. 
Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00). https://swr.gr/Y15AI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα 
Ciao Italia για το κατάστημα του Παγκρα-
τίου. Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, 
προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμός, 
ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργα-
σίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. 
Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00). https://swr.gr/DaRZU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίου-
Τ.Ε.Ι. έμπειρος, που διαμένει υποχρεωτικά 
σε Αμπελοκήπους, Ψυχικό ή Μαρούσι 
(γενικώς στα βόρεια προάστια) για με-
ρική απασχόληση. Τηλ.: 6976 654854. 
https://swr.gr/WVc7b

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός μηχανικός-χημικός 
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων για 
το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Επι-
θυμητή η προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
https://swr.gr/qjFfv
ZHTEITAI μοριακός βιολόγος τμήματος 
πωλήσεων εταιρίας, πτυχιούχος με μετα-
πτυχιακό, Οffice, αγγλικά, άδεια οδήγησης, 
δυνατότητα ταξιδιών και προϋπηρεσία στον 
χώρο επιθυμητά. Παρέχεται ικανοποιητικό 
πακέτο, κινητό, αυτοκίνητο και εκπαιδευτικά 
ταξίδια. https://swr.gr/gKamt
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή 
ζωικής παραγωγής για πωλητής στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00. https://swr.gr/J9KEx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στην Κηφισιά. Απο-
στολή βιογραφικών με θέμα: Χημικός. 
https://swr.gr/ZIx5F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco School 
Μπλε Μέλισσα ψυχολόγος για την κυψέλη 
των συναισθημάτων. Στείλτε μας το βιογρα-
φικό σας και τα εργαστήρια που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε. https://swr.gr/6wZzF

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Κέρ-
κυρα 250 κλινών μάγειρας και βοηθός 
μάγειρας με προϋπηρεσία. https://swr.
gr/TU5jp

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη/ισσας 
στην Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής. 
Πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσληψη, 
εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέ-
λιξης. https://swr.gr/jWYoR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εστιατορίων 
assistant FB manager για εκτέλεση πα-
ραγγελιών-παραλαβών, παρακολούθηση 
κοστολογίων και καταχώριση τιμολογίων. 
https://swr.gr/DFZ2f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre εστιατορίου με εμπει-
ρία, οργανωτικές δυνατότητες, γνώσεις 
εκδηλώσεων και δεξιώσεων για ξε-
νοδοχείο στην Καλαμπάκα. https://swr.
gr/yOZm5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο ζαχαροπλα-
στικής ανατολικά της Θεσσαλονίκης άτο-
μο με προϋπηρεσία για την παραγωγή 
βουτημάτων, σνακ, σάντουιτς. https://
swr.gr/rhqaK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα ζαχαροπλαστεία Ν. 
Αλεξούδας πωλήτρια με προϋπηρεσία 
για το κατάστημα στην περιοχή της Κασ-
σάνδρου. https://swr.gr/pRh9D
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπου-
φέ από καφετέρια στον Άγιο Δημήτριο 
(Αγίου Δημητρίου 216). Ευχάριστο και 
φιλικό περιβάλλον εργασίας. Τηλ.: 6974 
109270. https://swr.gr/W9rCd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman για 5* ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη με σχετική προϋπηρεσία 
και άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή (σεζόν έως 31/10). 
Τηλ.: 22860 25480. https://swr.gr/O6skw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ captain για το εστιατόριο 
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. 
https://swr.gr/kG2xb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για το εστιατόριο 
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. 
https://swr.gr/SuOEM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre d’ για το εστιατόριο 
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. 
https://swr.gr/h45dn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef και βοηθός μάγειρα από 
εστιατόριο bistro στο Χαλάνδρι. Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Μισθός ικανοποιητικός. 
https://swr.gr/frLEY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπα-
τσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον 
χώρο της μαζικής εστίασης, Β’ μάγειρας. 
https://swr.gr/UkpPn
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κο-
μπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται 
στον χώρο της μαζικής εστίασης, άτομα 
για λάντζα. https://swr.gr/DmGpB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση 
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλ-
λον. Περιοχή γηροκομείου, Πολυγώνο. 
https://swr.gr/5a4KO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα-βοηθός 
κουζίνας για ξενοδοχείο 3* στη Σίβηρη 
Χαλκιδικής. Τηλ.: 6958 005668. https://
swr.gr/r8YHR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σερβιτόρου από ιτα-
λικό εστιατόριο στο Χαλάνδρι. https://
swr.gr/dQKzp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Canal Cafe στο Κέ-
ντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος σερβιτόρος/α για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/MTpAn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας-μαγείρισσα Α’ από 
το Kouros Hotel στη Δράμα για μόνιμη 
εργασία. Απαραίτητη η 5ετής προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητά 
βιογραφικά από την περιοχή της Δράμας. 
https://swr.gr/4Odef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος-σερβιτόρα από 
το ξενοδοχείο 4* Κούρος στη Δράμα για 
μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία και η γνώση ξένων γλωσσών. 
https://swr.gr/WFwLc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι με προϋπηρεσία 
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών. 
https://swr.gr/QfWYa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με γνώσεις-εμπειρία 
στο wok και sushi για το νέο κατάστη-
μα Mongo Ευόσμου. Πλήρη ασφάλιση, 
ωράριο, πολύ καλό πακέτο αποδοχών. 
https://swr.gr/VHMku
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το κατάστημα Le Go?t 
στη Γλυφάδα, με πρωινό ωράριο, μα-
γείρισσα με μεγάλη εμπειρία για κρύα 
κουζίνα και παραγωγή σάντουιτς. Τηλ.: 
210 8944566. https://swr.gr/Yet5P

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα σερβιτόρα και για ταμείο 
για εστιατόριο στο Κολωνάκι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση. 
https://swr.gr/u2Dxw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για όμιλο εστια-
τορίων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης, γνώσεις 
H/Y, Microsoft Office και προγραμμάτων 
της Megasoft. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
5 ετών σε ξενοδοχεία ή επισιτιστικούς 
χώρους. https://swr.gr/rBc0E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας βραδινός από Οκτώ-
βριο με Μάϊο στο κέντρο Θεσσαλονίκης σε 
νεανικό εστιατόριο. Επιθυμητή εμπειρία 
σε rational, therrmomix, roner. https://
swr.gr/oxVsE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman από πολυτελές ξενο-
δοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή 
και πλήρης διατροφή. https://swr.gr/
lPFOV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ α’ σερβιτόρος από πολυτε-
λές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται 
διαμονή και πλήρης διατροφή. https://
swr.gr/yBhWC
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπου-
φέ από το Politia Tennis Club για part 
time απασχόληση (Παρασκευή, Σάββατο, 
Κυριακή) στο τμήμα κοινωνικών εκδη-
λώσεων του συγκροτήματος. Τηλ.: 210 
6200003. https://swr.gr/wP9IJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ζαχαροπλάστης από ζα-
χαροπλαστείο για την παραγωγή. Απα-
ραίτητο 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. Απαραίτητα καλή γνώση 
της αγγλικής και δεύτερης γλώσσας. 
https://swr.gr/dh8Tj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία εστίασης 
Αφοι Κομπατσιάρη ΑΕ άτομα με εμπει-
ρία στην παρασκευή καφέ, και buffet 
για εργασία σε αναψυκτήριο εντός του 
Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα. 
Τηλ: 210 6025202, φαξ: 210 6025204. 
https://swr.gr/R5wr8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης-τυλιχτής /τρια από 
αναψυκτήριο εντός του Αττικού Ζωο-
λογικού 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. https://swr.gr/XuiRB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα με 5 έτη 
εμπειρία για εργαστήριο ζαχαροπλαστι-
κής-catering. Περιοχή Μεταμόρφωση. 
https://swr.gr/1mTNE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ barwomen από μεγάλο ξε-
νοδοχείο της Αθήνας για απασχόληση 
σε καινοτόμο και σύγχρονο περιβάλλον. 
Απαραίτητα αντίστοιχος τίτλος σπουδών 
και καλή γνώση της αγγλικής. Προτιμώ-
νται δεύτερη ξένη γλώσσα και ανάλογη 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/uUlNH
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες/οι σερβιτόρες/οι από 
μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας για απα-
σχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον. Απα-
ραίτητα αντίστοιχος τίτλος σπουδών και 
καλή γνώση της αγγλικής. Προτιμώνται 
δεύτερη ξένη γλώσσα και ανάλογη προ-
ϋπηρεσία. Προοπτικές εξέλιξης. https://
swr.gr/Ebu7R
ZHTEITAI βοηθ?ς ζαχαροπλάστη με 
απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο 
του παγωτού σε τζελατερία στο κέντρο. 
https://swr.gr/6xulO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για μικρό ξενοδοχείο 
στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Διατείθε-
ται διαμονή, επίσης πρέπει να διαθέτει 
δικό του μεταφορικό μέσο. https://swr.
gr/VEywe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Μύκο-
νο 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 βο-
ηθός μάγειρα για παρασκευή sandwiches 
και σαλατών. Προσόντα: πτυχίο σχολής, 
γνώσεις HACCP, εργασιακή εμπειρία. 
https://swr.gr/4iHtT

