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Υπάλληλοι Γραφείου,
Γραμματείς, Λογιστές

Στελέχη Επιχειρήσεων

Οικονομικά Στελέχη,
Εμποροϋπάλληλοι

Εξυπηρέτηση 
Πελατών, Γραφίστες

Στελέχη Πωλήσεων

Promotion-
Merchandising,

Εκπαίδευση,
Στελέχη Παραγωγής

Νοσηλευτές, 
Ιατρικοί Επισκέπτες, 

Ιατροί, 
Προγραμματιστές

Μηχανικοί 
Πωλήσεων, Τεχνικοί

Τεχνίτες, Logistics,
Ανειδίκευτοι Εργάτες,

Οδηγοί

Διανομείς, Security,
Εστίαση

Τουρισμός

Αισθητικοί

Καθαριότητα, Μόδα

 Σελ. 16-17ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

 Σελ. 25-28ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

502 μικρές, 302 μεγάλες αγγελίες
& 72 ειδικές καταχωρήσεις πλαισίου

στον ιδιωτικό τομέα
2.005θέσεις 

εργασίας

 9 άτομα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης  18 θέσεις 
εργασίας στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

 16 προσλήψεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης 
 Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς  ΑΣΕΠ: Νέα 

προκήρυξη για 13 μόνιμες προσλήψεις στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων  ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις 
για τους επόπτες στους ΟΤΑ  Προσλήψεις σε παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας  13 άτομα για 
τα Καταστήματα Κράτησης  Προσλήψεις στην ΑΕΜΥ

Αγροτικά, Ασφάλεια, Γραφικές Τέχνες, 

Δημοσιογράφοι, Διοικητικά, Εκπαίδευση,

Εξυπηρέτηση Πελατών-Αdministration,

Eξωτερικές Εργασίες, Επιστήμες, Εστίαση,

Logistics, Marketing-Δημόσιες Σχέσεις,

Μηχανικοί, Μόδα-Ομορφιά, Νομικά, 

Οικιακές Εργασίες-Καθαριότητα, 

Οικονομικά, Παραγωγή, Πληροφορική, 

Πωλήσεις, Προμήθειες-Αγορές,

Τεχνικοί-Τεχνίτες, Τουρισμός, Υγεία

 Σελ. 30-31ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
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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

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.

Οπτικός: Το επάγγελμα που μας κάνει 
τα μάτια 14! Η όραση είναι η κυρίαρχη 
αίσθηση στον άνθρωπο. Στατιστικές δεί-
χνουν ότι το 80% των πληροφοριών που 
δεχόμαστε καθημερινά προέρχονται από 
το οπτικό σύστημα.

Ο ρόλος του οπτικού είναι σημαντικός, 
αφού χάρις σε αυτόν μπορούμε να βλέ-
πουμε καλύτερα, να έχουμε ξεκούραστα τα 
μάτια μας, καθώς αυτός μας τα προσέχει 
και κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για να 
επιδιορθώσει τις όποιες «βλάβες» παρου-
σιάζουν οι οφθαλμοί μας.

Ένα επάγγελμα που έχει λίγους τομείς 
απασχόλησης, αλλά πολύ ενδιαφέρον για 
κάποιον που θα θελήσει η επαγγελματική 
ζωή του να έχει να κάνει με τη βοήθεια 
προς τον συνάνθρωπο.

Τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ο 
οπτικός είναι πτυχίο ΑΤΕΙ Τμήματος Οπτικής 
(ο πτυχιούχος παίρνει και άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος από την περιφέρεια).

Η γνώση αγγλικών, η χρήση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (Ms Office), προγραμμάτων 
και εφαρμογών που σχετίζονται με την ανά-
λυση και την επεξεργασία των μετρήσεων 
των οφθαλμών είναι από τα απαραίτητα 
προσόντα ενός επαγγελματία του χώρου. 
Τα δημόσια ή τα ιδιωτικά ΙΕΚ σού παρέχουν 
τη δυνατότητα να εργαστείς ως βοηθός 
οπτικού αμέσως μόλις ολοκληρώσεις τις 
σπουδές σου.