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για service από 
all day cafe-restaurant στην περιοχή 
του Νέου Ψυχικού. https://swr.gr/GlBdN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος /α για την καλοκαι-
ρινή σεζόν, από παραλιακό ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παροχή διαμονής, διατρο-
φής, ικανοποιητικές αποδοχές και πλή-
ρης ασφάλιση. Απαραίτηρη προϋπηρεσία 
στον χώρο και άριστη γνώση αγγλικών. 
Πρόσληψη άμεση. https://swr.gr/mzPq1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από snack-bar στη Μύκονο 
βοηθός σερβιτόρου με άριστα αγγλικά 
και προαιρετικά ιταλικά. Παρέχεται δι-
αμονή, διατροφή. Τηλ: 6940 893642. 
https://swr.gr/Nj8eq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μία από τις μεγα-
λύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστά-
σεων για μπουφέ σε VIP lounge μεγάλης 
αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ωράριο κυ-
λιόμενο. 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 προϋπηρεσία 
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 σερβιτόρος /α με προϋ-
πηρεσία και γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/8QMJb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef από μεγάλη εταιρία 
catering με έδρα την Αθήνα για μόνι-
μη εργασία. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Ικανοποιητικός μισθός. https://swr.
gr/1Tybv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα από εστιατόριο 
στη Σαντορίνη με προϋπηρεσία και με 
επαγγελματική συμπεριφορά. Παρέχεται 
χώρος για διαμονή. https://swr.gr/ZOvz2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ζαχαροπλάστης και βοηθός 
ζαχαροπλάστη για ξενοδοχειακή μονάδα 
στην Αγία Τριάδα 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 ξενοδο-
χείο 4 αστέρων στη Σαντορίνη με προ-
ϋπηρεσία. Απόφοιτος σχολής, συνεπής, 
σοβαρός με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας. 
https://swr.gr/5J72b
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κουζίνας από ξενοδο-
χειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Απαραίτητη 
η γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής 
γλώσσας. Παρέχεται διαμονή, διατροφή 
και πλήρης ασφάλιση. https://swr.gr/fOz2l
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη στην 
Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής. 
Πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσλη-
ψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτική 
εξέλιξης. https://swr.gr/YPsij
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από την αλυσίδα 
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. 
Συγγρού. Προϋποθέσεις: ευχάριστη πα-
ρουσία, επαγγελματισμός, ομαδικότη-
τα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, 
προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. 
Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00). https://swr.gr/y3e6Z

MARKETING- 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing director. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/rVndt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος marketing-διοίκησης 
επιχειρήσεων. https://swr.gr/GQKi0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος πλήρους η με-
ρικής απασχόλησης για την εμπορική 
στελέχωση ενημερωτικού site. Πλήρως 
ικανοποιητικές απολαβές. Απαραίτητες 
γνώσεις social media, υπολογιστή. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση. https://swr.gr/b49iz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος γραφείου με γνώσεις digital 
marketing. Απαραίτητα προσόντα: από-
φοιτος ΑΕΙ, άριστες γνώσεις διαχείρισης 
ιστοσελίδων, εφαρμογών social media. 
https://swr.gr/yxk6T
ZHTEITAI από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος στο τμήμα marketing με τα 
παρακάτω προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ, επικοινωνιακός/ή, άριστα αγγλικά και 
γνώση H/Y. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/iXZ7r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία στα βόρεια 
προάστια άτομο για το τμήτα του internet 
marketing και συγκεκριμένα για τη δια-
χείριση e-shop. https://swr.gr/MYBE0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing assistant από εκ-
δοτική εταιρία (Print Digital). Επιθυμητή 
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, 
εμπειρία σε FB campaigns και analytics 
απαραίτητη. Κωδικός θέσης: MRK0718. 
https://swr.gr/HDM18
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία άτο-
μα 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 λογαρια-
σμών του αρχιτεκτονικού γραφείου Eleni 
Lorandou Design Lab και συγκεκριμένα 
για τη σωστή προώθησή του στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. https://swr.
gr/7pRNG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτη/ος 
marketing με άριστες γνώσεις πληρο-
φορικής, υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ 
Αμπελοκήπων και Νέου Ψυχικού, για 
πρωινή μερική απασχόληση. https://
swr.gr/K5

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλωμα 3ης 
κατηγορίας από μεταφορική εταιρία στην 
Κατερίνη (επιθυμητή η προϋπηρεσία) για 
άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 2351 305241. 
https://swr.gr/scxhe
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα οδηγοί με δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας από μεταφορική εταιρία 
στην Κατερίνη για διανομή. https://swr.
gr/PsF6O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από Α.Ε. παραγωγής 
και εμπορίας τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ 
Σίνδου. Προφίλ υποψηφίων: κάτοχος 
διπλώματος Γ’ κατηγορίας, κάτοχος ΠΕΙ, 
κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, 
γνώση μεταφορικών Καλοχωρίου και 
περιχώρων. https://swr.gr/265M9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη οδηγός 
με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 
https://swr.gr/T0pgA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για μεταφορά παι-
διών σε οικογένεια με το αυτοκίνητο 
της οικογένειας. Μερική απογευματινή 
απασχόληση (16 ώρες την εβδομάδα, 
Δευτέρα έως Σαββάτο). Αμοιβή μηνιαία, 
περιοχή: Φιλοθέη. Θα επιλεγεί κάτοικος. 
https://swr.gr/zbp34
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με επαγγελματικό δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία 
από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί. Βασι-
κός μισθός. Κωδικός θέσης: VAN1017. 
https://swr.gr/Bfqx9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κα-
τηγορίας (συρόμενο-επικαθήμενο) με 
πιστοποιητικό ΠΕΙ και ψηφιακού ταχο-
γράφου από μεταφορική εταιρία. Τηλ: 
6984 444220. https://swr.gr/sx7Ao

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από μεταφορική εταιρία 
στη Λάρισα για διανομή με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας. https://swr.gr/zwGy8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατη-
γορίας και Π.Ε.Ι. Απαραίτητη προϋπηρε-
σία σε συρόμενο φορτηγό 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 απασχό-
ληση. https://swr.gr/udcnj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί οδικής βοήθειας 
μοτοσυκλέτας και φορτηγού. Απαραίτη-
τα: δίπλωμα απεριόριστων κυβικών για 
μηχανές και Ε’ κατηγορίας για φορτηγά. 
Ο ηλεκτρονικός ταχογράφος θα εκτιμηθεί 
ως επιπλέον προσόν. Κωδικός θέσης: 
DR/08/2018. https://swr.gr/1WZk3

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συντηρητής-ηλεκτρολόγος 
με προϋπηρεσία και πτυχίο. Θα δοθεί 
προτεραιότητα σε υποψηφίους της ευ-
ρύτερης περιοχής. https://swr.gr/YAqDK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προϊστάμενος συντήρησης, 
κατά προτίμηση μηχανολόγος, απόφοιτος 
τουλάχιστον ΤΕΙ, με γνώσεις ξενοδοχει-
ακής συντήρησης. https://swr.gr/jgBk6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών 
έργων για εργασία σε χωματουργικά και 
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη 
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. https://swr.gr/Q6ei7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών 
έργων για εργασία σε χωματουργικά και 
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη 
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. https://swr.gr/OnxbD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο σύγχρονο μηχα-
νουργείο μηχανουργός με γνώση τόρνων 
CNC ή κέντρων κατεργασίας CNC για 
στελέχωση του τμήματος μηχανουργείου. 
Απαραίτητη γνώση προγραμματισμού και 
χειρισμού κέντρων κατεργασία ή τόρνων 
CNC. https://swr.gr/yovxK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από 
τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσ-
σαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. https://swr.gr/QXroE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από 
τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσ-
σαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. https://swr.gr/JXOFw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη χειριστής 
CNC για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
https://swr.gr/GTdB7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων με 
ανάλογη εμπειρία για μόνιμη εργασία από 
συνεργείο αυτοκινήτων εξειδικευμένο 
στα BMW και Μini. Τηλ.: 6977 268363. 
https://swr.gr/9GctY
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι μηχανικοί πωλή-
σεων από εταιρία με τριακονταετή πα-
ρουσία για την προώθηση βιομηχανικών 
συστημάτων μέτρησης και ελέγχου σε 
όλη την Ελλάδα. https://swr.gr/6nQE3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος 
ΑΒΕΕ ηλεκτρόλογος-μηχανολόγος μηχα-
νικός με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Αμοιβή ικανοποιητική. https://swr.gr/i5bOe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος, 
απόφοιτος ΤΕΙ, από εταιρία συστημά-
των ασφαλείας για τοποθετήσεις και 
συντηρήσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/F0MkR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων 
και συντηρήσεων συστημάτων ασφα-
λείας ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος 
μηχανικός για την τεχνική υποστήριξη 
και την υποστήριξη πελατών. Κωδικός: 
003. https://swr.gr/4PGhb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος 
απόφοιτος ΤΕΙ από εταιρία συστημά-
των ασφαλείας για τοποθετήσεις και 
συντηρήσεις. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/QF4L6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παραγωγής 
από εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στις 
Καλύβες Χαλκιδικής. Προϋπηρεσία επι-
θυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Απαραίτητα 
μόνιμος κάτοικος νομού Χαλκιδικής. Για 
τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. https://swr.gr/E6Cmx
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παραγωγής 
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 
εξέλιξης. Για τους άνδρες εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. https://swr.
gr/O3Qmz
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργείο αυτο-
κινήτων και φανοποιίας. Σταθερός μι-
σθός. Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429. 
https://swr.gr/7sOhq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων 
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας 
τελειόφοιτοι ηλεκτρονικοί-ηλεκτρολό-
γοι για πρακτική άσκηση. Κωδικός: 002. 
https://swr.gr/2aO8i

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa στην 
Αθήνα έμπειρη πωλήτρια υπηρεσιών 
αισθητικής με διοικητικές ικανότητες. 
Εμπειρία σε luxury spa ή ιατρική αισθητι-
κή. Οργανωτική, σοβαρή, με έμφαση στην 
εξυπηρέτηση πελατών. Προσφέρονται 
μισθός, bonus. https://swr.gr/thCn8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa 
επαγγελματίας αισθητικός καμπίνας-spa 
manager με εμπειρία σε πρόσωπο-σώ-
μα, απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ. Να διαθέτει 
εμπειρία, επαγγελματισμό, διοικητικές 
ικανότητες και ικανότητες στις πωλή-
σεις. Προσφέρονται μισθός, εκπαίδευση, 
bonus. https://swr.gr/nRNi9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες και βοηθοί για 
το σαλόνι και το βαφείο του επώνυμου 
κομμωτηρίου JO Hair Body by Betty 
Marmarinou στον Κορυδαλλό. Τηλ: 
210 4944478-9. https://swr.gr/1BZh0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες μανικιούρ-πε-
ντικιούρ για μόνιμη εργασία με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος. https://swr.
gr/uNVzD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθη-
τικής στα νότια προάστια. Απαραίτητα 
προσόντα: κάτοχος πτυχίου αισθητικής 
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχο χώρο. 
Κωδικός θέσης: Aisthetic. https://swr.
gr/xq0CP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιστοποιημένη τεχνίτρια νυ-
χιών (μανικιούρ-πεντικιούρ) με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος από ινστιτούτο 
spa στην περιοχή των νοτίων προαστί-
ων. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Κωδικός 
θέσης: spaman.1. https://swr.gr/UmpGr

ΝΟΜΙΚΑ
ZHTEITAI δικηγόρος με γνώσεις και 
εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και 
σε θέματα real estate για εργασία σε 
τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη 
Χαλκιδική. https://swr.gr/q7AJI
ZHTEITAI δικηγόρος με γνώσεις και 
εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και 
σε θέματα real estate για εργασία σε 
τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη 
Χαλκιδική. https://swr.gr/rP6Bf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενη/ος δικηγόρος από 
γραφείο με υποθέσεις αστικού, εταιρικού, 
πτωχευτικού και δικαίου προστασίας 
προσωπικών δεδομένων. Θα εκτιμηθεί 
η γνώση GDPR. Προοπτικές εξέλιξης, 
καλό περιβάλλον. https://swr.gr/lsoT3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος 
μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε), με πιστοποίηση 
στην ενεργειακή διαχείριση Η/Μ εγκα-
ταστάσεων. https://swr.gr/ZxOGu

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κλιβανέας με πιστοποιητικό 
της Σχολής Απολυμαντών ή βεβαίωση 
της Δ/νσης Υγιεινής και εμπειρία του-
λάχιστον (2) ετών για εργασία πλήρους 
απασχόλησης στην Αλεξανδρούπολη. 
https://swr.gr/qGiOY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπα-
τσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον 
χώρο της μαζικής εστίασης, προσωπικό 
καθαριότητας. https://swr.gr/gFzaW
ZHTEITAI άτομο για φύλαξη-επίβλε-
ψη μαθημάτων αγοριού 9 ετών. Δευ-
τέρα-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 μεγά-
λη εταιρία καθαρισμού για να εργαστεί 
στον καθαρισμό. Ωράριο απογευματινό 
σταθερό πενθήμερο. Περιοχή Περιστέρι. 
Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΥΠΑ 188. 
https://swr.gr/Bs1Ec
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις αγγλικών 
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη 
παιδιών σε πεντάστερα 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 απασχόληση-φύλαξη 
παιδιών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε 
Κω, Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή 
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/i06zM
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις αγγλικών 
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη 
παιδιών σε πεντάστερα 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 ηλικι-
ωμένη στη Μύκονο. Παρέχεται σταθε-
ρός μισθός. Τηλ.: 6906 228854, 210 
5239429. https://swr.gr/1k5re
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 εργασί-
ας, 12-μηνη απασχόληση, ασφαλισμένη 
κανονικά με ΙΚΑ, άδειες κλπ. https://
swr.gr/T0Jdc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για τριμελής 
οικογένεια στην περιοχή 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 Κα-
μπριγιάννη Μαρίνα. https://swr.gr/cwIlp
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαριστές από μία από 
τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης 
εγκαταστάσεων με εμπειρία στον κα-
θαρισμό στις περιοχές: Ελληνικό, Άγιος 
Δημήτριος, Βούλα, Καλλιθέα, Π. Φάλη-
ρο, κέντρο, βόρεια 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 κη-
πουρικής, ερασιτέχνης, για καλλιέργεια 
μισού στρέμματος κήπου στο Ψυχικό. 
Τηλ.: 210 6718080, 6976 654854. 
https://swr.gr/lmuEU

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Θα προτιμηθούν άτομα από 
το Μάτι και τις γύρω περιοχές. https://
swr.gr/GFD8y
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λογιστές και βοηθοί λογι-
στών με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/LWNvU
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ oρκωτοί ελεγκτές από 
νεοϊδρυθείσα εταιρία για συνεργασία. 
https://swr.gr/4MKlg
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για εργασία 
σε λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. Απα-
ραίτητη η γνώση μισθοδοσίας (έκδοση, 
προσλήψεις κ.λπ.), καλή γνώση Β’ και 
Γ’ κατηγορίας βιβλίων. https://swr.gr/
X5Wy4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής και βοηθός λογιστής 
απόφοιτος τελειόφοιτος οικονομικής 
σχολής για πρακτική και ένταξη στην 
παραγωγή με απόκτηση εμπειρίας σε 
διπλογραφικά λογιστικά βιβλία Γ΄κα-
τηγορίας, μηχανογράφηση, εργατικά, 
μισθοδοσία. https://swr.gr/DKEyx

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής-λογίστρια από λογι-
στικό γραφείο της Θεσσαλονίκης (περιοχή 
Cosmos) με ελάχιστα προαπαιτούμενα 
προϋπηρεσία 5-10 έτη σε βιβλία Γ’ κα-
τηγορίας, διαχείριση μισθοδοσίας και 
χρήση των λογισμικών της epsilon-net. 
https://swr.gr/ED2Mi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 καταρτισμένοι οικονομο-
λόγοι από μελετητική εταιρία διοίκησης 
και οικονομίας για στελέχωση 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 μισθοδοσίας. Απαραίτητα: πρό-
σφατη 4ετής προϋπηρεσία σε μισθοδοσία 
και γνώσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλίων. 
Επιθυμητά: γνώσεις Excel, λογισμικών 
Prosvasis. https://swr.gr/eO6ME

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ZHTOYNTAI από μεγάλη εξαγωγική βι-
ομηχανία εργάτες για πενθήμερη πλήρη 
εργασία. Προϋπηρεσία σε βιομηχανική 
ή βιοτεχνική εταιρία θα προσμετρηθεί 
θετικά. https://swr.gr/OI0X8
ZHTOYNTAI άτομα από μεγάλη βιομη-
χανία στη Σίνδο, για απασχόληση στο 
συσκευαστήριο. https://swr.gr/tvFHq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παραγωγής 
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 εξέλιξης. Για 
τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. https://swr.gr/XaqLH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παραγωγής 
από εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στις 
Καλύβες Χαλκιδικής. Προϋπηρεσία επι-
θυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Απαραίτητα 
μόνιμος κάτοικος νομού Χαλκιδικής. Για 
τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. https://swr.gr/s9zBS
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες/τριες για παραγω-
γή ιατρικών μηχανημάτων από εταιρία 
κατασκευής ιατρικών μηχανημάτων. 
Εμπειρία παραγωγής ηλεκτρονικών 
(συναρμολόγηση, επεξεργασία) ή μι-
κροαντικειμένων (π.χ. κοσμημάτων) 
και χρήσης βασικών μικροεργαλείων 
θα συνεκτιμηθεί. https://swr.gr/eCGbu

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Ζουμπουλάκης Α.Ε. 
presales engineer-IT administrator. 
Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία σε δημόσιους 
διαγωνισμούς. https://swr.gr/0yK8c
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ για παραμετρο-
ποίηση router Mikrotik, T/K ενσύρμα-
των-ασύρματων δικτύων remote-onsite 
support σε πελάτες και εγκαταστάσεις. 
Προσόντα: επιθυμητό πτυχίο πληροφο-
ρικής ΤΕΙ θετικών επιστημών, γνώση 
ενσύρματων δικτύων, γνώση TCP/ΙΡ, 
καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων 
Windows, Windows Server, Linux, ικα-
νότητα επίλυσης προβλημάτων, δίπλωμα 
οδήγησης μηχανής. Προσφορά: ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών, άριστο περι-
βάλλον εργασίας. https://swr.gr/8KXhY
GEORAMA is looking to hire a software 
developer. A candidate with skills in 
Image Processing-Computer Vision will 
be preferred. The successful candidate 
will participate in exciting national and 
European projects. https://swr.gr/8tTQ7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT support specialist για 
πλήρη απασχόληση με εμπειρία 2-4+ 
ετών, απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ, υποστήριξη 
εταιρικών πελατών σε Windows, Mail, 
Active Directory, δίκτυo. Απαραίτητα: 
αγγλικά (καλό επίπεδο γραπτά-προφο-
ρικά) και αυτοκίνητο ή μηχανή. https://
swr.gr/obThm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ computer engineer computer 
freak, γνώσεις router, Firewall, Exchange 
Server, Hyper V, Active Directory, με 
δίκυκλο, καλοπληρωμένη εργασία, από 
εταιρία πληροφορικής. Aπαραίτητη προ-
ϋπηρεσία 3 ετών. https://swr.gr/7nHDE
ZHTEITAI ERP support consultant με 
γνώσεις ATLANTIS ERP η και SOFTONE 
SQL από την Geniusnet AE, για άμεση 
πρόσληψη. Mισθός ικανοποιητικός και 
εξελίξιμος, άριστο εργασιακό περιβάλ-
λον. https://swr.gr/I3SiC