Όπως στα περισσότερα επαγγέλματα, 
έτσι και σε αυτό του οπτικού σημαντικό 
ρόλο παίζουν οι προσωπικές δεξιότητες, 
που πρέπει να έχει ή να αναπτύξει ένας 
υποψήφιος. Η ακρίβεια, η προσοχή και η 
υπευθυνότητα θεωρούνται οι σημαντικότε-
ρες και είναι αυτές που αναζητούν όλες οι 
εταιρίες που ζητούν να καλύψουν τη θέση 
του οπτικού.

Εξίσου σημαντικές δεξιότητες είναι η 
αίσθηση της τάξης, η ευαισθητοποίηση, η 

κρίση και η αντίληψη που διακατέχουν έναν 
υποψήφιο. Η επιδεξιότητα, η άριστη γνώση 
του αντικειμένου, η υπομονή, η διάθεση 
φιλικής εξυπηρέτησης, η κοινωνικότητα 
και η επικοινωνία με τους πελάτες είναι 
αυτά που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε 
από τους άλλους υποψηφίους. Αν η θέση 
είναι για πωλητή σε οπτικά καταστήματα, 
στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την 
εμπειρία προώθησης, τεχνικών πωλήσεων 
και τη δημιουργία φιλικών σχέσεων με τους 
εν δυνάμει πελάτες μας. 

Οι θέσεις εργασίας συνήθως δεν αναρ-
τώνται σε ιστοσελίδες αναζήτησης εργα-
σίας. Αυτό δείχνει πόσο κλειστό είναι το 
επάγγελμα του οπτικού ακόμη στην Ελλάδα. 
Θέση εργασίας μπορείτε να αναζητήσετε 
μέσα από τα κλαδικά μέσα (σωματεία, 
ψηφιακά και έντυπα μέσα), μέσα από τα 
γραφεία διασύνδεσης των σχολών, αλλά 
και από κάποιο γνωστό που εργάζεται ήδη 
σε κάποια εταιρία που αναζητά οπτικούς.

Η ιστοσελίδα skywalker.gr έχει αναρτήσει 
τον τελευταίο χρόνο 7 αγγελίες για οπτικό-
οπτομέτρη, από τις οποίες οι 5 ήταν για 
εταιρίες του εξωτερικού (4 για τη Γερμα-
νία, 1 για τη Νορβηγία) και οι άλλες 2 για 
εταιρίες στην Ελλάδα (για τη Θεσσαλονίκη 
και την Αθήνα).

Τα καθήκοντα του οπτικού είναι η μέτρη-
ση, η κατασκευή και η προσαρμογή βοη-

θημάτων όρασης (γυαλιά, φακοί επαφής, 
τηλεσκόπια, κιάλια). Ο οπτικός είναι σε 
άμεση συνεργασία με τον οφθαλμίατρο και 
εκτελεί τις συνταγές του, βοηθά τον πελάτη 
να επιλέξει τον σκελετό των γυαλιών σύμ-
φωνα με τα χαρακτηριστικά του προσώπου 
του και του προτείνει ποιότητες γυαλιών ή 
φακών επαφής. Η κοπή, το τρόχισμα των 
φακών και η επιδιόρθωση του σκελετού 
είναι μέσα στις αρμοδιότητες του οπτικού. 
Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει φα-
κούς επαφής ο οπτικός εξηγεί τον τρόπο 
τοποθέτησής τους στους οφθαλμούς και 
τον τρόπο καθαρισμού τους.

Ένας οπτικός μπορεί να εργαστεί σε κα-
ταστήματα, σε εργαστήρια ή σε βιομηχανίες 
οπτικών ειδών με καλές συνθήκες εργασίας, 
όπου εκ των πραγμάτων θα τηρούνται οι κα-
νόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης μπορεί 
να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας 
σε δικό του κατάστημα. Το επάγγελμα δεν 
θεωρείται κορεσμένο και οι αποδοχές του 
βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το 
υπουργείο μάλιστα, θέλοντας να ενισχύσει 
τον ρόλο του οπτικού, εξέδωσε υπουργική 
απόφαση τον Αύγουστο του 2017 (ΦΕΚ 
3247 β) που οριοθετεί το επάγγελμα του 
οπτικού-οπτομέτρη και καθορίζει τα επαγ-
γελματικά δικαιώματά του.

Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-Skywalker.gr

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ



Το ξενοδοχείο Αrte Μare στη Μύκονο ζητά:

Υπεύθυνο Ταμείου
Δυναμικό και υπεύθυνο άτομο για τη θέση του κεντρικού 
ταμία. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και η 
γνώση χειρισμού PDA και HANDY. 
Επιθυμητές συστάσεις.
Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/3B26v.

Η Rainbow Waters, εταιρία ψυκτών, οικιακών φίλτρων 
και εμφιαλωμένου νερού ζητά για άμεση πρόσληψη στο 
εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στη Δωδώνη Ιωαννίνων:

Χημικό Μηχανικό 
(κωδ. θέσης CE0918)

Κύριες αρμοδιότητες:

με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης 
ποιότητας του εργοστασίου

Απαραίτητα προσόντα:

(για τους άνδρες υποψηφίους)
Η εταιρία προσφέρει: 

Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: 

Το εστιατόριο Eat at Milton’s εξακολουθεί σταθερά την 
επιτυχημένη πορεία του στον χώρο της εστίασης συνεχίζοντας 

υψηλές γαστρονομικές τεχνικές και τη δημιουργικότητά 
τους να είναι και πάλι πρωταγωνιστές. 
Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα άριστο περιβάλλον, 

εξέλιξης και θα σάς προσφέρει μια επιτυχημένη καριέρα. 

Μάγειρα Α’-Grill 
για το εστιατόριο πολυτελείας

Εat at Μilton’s στην Πλάκα
Έως 32 ετών για πλήρη και μόνιμη απασχόληση (όχι σεζόν), 

σε όλους τους τύπους ψησίματος: σχάρα, φούρνο, πλάκα.
Απαιτούμενα προσόντα:

σε Ελλάδα ή εξωτερικό 

τουλάχιστον 3 ετών
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρουμε: 

Αποστείλατε το βιογραφικό σας μαζί με μία πρόσφατη 
φωτογραφία υπόψη κ. Μιχάλη Μασσόπουλου στο link: 

Τα Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης σε προσκαλούν να γίνεις 
μέλος της πιο γλυκιάς ομάδας. Επιθυμούν να επιλέξουν:

2 Υποδιευθυντές Καταστήματος 
με έδρα την Αττική

Περιγραφή θέσης:

του καταστήματος παρέχοντας την καλύτερη δυνατή 
εξυπηρέτηση στους πελάτες μας

και επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων
του καταστήματος

και ασφάλειας τροφίμων

της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:

(κυρίως σε καταστήματα λιανικής)

του πελάτη

επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης

υπό πίεση
Προσφέρουμε:

Αποστολή βιογραφικών στο link: 

Γνωστό και διακεκριμένο για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών  

θα συντελεσουν και φετος σε μία ακόμα πολύ πετυχημένη 

Β΄ Μάγειρα
Απαραίτητα προσόντα:

Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επισημανθούν 
επίσης:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία:

Η εταιρία Louis Hotels αναζητά για άμεση απασχόληση 

Ζάκυνθο:

Βοηθούς Κουζίνας 
(Μάγειρες)

Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται:
-Ανταγωνιστικές αποδοχές

Αποστολή βιογραφικών στο link: 

Aegeo SPAS, η μεγαλύτερη και συνεχώς αναπτυσσόμενη 
εταιρία στον τομέα των υπηρεσιών ευεξίας και διαχείρισης 
spa ξενοδοχείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ζητά άμεσα 

Graphics Designer
Ενδεικτικά καθήκοντα:
οπτικές λύσεις σε προβλήματα επικοινωνίας, βρίσκοντας 
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την «μεταφορά» του 
εκάστοτε μηνύματος σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
χρησιμοποιώντας χρώμα, τύπο, εικονογράφηση, φωτο-
γραφία, εικόνα και κίνηση, καθώς και διάφορες τεχνικές 
εκτύπωσης και διαμόρφωσης. 

όπως ιστότοποι, διαφημίσεις, βιβλία, περιοδικά, αφίσες, 

επικοινωνίες και εταιρική ταυτότητα, και γενικά σε ό,τι 
αφορά τη σχεδίαση δημιουργικού υλικού για τις ανάγκες 
της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:

(επιθυμητός)

σε οργανωμένο εταιρικό περιβάλλον 

είτε σε διαφημιστικό γραφείο]

παρουσιάσεων

Προσφέρουμε: άριστο περιβάλλον εργασίας 
και προοπτικές εξέλιξης σε έναν ταχύτατα 
αναπτυσσόμενο οργανισμό.