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 λο-
γισμικού από μεγάλη ανώνυμη εταιρία 
συμβούλων και εκπαίδευσης με γνώσεις 
σε υποστήριξη και κατασκευή sites και 
εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια, για απογευ-
ματινή εξωτερική ή μόνιμη απασχόληση. 
Κωδ: Web.dev.1. https://swr.gr/83qb4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ sales manager από εταιρία 
πληροφορικής για την προώθηση λογι-
σμικού και υπηρεσιών, γνώση του τομέα 
υγείας, ανάπτυξη και διατήρηση πελα-
τολογίου, 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 Ζου-
μπουλάκης Α.Ε. Πτυχίο πληροφορικής 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/brZHM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ και δικτύων 
(κατά προτίμηση με μηχανάκι) για πλήρη 
απασχόληση σε κατάστημα πληροφο-
ρικής στον Πειραιά. Απαραίτητη γνώση 
αγγλικών. https://swr.gr/1mWiD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ και δικτύων. 
Απαιτούνται: γνώσεις λειτουργικών συ-
στημάτων Windows (server-τερματικών), 
υποστήριξης δικτύων (LAN, WLAN, VPN), 
δίπλωμα οδήγησης, 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 πληροφοριακών συστη-
μάτων, κυρίως όσον αφορά εφαρμογές 
λογισμικού και υλικού υπολογιστών. 
https://swr.gr/YpWkM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ή φοιτητής πληροφο-
ρικής αριστούχος για διαχείριση ιατρικού 
site. Να διαμένει Αμπελοκήπους, Ψυχικό 
(υποχρεωτικό). Τηλ.: 210 6718080, 6976 
654854. https://swr.gr/plx9H
ZHTEITAI αριστούχος τελειόφοιτος 
πληροφορικής Α.Ε.Ι. από ιατρείο της 
Αθήνας. Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπε-
λοκήπων-Ψυχικού. Πρωινή μερική απα-
σχόληση (μισθός και ασφάλιση). Τηλ.: 
210 1678080, 6976 654854.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής ή web 
designer για ιατρικές εφαρμογές. Πε-
ριοχή: Αμπελόκηποι Αττικής. Τηλ.: 6976 
654854 (09:30-14:30). https://swr.gr/2J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πλη-
ροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Υποχρεωτικά 
κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμα-
ρουσίου (βόρεια προάστια). Πρωινή με-
ρική απασχόληση. https://swr.gr/EWw7t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος φοιτητής ή τελειό-
φοιτος Α.Ε.Ι. ιατρικής ή πληροφορικής με 
Proficiency για πρωινή μερική απασχόλη-
ση ως διαχειριστής ιατρικής ιστοσελίδας. 
Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, 
Ψυχικού, Αμαρουσίου. https://swr.gr/3Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής-κατα-
σκευαστής site έμπειρος, τελειόφοιτος 
πανεπιστημίου, υποχρεωτικά κάτοικος 
Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου 
(βόρεια προάστια), για πρωινή μερική 
απασχόληση. https://swr.gr/ZN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πλη-
ροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., υποχρεωτι-
κά κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, 
Αμαρουσίου (βόρεια προάστια). Πρωινή 
μερική απασχόληση. https://swr.gr/FOfS8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος για μόνιμη εργασία 
για το τμήμα αγορών με εμπειρία στον 
κλάδο τροφίμων από εταιρία χονδρικού 
εμπορίου. Γνώση δημοσίων διαγωνισμών 
θα εκτιμηθεί. Απαραίτητη προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/qonkC

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία υφα-
σμάτων ένδυσης πωλητής/τρια με άνεση 
στην επικοινωνία για δειγματισμό των 
προϊόντων της σε βιοτεχνίες ενδυμάτων. 
Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. https://
swr.gr/XhKT6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια chocolaterie-
patisserie με δεξιότητες επικοινωνίας, 
ομαδικό πνεύμα. Πλήρης ή μερική απα-
σχόληση σε βάρδιες, άμεση πρόσληψη, εκ-
παίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, 
άριστο περιβάλλον. https://swr.gr/uFhqv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για πλήρη απασχό-
ληση από αρτοζαχαροπλαστείο στην Άνω 
Γλυφάδα. Τηλ.: 210 9608788. https://
swr.gr/rq627
LOOKING for sales coordinator from 
Variety Cruises. Responsibilities 
include assisting the sales team in 
communications and establishing lists of 
potential partners. Previous sales, travel 
industry or administrative experience 
preferred. https://swr.gr/sZB0l
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος καταστημάτων 
λιανικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
Η/Υ. https://swr.gr/pnHew
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής σε δίκτυο χονδρικής. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. https://
swr.gr/G3B7o
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλη-
σης με γνώση αγγλικών από κατάστημα 
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/QFfLz
ZHTOYNTAI από τη Validus Sales 
Promotion προωθήτριες για προωθητικές 
ενέργειες σε supermarkets. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. https://swr.gr/8HuIA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τη Validus Sales Promotion 
promoters για προωθητικές ενέργειες σε 
φαρμακεία εντός Αττικής. Προϋπηρεσία 
επιθυμητή. https://swr.gr/LdN3y
ZHTEITAI από εταιρία εμπορίας εμφια-
λωμένου νερού και αναψυκτικών άτομο 
για τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 
πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, αγ-
γλικών. Προσφέρεται ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. https://swr.gr/fqre7
ZHTEITAI υπάλληλος για μαγαζί εστία-
σης στα Διαβατά. Απογευματινά ωράρια, 
απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει από 
καφέ και service. Τηλ.: 6936 112271 
(ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00). 
https://swr.gr/owUqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια χονδρικής επι-
κοινωνιακή για part time εργασία σε 
εταιρία νεανικής μόδας. Επικοινωνία 
με υφιστάμενους-νέους πελάτες. Δειγ-
ματισμοί, παραγγελιοληψία, εμπειρία 
πωλήσεων και αγάπη για τη μόδα. 
Γνώσεις αγγλικών και Η/Υ. Ευέλικτο 
ωράριο. https://swr.gr/oFd1O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία βοηθός υπευθύνου 
πωλήσεων. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
απαραίτητη. Παρέχονται μισθός, ασφά-
λιση και bonus. Συνεχής εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ.: 210 3460132. 
https://swr.gr/eCoAI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πρατήριο καυ-
σίμων στα νότια προάστια. Προσόντα: 
απολυτήριο λυκείου, γνώσεις Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου, στρατιωτικές 
υποχρεώσεις εκπληρωμένες, δυνατό-
τητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες. 
Επιθυμητά: προϋπηρεσία σε πρατήριο BP, 
Shell ή ΕΚΟ, γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/OwFkV
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προωθήτριες από την 
κατασκευαστική εταιρία Simpa Α.Ε. 
για παρουσίαση προϊόντων στη ΔΕΘ. 
Ασφάλιση, μισθός, bonus. Τηλ.: 2310 
758060. https://swr.gr/OwGA6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία 
στα βόρεια προάστια στη θέση του πωλητή 
για τηλεφωνικές πωλήσεις με τουλά-
χιστον 3ετή εμπειρία και καλή γνώση 
Η/Υ. https://swr.gr/Iod4D
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση 
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλ-
λον. Περιοχή γηροκομείου, Πολύγωνο. 
https://swr.gr/BgAGs
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή 
ζωικής παραγωγής για πωλητής στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00. https://swr.gr/A6UrD