 σημειώματος με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία 
τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου 
στο link: 

Η ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. αποτελείται από τρεις πολυτελείς ξενο-

στερους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, δίνει την 
ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει μια σημαντική 
εργασιακή εμπειρία στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων. 

δωμάτια προσωπικού, εντός του νεόχτιστου κτιρίου προσω-
πικού του ξενοδοχείου, με κλιματισμό, τηλεόραση και λουτρό.

Μασέρ
Προσόντα:

γλώσσας – γνώση της ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

ιδιαίτερα
Προσφέρονται:

Αποστολή βιογραφικών στο link: 

Το Domes Miramare Corfu, A Luxury Collection Resort 

σλαμβάνει:

Pastry Α’
Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 

πεντάστερου ξενοδοχείου
Γνώση και τήρηση διαδικασιών υγιεινής 

και ασφάλειας

υψηλών προδιαγραφών

Επαγγελματισμός
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, 
η εταιρία μας προσφέρει:

Διατροφή, διαμονή

και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με 
πρόσφατη φωτογραφία στο link: 

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών 
Πωλήσεων

Περιγραφή: Η εταιρία Teleraise, επίσημος συνεργάτης της 

πωλήσεων με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρι-
κού ρεύματος. Τα γραφεία μας βρίσκονται στο κέντρο της 

Η εργασία αφορά:

Προσφέρει:

Απαιτήσεις:

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη 
των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι 
για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων 
ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του 
σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις 

σωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό 
σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου, 

υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των 
ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης, 
για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την 
κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την 
επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την 

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/2qBa3.

Η MLS Making Life Simple αναζητά:

Πωλητές σε Καταστήματα 
Προϊόντων Τεχνολογίας 

για την προώθηση και πώληση 
της νέας MAIC

Κωδικός θέσης: MAIC
Είναι η τεχνολογία το μεγάλο σου πάθος; 

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

διαρκή εκπαίδευση

σημαντικές ευκαιρίες 
Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την παραπάνω 
θέση, αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα με πρό-
σφατη φωτογραφία και την ακριβή ημερομηνία γέννησης 
στο link: 



Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 20184

 Μεγάλες αγγελίες εργασίας 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Υπάλληλος Γραφείου  

(μερικής ή πλήρους απασχόλησης)
Η Wisenet με πολυετή πείρα στον χώρο των υπη-
ρεσιών τηλεφωνικής εκπροσώπησης, προσφέρει 
ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνικής εκπρο-
σώπησης και επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα 
της άτομα, όπου θα εργαστούν στο τμήμα διαχείρισης 
εισερχομένων-εξερχομένων κλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
του πελάτη

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο link: 

Chinese Speaking Back Office Officers 
Athens (Ref. number: GR_BOOCN1018)

The position:

The main responsibilities of the position 
include: 

 

 

Main requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

Benefit from: 
 

 
 

 

Type of employment:  
Location:

link
 

Έχεις εμπειρία στις πωλήσεις και θέλεις να ενταχθείς 
άμεσα σε μία αξιόπιστη εταιρία, ικανή να αναγνωρίσει 
τις ικανότητές σου και να σου παρέχει μισθολογική 

ομάδα της PlegmaNet
να αναγνωριστούν και να εξελιχθούν οι επαγγελμα-
τικές δεξιότητές σου. Η ηγέτιδα εταιρία στον χώρο 

Υπάλληλοι Γραφείου 
Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων 

των 23 ετών) 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

και διαπραγματευτικές δεξιότητες 

 
 

 
σε αντίστοιχη θέση
Τι παρέχουμε: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Βιογραφικά στο link  

-

-
στρέφονται. Η εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους 
της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα 

όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

υλικών μηχανογράφησης Εmpties
Υπαλλήλου Γραφείου

Απαραίτητο προσόν:
Προσφέρονται -
ματική εξέλιξη.
Βιογραφικά στο link  

Υπάλληλος Γραφείου  
Aθήνα-(part time) (κωδ. θέσης: ΥΓΑ_18)

Περιγραφή θέσης: 
 

 

μισθοδοσίας 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

θέση 
 
 

 

Παροχές: 
 