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-πωλήτρια από επώ-
νυμη εταιρία αντρικών ειδών ένδυσης 
για άμεση πρόσληψη. Προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις θα εκτιμηθεί. Περιοχή: κέντρο. 
https://swr.gr/H1aK6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία 1 άτομο 
για το τηλεφωνικό της κέντρο. Μερική 
απασχόληση 4ωρη. (Όχι τηλεφωνικές 
πωλήσεις). https://swr.gr/qyNXd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου, σε 
όλη την Ελλάδα, άμεσα: οδηγός-απο-
θηκάριος για την περιοχή του Πειραιά. 
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας 
απαραίτητο, προϋπηρεσία επιθυμητή. 
https://swr.gr/o6jOw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για λιανικό κατάστημα 
στη Δάφνη για μερική απασχόληση με 
διάθεση προέκτασης για πλήρη απα-
σχόληση και διάθεση για συνεργασία. 
https://swr.gr/Xrx4b
“ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προ-
ϊόντων σε καταστήματα καλλυντικών 
και super market. Παρέχεται ασφάλι-
ση. 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 περι-
λαμβάνεται η γραμματειακή υποστήριξη, 
η τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθώς και 
η διενέργεια τηλεφωνικών προωθή-
σεων. Επιπλέον γνώσεις γραφιστικής 
θα εκτιμηθούν. https://swr.gr/LMF8t
ZHTEITAI πωλητής /τρια από αλυσίδα 
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 καλλυντι-
κών. Παρέχεται ασφάλιση, ικανοποιητική 
αμοιβή. Αποστολή βιογραφικών με την 
ένδειξη “”Sales””. Τηλ: 210 6142140. 
https://swr.gr/dlPrF”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια κρεοπωλείου στο 
κέντρο της Θέρμης, για πλήρη απασχόλη-
ση. Προϋπηρεσία απαραίτητη στον χώρο 
πωλήσεων τροφίμων, εξοικείωση με τη 
διαχείριση και καταμέτρηση χρημάτων. 
https://swr.gr/L54FO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για κατάστημα 
γνωστής αλυσίδας τηλεπικοινωνιών 
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 καταστήμα-
τα καλλυντικών. Παρέχεται ασφάλιση. 
Βιογραφικά με ένδειξη “”Promo””, τηλ: 
210 6142140. https://swr.gr/IvOE6”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό πώλησης από την 
εταιρία Olympus Sport για πλήρη και 
μερική απασχόληση στα καταστήματα 
του Νέου Φαλήρου και της Κυψέλης. 
https://swr.gr/3Xmrv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής από 
εταιρία επεξεργασίας και εμπορίας 
καφέ και συναφών ειδών, με εμπειρία 
χονδρικών πωλήσεων HORECA. Γνώ-
σεις barista θα εκτιμηθούν. Δίπλωμα 
οδήγησης απαραίτητο. Μισθός και bonus 
επι πωλήσεων. https://swr.gr/2RYHt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλη-
σης με γνώση αγγλικών από κατάστημα 
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/SA90u
ZHTEITAI άτομο με γνώσεις αγγλικών, 
ως ταμίας σε κατάστημα με είδη δώρων 
στην πλατεία Βικτωρίας. Μισθός ικανο-
ποιητικός. Τηλ: 6942 534390. https://
swr.gr/FYz0f
WE are currently recruiting 1 new Sales 
Representative for the sales/recruitment 
activities in Bulgaria, who will work as 
independent collaborators across the 
country. https://swr.gr/Ry5kt
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία τροφίμων πωλη-
τές και άτομα με αυτοκίνητο για παράδοση 
παραγγελιών. https://swr.gr/ey3K8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε γεωπονικό κα-
τάστημα-pet shop στην Αρτέμιδα. Πλήρες 
ωράριο απασχόλησης. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Τηλ: 22940 
45434. https://swr.gr/4SxC5
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλητές-υπεύθυνοι βάρδιας 
από τα ζαχαροπλαστεία Χατζηφωτίου. 
Επαγγελματισμός, ικανότητες πωλήσεων 
και οργάνωσης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε χώρους μαζικής εστίασης, κάτοχοι 
ΙΧ. https://swr.gr/r8ZfU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος έκθεσης-υποστήριξης 
πωλήσεων από εταιρία που δραστηριοποι-
είται 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 λο-
γαριασμό 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 οργανι-
σμού (ΙΕΚ) στα νότια προάστια. Προϋπηρε-
σία απαραίτητη. Tηλέφωνο επικοινωνίας: 
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 συμβου-
λευτικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ.: 
210 2717160. Κωδικός θέσης: Callc.1. 
https://swr.gr/5QsFe
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για full-part 
time απασχόληση σε κατάστημα μεγάλης 
αλυσίδας. Παρέχεται ασφάλιση και ικα-
νοποιητική αμοιβή. https://swr.gr/AbU9S
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πενθήμερη 
τετράωρη εργασία 10:00-14:00 για την 
εκτέλεση παραγγελιών από eshop. Απα-
ραίτητες οι βασικές γνώσεις Η/Y και 
αγγλικών. https://swr.gr/BFDtX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική-εμπορική 
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού 
στις Αχαρνές σύμβουλος πωλήσεων 
B2B, απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης με ευχέρεια για επαγγελματικά 
ταξίδια. Δυναμική, ευχάριστη παρουσία 
με επικοινωνιακές ικανότητες. https://
swr.gr/CiKAS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια από κατάστημα 
τουριστικών ειδών στην Πλάκα. Απα-
ραίτητα 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 υπηρε-
σιών 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 Φάληρο. Απολυ-
τήριο Λυκείου, γνώσεις Η/Υ, δίπλωμα 
αυτοκινήτου, στρατιωτικές 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 διακοσμη-
τής/τρια από εταιρία διακόσμησης και 
διοργάνωσης εκδηλώσεων. Απαραίτητα 
προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών, άρι-
στη γνώση H/Y (MS Office), εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/brNzl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη call center τμή-
ματος πωλήσεων. Προώθηση ασφα-
λιστικών προϊόντων και διαχείριση 
εισερχόμενων κλήσεων. Απαραίτητα: 
καλή χρήση Windows, αγγλικά, επικοι-
νωνία και υπευθυνότητα. Πλήρης και 
μερική απασχόληση. Κωδικός θέσης: 
SCC/08/2018. https://swr.gr/snGMo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής ιατρικών υλικών από 
ιατρική εταιρία με εμπειρία σε ορθοπεδικές 
χειρουργικές επεμβάσεις (ορθοπεδικά 
εμφυτεύματα) για άμεση πρόσληψη. Πλή-
ρης απασχόληση, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών, κινητό. Τηλ.: 210 6400006 
(κ. Γαμπιεράκης). https://swr.gr/TQWNI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια από chocolaterie-
patisserie με επικοινωνιακές δεξιότη-
τες, ομαδικό πνεύμα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση σε βάρδιες. Άμεση πρόσληψη, 
εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, 
άριστο περιβάλλον. https://swr.gr/NUxqQ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα ηλε-
κτρολογικού υλικού με προϋπηρεσία 3 ετών 
και πλέον, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας. 
Περιοχή: Αιγάλεω Αττικής. https://swr.gr/8d
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα 
ηλεκτρολογικού υλικού. Απαιτούμενα 
προσόντα: απόφοιτος Τ.Ε.Ι., προϋπηρεσία 
2-3 ετών. Περιοχή: Γλυφάδα Αττικής. 
https://swr.gr/VLHMJ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός ανελκυστήρων για 
μόνιμη πρωινή εργασία 09:00-17:00 στο 
τμήμα εγκατάστασης ανελκυστήρων 
στην Αθήνα με αρμοδιότητες βοηθού 
(δίνεται η ευκαιρία εκπαίδευσης στην 
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι 
ανειδίκευτος). https://swr.gr/NO2nd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψυκτικού για βιομη-
χανική ψύξη. https://swr.gr/InhiU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενο-
δοχείων στη Φολέγανδρο για μόνιμη 
απασχόληση έμπειρος συντηρητής με 
ειδικότητα ψυκτικού-υδραυλικού. Προ-
σφέρεται αναλόγως προσόντων αμοιβή 
μετά ασφάλισης και αξιοπρεπής στέγη 
και διατροφή. https://swr.gr/h3XpM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εμπορική κατασκευ-
αστική εταιρία Quality North Hellas πο-
λιτικός μηχανικός ως εργοδηγός έργων 
(μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Απαραίτητo προσόν: 
προϋπηρεσία στην επίβλεψη έργων κτηρι-
οδομικών υλικών. https://swr.gr/mUkSx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευών αλου-
μινίου μάστορας σιδεράς και μάστορας 
αλουμινάς με γνώσεις από κατασκευές 
Etalbond κουφωμάτων και πετασμάτων. 
Ελάχιστη εμπειρία 10 ετών, περιοχή: 
Περιστέρι. https://swr.gr/zEOFL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπου-
λος ΑΒΕΕ στην περιοχή της Κηφισιάς 
μηχανουργός-εφαρμοστής καλουπιών 
με γνώσεις τόρνου, φρέζας και προϋ-
πηρεσία σε ανάλογες θέσεις. Αμοιβή 
ικανοποιητική. https://swr.gr/SD87t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία στον Γέ-
ρακα Αττικής ηλεκτρολόγος με εμπειρία 
για ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση 
μηχανημάτων πρατηρίων υγρών καυσί-
μων. Δίπλωμα Β’ κατηγορίας απαραίτητο. 
https://swr.gr/bsBzZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη τεχνίτης κου-
φωμάτων. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. 
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
https://swr.gr/IAbPQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης με εμπειρία στην κατα-
σκευή κουφωμάτων αλουμινίου-σίδερα, 
αλλά και στην τοποθέτηση. Θα εκτιμηθούν 
περαιτέρω γνώσεις. Τηλ.: 210 5122555, 
6977 227111 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-
21:00). https://swr.gr/KI9Ln
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ταπετσιέρης επίπλων για πλήρη 
απασχόληση. Έμπειρος σε σαλόνια και 
καρέκλες και με γνώσεις σε σκελετούς 
σαλονιού για το μεγάλο εργοστάσιο παρα-
γωγής επίπλων «Ηλέκτρα». Βρισκόμαστε 
στην εθνική οδό. https://swr.gr/x8Dqu
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εγκαταστάτες από εται-
ρία κτηνοτροφικών εξοπλισμών στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00. https://swr.gr/4ti19
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός για κατάστημα 
κλειδιών για πλήρη απασχόληση για 
τα καταστήματα στον Άγιο Στέφανο και 
στο Αιγάλεω. Τηλ.: 210 590000, 6944 
303753. https://swr.gr/8AedH
ZHTOYNTAI από κατασκευαστική εταιρία 
με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, τεχνίτες, 
καθώς και βοηθοί τεχνιτών για απα-
σχόληση στον τομέα του σιδήρου ή του 
αλουμινίου. https://swr.gr/CAdpq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία επαγγελματικής 
ψύξης και κλιματισμού στην περιοχή Νέου 
Κόσμου ψυκτικός και βοηθός ψυκτικού 
για μόνιμη αποσχόληση σε εγκατάστα-
ση επαγγελματικών ψυγείων, θαλάμων, 
επαγγελματικό και οικιακό κλιματισμό. 
https://swr.gr/C3viA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία συστημάτων 
ασφαλείας στην περιοχή Νέου Κόσμου 
ηλεκτρονικός και βοηθός ηλεκτρονικού 
για μόνιμη αποσχόληση σε εγκατάσταση 
συναγερμών, κάμερες, ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού σπιτιών και καταστημάτων. 
https://swr.gr/QqdOG

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ή μαθητευόμενοι 
για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές 
εργασίες. https://swr.gr/8lGp2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία κατασκευής 
οργάνων παιδικής χαράς εργάτες για 
διάφορες θέσεις εργασίας για μόνιμη 
απασχόληση. https://swr.gr/3zFtg
ZHTEITAI τεχνικός-συντηρητής υγρών 
και αερίων καυσίμων (ηλεκτρολόγος), 
από τεχνική εταιρία με παρουσία στον 
χώρο της τεχνικής υποστήριξης για 
μόνιμη απασχόληση (Πλαγιάρι, Θεσ-
σαλονίκης). https://swr.gr/QykO9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα συντηρητής και γενικών 
καθηκόντων σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. 
Παρέχεται μισθός, διαμονή, ασφάλιση. 
Τηλ: 23710 51107. https://swr.gr/xbGeM
ZHTEITAI από πεντάστερο ξενοδοχείο στο 
κέντρο της Αθήνας υδραυλικός-συντηρη-
τής ξενοδοχείου. Απαραίτητα προσόντα 
υποψηφίων: απαραίτητη προηγούμενη 
εμπειρία σε ανάλογη θέση, απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών, ευχάριστος χαρακτήρας, 
ομαδικό πνεύμα. https://swr.gr/g4PRi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων 
για τη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: τεχνική 
εκπαίδευση, εμπειρία, υπευθυνότητα, 
ικανότητα συνεργασίας. Προσφέρονται: 
ανταγωνιστικές αποδοχές, προοπτική 
εξέλιξης και διαρκής εκπαίδευση. https://
swr.gr/pyits
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ/ΤΕΙ, από-
φοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώσεις ηλεκτρονι-
κών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης από 
κατασκευαστική-εμπορική εταιρία για 
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτε-
ρικού-εξωτερικού service. Φαξ: 2310 
787821. https://swr.gr/mA3BF
“ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός, απόφοιτος ΤΕΙ 
ή ΙΕΚ με γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρονικών 
επισκευών και παραγωγής (κολλητήρι, 
πίνακες, μοντάρισμα), για το τμήμα service 
κατασκευαστικής εταιρίας. Αποστολή 
βιογραφικού με την ένδειξη “”Ηλεκτρο-
νικός””. https://swr.gr/S5lAC”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός ηλεκτρονικός από 
εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο 
αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών 
για επισκευή-συντήρηση των μηχανη-
μάτων. Εργασία πλήρους απασχόλησης 
με σταθερό μισθό. https://swr.gr/IV8l9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συντηρητής-ηλεκτρολόγος 
με προϋπηρεσία και πτυχίο. Θα δοθεί 
προτεραιότητα σε υποψηφίους της ευρύ-
τερης περιοχής. https://swr.gr/m9O46
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό ξενοδοχείο 4 
αστέρων στη Θεσσαλονίκη υδραυλικός 
με αντίστοιχη προϋπηρεσία για μόνιμη 
και πλήρη απασχόληση, στην οποία συ-
μπεριλαμβάνεται και συντήρηση πισίνας. 
https://swr.gr/2dNTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός συστημάτων ασφαλεί-
ας και δικτύων, απόφοιτος ΤΕΙ. https://
swr.gr/NZVmR
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ηλεκτρολόγου από 
τεχνική εταιρία. Τηλ.: 210 5697302. 
https://swr.gr/HxQIj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. μηχανημάτων συ-
σκευασίας με έδρα την Παλλήνη τεχνικός. 
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, 
αγγλικά, 3 έτη προϋπηρεσία. Κωδ θεσης: 
6. https://swr.gr/WNOhB

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από ξενοδοχείο 4* 
στο κέντρο της Αθήνας με προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση για μόνιμη απασχό-
ληση. https://swr.gr/cJdyq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής 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/xqdKN
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη 
Φολέγανδρο receptionist για συνεργα-
σία, απογευματινός/ή με εμπειρία στο 
σύστημα Ερμής 8 και στο night auditing. 
Παρέχεται αξιοπρεπής διαμονή και δι-
ατροφή. https://swr.gr/iBaRZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρε-
σία από ξενοδοχείο στη Δροσιά Αττικής. 
https://swr.gr/nPp1r
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι υποδοχής με 
προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Δροσιά 
Αττικής. https://swr.gr/07bCJ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Boutique Hotel 
Veneto υπεύθυνος reception-κρατήσεων 
για μόνιμη συνεργασία. Γνώσεις ξένων 
γλωσσών και συστατικές επιστολές θεω-
ρούνται απαραίτητες. Τηλ.: 6934 943640 
(κ. Προκοπάκης). https://swr.gr/sOpqP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στην 
Αθήνα άμεσα receptionist. Προσόντα: 
κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής, 
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφο-
ρικά-γραπτά), ευχάριστη εμφάνιση και 
δυναμική προσωπικότητα, γνώση άλλων 
ξένων γλωσσών. https://swr.gr/fB3RZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος τουριστικού 
γραφείου με γνώσεις έκδοσης εισι-
τηρίων (Forth CRS), Word, Excel και 
ξένες γλώσσες. https://swr.gr/GhwaB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από ξενοδοχείο 
στις Κυκλάδες για τη σεζόν 2018-2019. 
Απαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία και η 
άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση γαλλικών 
πολύ επιθυμητή. https://swr.gr/Wdyqa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από πολυτελές 
ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται 
διαμονή και πλήρης διατροφή. https://
swr.gr/LemDZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ duty manager με προϋπη-
ρεσία και εμπειρία σε ξενοδοχεία 5*, 
απόφοιτος σχολής με καλές γνώσεις 
F B. https://swr.gr/FoAZd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής 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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρε-
σία 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 πιστοποιητικό υγείας. Τηλ: 
210 3318276, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
17:00. https://swr.gr/Ndu54
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα ξενοδοχεία Santa 
Hotels στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης άτο-
μα για το τμήμα του front office-υπάλληλοι 
υποδοχής. Μισθός αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας. https://swr.gr/U4b1Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες από μεγάλο 
ξενοδοχείο της Αθήνας για έκτακτη 
απασχόληση με προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης. Προτιμάται προηγούμενη 
εμπειρία σε αντίστοιχα μεγάλα ξενοδο-
χεία και δυνατότητα επικοινωνίας στην 
αγγλική γλώσσα. https://swr.gr/3jUBs
ΖΗΤOYNTAI από την HIP Hospitality δυνα-
μικοί και ταλαντούχοι front office agent για 
τα ξενοδοχεία της στη Μύκονο. Απαιτού-
μενα προσόντα-δεξιότητες: προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 
αστέρων, Ελλάδας. https://swr.gr/h0ypU
ZHTOYNTAI άμεσα καμαριέρες σε ξενο-
δοχείο στη Χαλκιδική. Παρέχεται 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 εργασία, ευχέρεια στην επικοι-
νωνία. Θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν 
η εμπειρία σε άλλα hostels της Ελλάδας. 
https://swr.gr/AMnOR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απογευματινός receptionist 
με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόλη-
ση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών 
και η γνώση extranets και εργαλείων 
internet για την προβολή του ξενοδο-
χείου. https://swr.gr/FyC3K
ZHTEITAI Ε-commerce manager 
για εταιρία διαχείρισης τουριστικών 
ακινήτων στο Σύνταγμα. Τουριστικές 
σπουδές, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, 
απαραίτητα. Ετήσια πλήρης απασχόληση. 
https://swr.gr/8XzIe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist για εταιρία δι-
αχείρισης τουριστικών ακινήτων στο 
Σύνταγμα. Τουριστικές σπουδές, ξένες 
γλώσσες, προϋπηρεσία, απαραίτητα. 
Ετήσια πλήρης απασχόληση.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια από 
κατάλυμα στην Αθήνα για 8 ώρες εργασί-
ας, 12-μηνη απασχόληση, ασφαλισμένη 
κανονικά με ΙΚΑ, άδειες κλπ. https://
swr.gr/J3EpR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Skiathos 
Palace για εποχιακή απασχόληση κα-
μαριέρα 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 προϋπηρεσία 
και καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητά 
προσόντα: ομαδικότητα, επικοινωνιακές 
δεξιότητες, ευελιξία, εργατικότητα. Τηλ.: 
25210 57200. 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 ημιαπασχό-
ληση από τουριστική εταιρία στο κέντρο 
της Αθήνας. Τηλ.: 215 5559413, 6932 
243688. https://swr.gr/WuhUk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ groom με προϋπηρεσία και 
γνώσεις αγγλικών από ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. 
https://swr.gr/HeosL

ΥΓΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυμνάστρια για επίβλεψη 
οργάνων γυμναστικής σε γυμναστήριο 
στον Γέρακα. Τηλ.: 6988 082200 (ώρες 
επικοινωνίας: απογευματινές). https://
swr.gr/Bkupa
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Λαμίας. 
https://swr.gr/Ok40M
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Εύβοιας. 
https://swr.gr/QvBEp
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης. https://swr.gr/k6F0P
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή των Ιωαννίνων. 
https://swr.gr/p6jyi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Χαλκίδας. 
https://swr.gr/MiFmW
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Πάτρας. 
https://swr.gr/p0KuW
ZHTOYNTAI fitness instructors με γνώ-
ση 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γενικών καθηκό-
ντων με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη 
Κέρκυρα 250 κλινών. https://swr.gr/uBepZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, παθο-
λόγος ή ρευματολόγος, για συνεργασία 
σε ιατρείο με δυνατότητα δωρεάν συ-
στέγασης (περιοχή Αλεξάνδρας-Γκύζη). 
Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/6f

ZHTOYNTAI fitness instructors με γνώ-
ση 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 αγγλι-
κών για άμεση πρόσληψη σε Κω, Κέρκυρα, 
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν 
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/kIwCq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυμναστές με γνώση αγγλι-
κών για άμεση πρόσληψη σε Κω, Κέρκυρα, 
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν 
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/hULCm
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυμναστές με γνώση αγγλι-
κών για άμεση πρόσληψη σε Κω, Κέρκυρα, 
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν 
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/QBzoM
ZHTOYNTAI fitness instructors με γνώ-
ση αγγλικών, yoga, pilates, stretching, 
aquagym για ξενοδοχεία σε Κω, Κέρκυρα, 
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δω-
ρεάν. Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοι-
νωνίας: 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 ειδικότητά του 
για μόνιμη 5ήμερη 8ωρη απασχόληση. 
Αμοιβή ικανοποιητική. https://swr.gr/
OGhPY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γενικός ιατρός ή παθολόγος 
από μεγάλο πολυιατρείο στον Πόρο Αρ-
γοσαρωνικού για μόνιμη απασχόληση. 
Αποδοχές πολύ ικανοποιητικές. https://
swr.gr/BHg5r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος από 
μεγάλο πολυϊατρείο στον Πόρο Αργο-
σαρωνικού. Πτυχιούχος ΤΕΙ τεχνολόγος 
ραδιολόγος για μόνιμη 5ήμερη 8ωρη 
απασχόληση. Σταθερός μισθός, ασφάλι-
ση. Απαραίτητη η εμπειρία σε ψηφιακή 
μαστογραφία, ακτινογραφίες και μέτρηση 
οστικής μάζας. https://swr.gr/6OEtc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρευματολόγος ή γενικός ιατρός 
για ειδική συνεργασία με δυνατότητα 
δωρεάν παραχώρησης ιατρείου. Περιοχή: 
λεωφ. Αλεξάνδρας, Γκύζη. Τηλ.: 6976 
654854. https://swr.gr/8nZ6t
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοθεραπευτές-κινη-
σιοθεραπευτές για πρακτική και θεω-
ρητική εξάσκηση σε φυσικοθεραπεία, 
ηλεκτροθεραπεία, manipulation, μέθοδο 
Mckenzie από ιατρικό φυσικοθερα-
πευτήριο. Tηλ.: 210 6469666 (ώρες 
επικοινωνίας: 6:00-9:00 μ.μ.). https://
swr.gr/Fai5d
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ιατροί ή φοιτητές 
από ιατρικό σύλλογο που θέλουν στις 
ελεύθερες ώρες τους να εκπαιδευτούν 
από το σπίτι τους στη συγγραφή και στη 
δημοσίευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά 
περιοδικά και βιβλία. https://swr.gr/if
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ρευματολόγος, φυσία-
τρος, ορθοπεδικός. Δυνατότητα παρο-
χής επαγγελματικής στέγης (ιατρείου) 
με ευνοϊκούς όρους. Περιοχή: 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, ρευ-
ματολόγος, παθολόγος από ιατρείο στη 
λεωφ. Αλεξάνδρας-Γκύζη με ευνοϊκούς 
όρους και δωρεάν παραχώρηση ιατρείου. 
Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/GCuEA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κινησιοθεραπεύτριες-φυσι-
κοθεραπεύτριες για θεωρητική και πρα-
κτική και εξάσκηση σε φυσικοθεραπεία, 
ηλεκτροθεραπεία, χειροπρακτική από 
ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο. Περιοχή: 
Αμπελόκηποι. Απογεύματα 18:00-22:00. 
Τηλ.: 210 6469666. https://swr.gr/9U