Λίγα λόγια για εμάς: Η εταιρία SSP Hellas, δρα-
στηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της 

-
κυνθο) με περισσότερα από 25 καταστήματα και με 

Βιογραφικά στο link , ανα-

θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

Υπάλληλοι Διοικητικής Υποστήριξης
Νέα Γνώση στο πλαίσιο 

της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του 

γραμματειακής υποστήριξης.
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
σε συνεργασία με τους καθηγητές
Απαιτούμενα προσόντα:  

 
 

 
 

 
 

και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων 
 

με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Βιογραφικά στο link  

Η εταιρία Vican Ν. Αναγνωστάκης Α.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται στον ιατροφαρμακευτικό χώρο 

Υπάλληλο Γραφείου 
(Κωδικός θέσης: VGA04)

Έδρα:
Απαραίτητα προσόντα:

 
ή διοίκηση

 
σε αντίστοιχη θέση 

 
 

με ικανότητα επίτευξης των στόχων 

ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί) 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει  
 

εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο 

link
 με κωδικό θέσης: VGA04.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Mayor Hotels & Resorts 

Υπάλληλος Γραφείου
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως  
να διαθέτουν: 

 

γλώσσας 
 

θα εκτιμηθούν 
 

 

Ο ιδανικός υποψήφιος  
θα είναι προσωπικότητα που: 

και δέσμευση για το αποτέλεσμα 

 
 

και συνεργασίας με τους συναδέλφους 

H εταιρία προσφέρει:  
 

 
 

Βιογραφικά στο link:  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης

Α. 
Motors ΑΒΕΕ
να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της κυρία, κάτοικο 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

με το αντικείμενο εργασίας 
 

επικοινωνίας και συνεργασίας 

αντικείμενο
Αρμοδιότητες: 

 
σε ερωτήματα και μηνύματα 

 
 

και διοχέτευση της στα αρμόδια τμήματα 
 

 
 

και ηλεκτρονικών αρχείων
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

Βιογραφικά στο link  

Η εταιρία ΚΕΜ–Κλαδικές Εκθέσεις Μάρκετιγκ 
-

Γραμματέα Πωλήσεων
Τα κύρια καθήκοντα της νέας  
μας συνεργάτιδος θα είναι: 

 
 

και εγχώριας αγοράς

ενημέρωση και κλείσιμο συμφωνιών για συμμετοχή 
στις εκθέσεις που διοργανώνουμε
Απαραίτητα προσόντα: 

γλώσσας και καλή γνώση δεύτερης ξένης 
γλώσσας 

 
 

 
 

άνεση στην επικοινωνία
Προσφέρονται:
προοπτικές εξέλιξης, σε συνδυασμό με ελκυστικό 

ανάλογα με την απόδοση.
Βιογραφικά στο link .  

Η All About Concept, ζητά ένα άτομο με πολλή 

Secretary & Admin
Προσόντα: -

-

Πολύ καλή γνώση MS Office-PC  
και άλλων συναφών προγραμμάτων, όπως:

-

 
 

 
 

διαχείριση πελατών στο ευρύτερο φάσμα  
 

 
 

 

Αρμοδιότητες: 
 

της γραμματειακής υποστήριξης της εταιρίας 

προώθησης της εταιρίας 
 

συγκεκριμένων εργασιών της εταιρίας 
 
 

προγραμμάτων της εταιρίας
Προσφέρεται:

απόδοση και αποτελεσματικότητα στον τομέα δράσης
 

 

 
σε μια από της μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
Επικοινωνία:

ηλεκτρονική 
διεύθυνση:  

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά 
-

Γραμματεία Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

για τη θέση αυτή υπάρχει και το ενδεχόμενο της 

τομέα της εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.
Στοιχεία επικοινωνίας: -

Executive Secretary
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 
 

 
 

Επαγγελματικές ικανότητες: 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

Βιογραφικά στο ,  

DHI Global Medical Group

Executive Personal Assistant

Key points of the ideal candidate:

Key responsibilities:

Desired skills and experience: 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

Βιογραφικά στο link  

Κεντρική Κλινική Αθηνών:
Γραμματέας 

Καθήκοντα θέσης: 
 

στο μηχανογραφημένο σύστημα της κλινικής 
 

 
των ασθενών, των συνοδών και των ιατρών 

για τα ανεξόφλητα λογαριασμών εξωτερικών 

 
 