To εστιατόριο Hytra, βραβευμένο με αστέρι Michelin και 
χρυσό σκούφο, ζητά:

Extra-Banquet Waiter
Απαραίτητα προσόντα:

Επαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχείο ή catering
Γνώση στησίματος coffee break, buffet, seated dinner
Πτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό)
Ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
Άριστη γνώση αγγλικών

Προσωπικές ικανότητες:
Ευελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα 

συνεργασίας
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Εργασία υπό συνθήκες πίεσης

H εταιρία προσφέρει:
Δυνατότητες εξέλιξης
Άριστες συνθήκες εργασίας 

σε πολυτελές περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/CzgWL.

Marketing Manager
for CDM Medical Group (Full Time)

Responsibilities:

Requirements:

position

link: https://swr.gr/5npGs.

Jobsallover.eu

PHP Developer

Place:
Qualifications:

working

Language: english

link: https://swr.
gr/TYgh1

Από αντιπροσωπία γερμανικής εταιρίας στην Ελλάδα ζητείται:

Προϊστάμενος Τμήματος 
Επικοινωνίας και Διαφήμισης

με το εξωτερικό
Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Εμπειρία στη διαχείριση επικοινωνίας με οίκους 

του εξωτερικού

γραφιστικών εφαρμογών
Ικανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης 

Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
Άριστη γνώση αγγλικών, η πρόσθετη γνώση 

της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί σημαντικό 
πλεονέκτημα

Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, υπευθυνότητα 
και επαγγελματικό προφίλ

Ευχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα
Τόπος εργασίας: Ασπρόπυργος.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Cbpjc.

Η KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Βοηθό Λογιστή
Ο πελάτης: Ένα από τα μεγαλύτερα λογιστικά 

Περιγραφή και δεξιότητες:

σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη 

Η εταιρεία προσφέρει: 

Αποστολή βιογραφικών στο link: . 

γραφικών σημειωμάτων.

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών αναζητά:

Ιατρό Ορθοπαιδικό
Πολυϊατρείο Σαντορίνης και τις υπόλοιπες ημέρες στην 
Κεντρική Κλινική Αθηνών
Απαραίτητα προσόντα:

της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δεύτερης γλώσσας

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό 
σημείωμα στο link: 
μοθεσίας, η επαφή επικοινωνίας που παρατίθεται στην 
παρούσα δεν απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την 

σεις που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

Web & LMS Administrator
Technical Support

This is a Moodle LMS

The ideal candidate should have:

an asset
Benefits:

in Greece
link: https://swr.gr/R58d1.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία Απολλώνιον ΑΒΕΕ, 

τοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 
ζητά να προσλάβει για το κατάστημα στο Μαρκόπουλο:

Πωλητές/τριες
με εμπειρία στην εστίαση

Προφίλ υποψηφίων:
Προϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης

Επαγγελματισμός
Δεξιότητες επικοινωνίας

Η εταιρία προσφέρει:
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
Εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link:  ή στο 

Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Μεταξά (Maris Hotels
στηριοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Σαντορίνη, 
ζητά άμεσα για μόνιμη εξωτερική συνεργασία:

Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ΤΕΙ ή πολυτεχνείου
Κατασκευαστική εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον
Μελετητική εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον
Εμπειρία έκδοσης οικοδομικών αδειών

Επιθυμητό προσόν:
Γνώση αγγλικών

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος 
με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου στο link .

Back Office Τμήματος 
Πωλήσεων (S09)

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

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η επικοινωνία 
με πελάτες, η αναζήτηση στο διαδίκτυο και η επικοινωνία 
με μηχανικούς έργων.
Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά.

link: https://

Η Kαραντινός Α.Ε. η ταχύτερη αναπτυσσόμενη επιχείρηση 
και με ηγετική θέση στην αγορά των νωπών φρούτων και 
λαχανικών επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητές Μαναβικής 
Σουπερμάρκετ

για να ενταχθούν στην ομάδα 
πωλήσεων λιανικής που λειτουργεί 
εντός επιλεγμένων σουπερμάρκετ 

στον Νομό Αττικής

ρέτησης πελατών και να λειτουργεί σε ένα πολύ δυναμικό 

σματικά να εκτελεί πολλαπλές εργασίες. Είμαστε όλοι για 
τους πελάτες» και η ομάδα πωλήσεων σουπερμάρκετ είναι 
ενεργητική, αξιόπιστη και θετική. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε 
και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς την υπέροχη 
ομάδα μας. Η θέση απαιτεί υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και 
εξυπηρέτησης προς τους πελάτες, με χαμόγελο, βοηθώντας 

ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και συνεργασίας με τα 

ντων αποτελούν προτεραιότητες για τη θέση αυτή χωρίς 
να περιορίζονται σε αυτές.
Παροχές εταιρίας:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Ευκαιρίες γρήγορης εξέλιξης σε μια εταιρία μπροστά 

από τις εξελίξεις
Διαρκής εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https:// .

Η E-GATE ΕΠΕ, μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες 
προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας.
Zητά να προσλάβει στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση 
της λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων και υποστήριξης 
των πελατών της:

Πωλήτρια Καταστήματος
Μαρούσι

(Κωδ.: ΠΚΠ0718)
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.
Ρόλος / αρμοδιότητες:
λος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται στο 
κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρίας στο Μαρούσι 
και έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των 
πελατών της εταιρίας.
Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:

Εξυπηρέτηση των πελατών 
τόσο εντός του καταστήματος, 
όσο τηλεφωνικά και μέσω internet

Παροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων
και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες 
κάθε πελάτη ξεχωριστά

Πώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων 
και υπηρεσιών επισκευής 
και συντήρησης συσκευών
Απαραίτητα προσόντα:

σε αντίστοιχη θέση
Γνώσεις των προϊόντων πληροφορικής

Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα 
και ομαδικό πνεύμα

Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα 
και στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών

δοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.) σύγχρονο, νεανικό 

ρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης 
εταιρίας στον χώρο της πληροφορικής.
Αποστολή βιογραφικών στο link: 

.

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτοι σχολής κομμωτικής απαραίτητο, ιδανικώς 

αγόρια

Εμπειρία σε πωλήσεις – προώθηση προϊόντων
Ευελιξία ωραρίο
Επικοινωνιακοί, με άριστες ικανότητες πώλησης
Επαγγελματισμός και συνέπεια

Προσφέρονται:

Ικανοποιητικό ημερομίσθιο
Ασφαλιστική κάλυψη
Εργασία σε καταστήματα καλλυντικών
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο
Προοπτική εξέλιξης με συνέπεια και αποτελεσματικότητα

Εφόσον πληροίτε τα στοιχεία, παρακαλούμε όπως αποστείλετε 

στο link: .

Αποφοίτους Σχολής Κομμωτικής
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Ο δήμαρχος Καλλιθέας ανακοι-
νώνει την πρόσληψη με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου με ωριαία αποζη-
μίωση δεκαέξι (16) καθηγητών/
δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα 
Ωδείου και επτά (7) καθηγητών 
(εκπαιδευτικό προσωπικό) για τις 
ομάδες του Τμήματος Ερασιτεχνι-
κής Δημιουργίας της Διεύθυνσης 
Πολιτισμού-Παιδείας και Νέας 
Γενιάς, συνολικά είκοσι τριών 
(23) ατόμων για διάστημα έως 
εννέα (9) μήνες, από 1/10/2018 
έως 30/6/2019, για τους καθη-
γητές/δασκάλους Μουσικής και 
για διάστημα (8) οκτώ μηνών, από 
16/10/2018 έως 15/6/2019, 
για τους καθηγητές (εκπαιδευ-
τικό προσωπικό) του Τμήματος 
Ερασιτεχνικής Δημιουργίας αντί-
στοιχα, με κάλυψη της δαπάνης 
από το αντίτιμο που καταβάλλουν 
οι ωφελούμενοι υπό τη μορφή 
διδάκτρων τόσο στο Δημοτικό 
Ωδείο όσο και στα τμήματα της 
Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του 
Δήμου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση δη-
λώνοντας ρητά την ειδικότητα και 
τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα 
τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
τα οποία προβλέπονται για την 
απόδειξη των προσόντων τους, 
και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως είτε με άλλο εξουσιο-
δοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρο-
μικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας στην ακό-
λουθη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη 
76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76 

Καλλιθέα, τηλ. 213 2070415, 
213 2070412, 213 2070413. 

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 αι-

τήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέ-
ρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας σε εφημερίδες ή 
της ανάρτησής της στο κατάστη-
μα της υπηρεσίας μας και στον 
χώρο ανακοινώσεων του δη-
μοτικού καταστήματος εφόσον 
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγε-
νέστερη της δημοσίευσης στις 

εφημερίδες, και συγκεκριμένα 
έως και τις 10/9/2018, ημέρα 
Δευτέρα, και ώρες 09:00 π.μ. έως 
14:00. Διόρθωση ή συμπλήρω-
ση των αιτήσεων, συμπλήρωση 
τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, 
έστω και διευκρινιστικών, επι-
τρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της 
ανωτέρω προθεσμίας υποβολής 
των αιτήσεων συμμετοχής στη 
διαδικασία επιλογής.