 

διαγνώσεων
Προφίλ υποψηφίου: 

γλώσσα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν) 
 

και λειτουργία μονάδων υγείας 
 

 
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
Δεξιότητες υποψηφίου: 

 
 

 
 

 

Ο όμιλος προσφέρει:

. 
-

νομοθεσίας, η επαφή επικοινωνίας που παρατίθεται 
στην παρούσα δεν απαντά σε ερωτήσεις που σχετί-

αιτήματα ή ερωτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Administrative Executive
Job description:

Required skills: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

Required experience: 
 

 

 

 
 

Job location:  
Position type

link: .  

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Η INGROUP

Βοηθό Λογιστή  
για εξωτερικές εργασίες (HR 001310)

Ο ρόλος:

αρχειοθέτηση κτλ. καθώς και τη διεκπεραίωση των 
-

ρεσίες, τράπεζες, πελάτες κ.ά.).
Προσόντα: 

ιδανικά λογιστικής κατεύθυνσης 
 

 
αίσθημα εχεμύθειας 

 
και πνεύμα συνεργασίας 

 
 

Παρέχονται: 
 

Σημείωση:  
από προηγούμενους εργοδότες.

ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 

αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στο link
 

συνέχεια στη σελ. 6



Από ανώνυμη εταιρία στην Περιφέρεια Αττικής, με 
αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία ανταλλακτικών 
βιομηχανικού εξοπλισμού, ζητείται:

Μηχανικός Πωλήσεων
για στελέχωση του τεχνικού

εμπορικού τμήματος
Κύριες αρμοδιότητες:

Ανάλυση αγοράς και προώθηση προϊόντων 
και υπηρεσιών στο πλαίσιο των εμπορικών στόχων 
της εταιρίας ανά περιοχή

Επίσκεψη των πελατών ανά την επικράτεια
Παρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες, 

σεμινάρια και εμπορικές εκθέσεις
Εντοπισμός και ανάλυση των αναγκών των πελατών 

με βάση την πολύ καλή γνώση των διαθέσιμων
προϊόντων και υπηρεσιών

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και πρόταση 
ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων

Διαπραγμάτευση σε προκαθορισμένα πλαίσια-κλείσιμο 
συμφωνίας-παρακολούθηση της υλοποίησης
 παραγγελίας και της εξυπηρέτησης των πιστώσεων 
προς τους πελάτες
Απαραίτητα προσόντα:

Δίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ειδικότητας: 
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, 
Χημικού Μηχαναικού ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού

Τουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε πωλήσεις 
τεχνικών προϊόντων/υπηρεσιών

Ηλικία έως 40 ετών
Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Ακτίνα δραστηριότητας: Ελληνική επικράτεια.
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών
Συνεχή εκπαίδευση
Δημιουργικό περιβάλλον εργασίας

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

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

Πωλήτριες/ές-Μύκονος
Γενική περιγραφή θέσης:

Εξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων 
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές 
Αρμοδιότητες:

Σύναψη πελατειακών σχέσεων με τους καταναλωτές
Διερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση 

προϊόντων σύμφωνα με αυτές
Καθοδήγηση νεοπροσλαμβανόμενων
Διασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας 

των προϊόντων προς πώληση
Διασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και των 

κανόνων υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου.
Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:

Κάτοικος Μυκόνου
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Γνώση αγγλικών
Κάτοχος Πιστοποιητικού Υγείας για εργασία 

σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
Διαπροσωπικές ικανότητες:

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

Η εταιρία προσφέρει:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
Οικειοθελή οικονομική παροχή (bonus)-Εκπαίδευση
Παρακολούθηση Σεμιναρίων Βασικών Αρχών Υγιεινής 

& Ασφάλειας Τροφίμων
Παρακολούθηση Σεμιναρίων Πωλήσεων 

και διαχείρισης πελατών
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης-Ταξίδια αναψυχής

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/6cjJN

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

Τo 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:

Α 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, Spring Boot
Experience with Apache Tomcat or similar
experienced in Cloud technologies/ AWS
Experienced in RDBMS (Oracle), NoSQL
Good understanding of Linux, GIT, Jira
Experienced in Software development processes

(agile)
English speaking and writing fluently

Nice to have:
Experience in Javascript (Angular, JQuery, ….)
Experience with CI, Jenkins
Experience with Confluence
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 anenablingin 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 referenceref: EBJ/09/18, to this link: https://swr.
gr/Pq5jJ. Starting date of the cooperation: 11.-12.2018.
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.