Η Δημοτική Πινακοθήκη Λά-
ρισας-Μουσείο προκηρύσσει 
τη σύναψη σύμβασης εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου (με αντίτιμο) έντεκα 
(11) δασκάλων στο Ελεύθε-
ρο Εργαστήρι Εικαστικών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, με 
σύμβαση μίσθωσης έργου δι-
άρκειας έως οκτώ (8) μηνών. 
Συγκεκριμένα: 

Δάσκαλοι στα εργαστήρια 
ζωγραφικής, Ζωγράφοι Π.Ε. 
εννέα (9)

Δάσκαλος στα εργαστήρια 
κεραμικής, Κεραμίστας Δ.Ε. 
ένας (1)

Δάσκαλος στο εργαστήρι 
χαρακτικής, Χαράκτης Π.Ε. 
ένας (1)

Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέ-
ρες (υπολογιζόμενες ημερο-
λογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπική εφημερίδα. Η ανωτέρω 

προθεσμία λήγει με την παρέ-
λευση ολόκληρης της τελευταί-
ας ημέρας και, εάν αυτή είναι 
κατά νόμο εξαιρετέα (δημό-
σια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται για την επόμενη 

εργάσιμη ημέρα. Οι αιτήσεις 
θα κατατίθενται στο κατάστη-
μα της Δημοτικής Πινακοθήκης 
Λάρισας, Γ. Παπανδρέου 2, 
έως και τις 14 Σεπτεμβρίου 
2018, από ώρα 8:30 π.μ. έως 
14:30. 

Προσλήψεις ωρομισθίων 
στο ΚΕΚ Ιωαννίνων 
από τον ΟΑΕΔ 

Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθι-
ων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων για 
την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης 
25 ατόμων από το Επιμελητήριο Πρέβεζας 
σχετικά με τον κλιματισμό αυτοκινήτων, 
με τίτλο: «Σύστημα Φθοριούχων Αερίων 
Κλιματισμού Αυτοκινήτων» (40 ώρες). Ο 
ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες 
σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμέ-
νου χρόνου (άρθρο 3, παρ. 2 και 3 του 
Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98), 
καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν 
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
έως και την Τετάρτη 12/9/2018 μόνο με 
συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά, 
από ώρα 08:30 π.μ. έως 13:30, στο ΚΕΚ 
Ιωαννίνων (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών, 
45 500, Ιωάννινα, τηλ. 26510 48063). 
Πληροφορίες για τις ειδικότητες που ζητού-
νται, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται 
στο ΚΕΚ Ιωαννίνων και στην ιστοσελίδα 
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

23 προσλήψεις στον Δήμο Καλλιθέας

Προσλήψεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας 

2 άτομα στον Δήμο 
Οροπεδίου Λασιθίου 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου συνολικά δύο (2) ατό-
μων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του Δήμου, 
που εδρεύει στο Τζερμιάδο. Οι 
προσλήψεις αφορούν στις ειδικό-
τητες Τ.Ε. Ζωικής Παραγωγής και 
Τ.Ε. Πολιτικών Δομικών Έργων, 
ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν για 
οκτώ μήνες. 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 εξουσι-
οδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη 
διεύθυνση: Δήμος Οροπεδίου 
Λασιθίου, Τζερμιάδο, Τ.Κ. 720 
52, Οροπέδιο Λασιθίου, υπόψη 
κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη (τηλ. 
επικοινωνίας: 28443 40157). 
Στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρό-
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που φέρει 
ο φάκελος αποστολής, ο οποί-
ος 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 ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στον χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος του Δήμου Οροπεδίου 
Λασιθίου 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 εργάσι-
μη, τότε η λήξη της προθεσμί-
ας μετατίθεται για την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.
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Πρόσληψη με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου συνολικά πέντε (5) 
ατόμων για την κάλυψη αναγκών 
καθαριότητας της Εφορείας Αρ-
χαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, 
που εδρεύει στην Αθήνα του 
Νομού Αττικής, και συγκεκρι-
μένα 5 Υ.Ε. Καθαριότητας. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 8 
και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως είτε με άλλο εξουσιο-
δοτημένο από αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας στην 
ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία 
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττι-
κής, Λεωφ. Συγγρού 98-100, 
Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, υπόψη 
κ. Γεωργίου Αρμακόλλα (τηλ. 
επικοινωνίας: 210 3240563, 
εσωτ. 110). Στην περίπτωση 

αποστολής των αιτήσεων ταχυ-
δρομικώς 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 ημέ-
ρα της τελευταίας δημοσίευσης 

της παρούσας σε τοπικές εφημε-
ρίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας μας, 
στους αρχαιολογικούς χώρους 
Σουνίου και Καισαριανής, στα 
Αρχαιολογικά Μουσεία Βραυ-
ρώνας, Μαραθώνα και Λαυρίου, 
όπου προκηρύσσονται οι ανωτέ-
ρω θέσεις, και στον χώρο των 
ανακοινώσεων των δημοτικών 
καταστημάτων των Δήμων Αθη-
ναίων, Καισαριανής, Μαραθώνα, 

Λαυρεωτικής και Μαρκοπούλου 
Μεσογαίας, όπου αυτά εδρεύουν, 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέ-
λευση 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.

Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων είναι ενιαία για όλες 
τις κατά τόπους Υπηρεσίες 
του φορέα και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης ή ανάρτησης της 
ανακοίνωσης στον τύπο ή στα 
οικεία καταστήματα που αυτή θα 
δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευ-
ταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζη-
τήσουν τα έντυπα των αιτήσεων 
στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(asep.gr). 

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε προ-
κήρυξη για τις θέσεις προϊσταμένων των 
Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ. Η 
αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω 
του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.
gr). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων 
αρχίζει την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και 
ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 5 
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Οι θέσεις 
εποπτών ΟΤΑ που προβλέπει η προκήρυξη 
έχουν ως εξής: 
α. Επόπτης ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο 
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της 
Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα 
(Κωδ.: 101). 
β. Επόπτης ΟΤΑ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 
με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα 
όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς 
Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα (Κωδ.: 102). 
γ. Επόπτης ΟΤΑ Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνε-
ται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και 
Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα 
(Κωδ.: 103). 

δ. Επόπτης ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα 
που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων, με έδρα την Πάτρα (Κωδ.: 104). 
ε. Επόπτης ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο 
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των 
Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου 
Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά (Κωδ.: 105). 
στ. Επόπτης ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο 
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της 
Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 
(Κωδ.: 106). 
ζ. Επόπτης ΟΤΑ Μακεδονίας-Θράκης, με 
κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα 
όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Κωδ.: 107).

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται 
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τό-
που www.asep.gr. 

Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προ-
κειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν 
πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής 

από το ΕΣΕΔ. Οδηγίες για τη συμπλήρω-
ση ή υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr), στη διαδρομή: Βοήθεια > 
Εγχειρίδια Χρήσης.

ΕΛΑΣ: Προσλήψεις  
διδακτικού προσωπικού 
στο Διδυμότειχο 

Η Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου 
προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή, 
διδακτικού προσωπικού με ωριαία απο-
ζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών 
αναγκών της και καλεί αυτούς/-ές που 
επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκ-
παιδευτική περίοδο 2018-2019 όπως 
υποβάλουν σχετική αίτηση. 

Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραί-
τητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα 
γίνεται μέχρι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 
2018 και ώρα 14:00, προσωπικά από 
τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημέ-
νους αντιπροσώπους τους, στο Τμήμα 
Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. 
Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων 
και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 1ο Χιλ. 
Επ.Ο. Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ. 68 
300, Διδυμότειχο. Μετά τις 14:00 της 
Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2018 δεν θα 
γίνουν αιτήσεις δεκτές.

Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρει-
ες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου / Γραφείο 
Σπουδών και Δημ. Σχέσεων, τηλέφωνα 
25530 26681-2-3-4 (εσωτερικό 9460). 
Αρμόδιοι: Αστυνόμος Β’ Λαμπούδη Μαρία, 
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ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής

ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για επόπτες ΟΤΑ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου 
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, που 
εδρεύει στην Ηγουμενίτσα. Η ειδικότητα 
που ζητείται είναι Υ.Ε. Καθαριότητας και η 
διάρκεια είναι από την υπογραφή της σύμ-
βασης και έως 18 μήνες. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπλη-
ρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ 
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδο-
τημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρο-

μικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Κύπρου 
68, Τ.Κ. 46 100, Ηγουμενίτσα, υπόψη κας 
Γεωργίας Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας: 
26550 29177-8). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσε-
ων 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 επό-

μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης 
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρε-
σίας (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτί-
ας) και στον χώρο των ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Ηγουμενίτσας εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την πα-
ρέλευση 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.

Νέες προσλήψεις μέσω 
ΑΣΕΠ στην ΕΥΑΘ 

Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοι-
νώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων 
ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών Οχημάτων με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας 
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε., που εδρεύει 
στον Νομό Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι 
πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών. 
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13 
Σεπτεμβρίου 2018, κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συ-
μπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥ-
ΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν 
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυν-
ση ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54 
635, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την 
στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, υπόψη 
κας Θ. Δίτσα ή κας Ν. Μαυρίδου (τηλ. 
επικοινωνίας: 2310 966663 ή 2310 
966665), είτε αυτοπροσώπως είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρό-
σωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δη-
μόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσί-
ας στη διεύθυνση ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας 
127, Τ.Κ. 54 635, Θεσσαλονίκη, στο 
Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και 
Εκπαίδευσης, υπόψη κας Δ. Βεργίνη ή 
κας Μ. Τριανταφυλλίδου, και ώρες από 
08:30 π.μ. έως 13:30 (τηλ. επικοινω-
νίας: 2310 966762 ή 2310 966661). 
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.

1 άτομο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας 