Brand Strategy and Innovation 
Experts in Qualitative 

Research (Code: BSIE-0918)
Kantar Millward Brown: At Kantar Millward Brown, we’re 
passionate about brands, and we’re passionate about 
the work we do for our clients. We work with many local 
and global brands to help define brand purpose, develop 
winning advertising, engage consumers, and drive brand 
growth. We’re industry leaders and innovators with over 
40 years of advertising, media, brand equity research, and 
consulting experience. We embrace the latest technologies 
and leverage them to develop new products and services to 
help marketers compete and win today and in the future. Our 
Qualitative team is the largest qualitative research practice 
in Greece and a European hub for international qualitative 
researchco-ordination and innovations development.
Requirements:

Graduate in marketing, psychology, sociology, social 
anthropology or cultural studies, communication, new 
media

Holder of a Master’s degree
Fully fluent in greek and english
Highly familiar with MS Office 

(Word, Excel, Powerpoint)
Familiarization with Digital Media (i.e. web-design, 

desktop publishing, video-editing, digital marketing 
tools) is a desired asset

At least 3 years’ experience in qualitative research-
consumer insights-marketing-advertising is a plus, but 
not a prerequisite

Flexibility to travel outside Greece for international projects
Intellectual curiosity, creativity, desire to learn and to 

evolve in a very dynamic environment
If you have the required qualifications, please send your 
resume (including a digital photo), indicating the relevant 
code BSIE-0918 until September 28th to Ms Alexandra 
Kappatou to this link: https://swr.gr/mxWqd. All resumes 
will be treated in the strictest confidence.

Το Aeolos Beach Hotel 4* στην Κω ζητά:

Υπάλληλο Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος/η τουριστικής σχολής
Επαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 ετών
Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής
Κατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών
Δυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση στο αποτέλεσμα
Διοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες
Πολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y
Καινοτόμες ιδέες
Διαχείριση παραπόνων
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Γνώση Fidelio
Ηλικία έως 35 ετών

Κύρια καθήκοντα:
Καθημερινή διοίκηση και υποστήριξη του τμήματος
Συντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα
Διαχείριση και καταχώριση κρατήσεων
Συνεργασία με τους άλλους προϊσταμένους
Διαχείριση των απαιτήσεων των πελατών 

με αποτελεσματικό τρόπο
Διαχείριση οικονομικών στοιχείων-αναφορών
Παρακολούθηση υπολοίπων
Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων 

και άμεση εξεύρεση λύσεων
Εφαρμογή της πολιτικής της εταιρίας

Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο παροχών.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Cq9ED.

Η ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α.Ε., εταιρία παραγωγής και εμπορίας των 
εργαλείων βαφής VABER με ηγετική θέση στην ελληνική 
αγορά από το 1932, παράγει και διακινεί τα παραπάνω 
προϊόντα σε όλη την Ελλάδα, αναζητά τον κατάλληλο 
υποψήφιο για τη θέση:

Μηχανικός Παραγωγής
Χειριστής-Συντηρητής 
Μηχανημάτων-Αθήνα

Βασικές αρμοδιότητες:
Έλεγχος λειτουργίας γραμμών παραγωγής
Συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανών 

παραγωγής
Συμμετοχή στις περιοδικές εργασίες προληπτικής 

συντήρησης
Συντήρηση μηχανών παραγωγής 

και εγκαταστάσεων
Χειριστής των μηχανών
Συμμετοχή στην παραγωγή
Εκτελεί κάθε άλλη εργασία που του αναθέτει 

ο προϊστάμενός του
Απαραίτητα προσόντα:

Κάτοχος πτυχίου ΤΕΙ μηχανολογίας ή δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης μηχανολογικής και τεχνικής κατεύθυνσης

Ηλικία 25 έως 30 ετών
Γνώση και εμπειρία σε τεχνικά-πνευματικά

ηλεκτρικά συστήματα
Βασική γνώση αγγλικής γλώσσας, Η/Υ 

και πληροφορικών συστημάτων
Ικανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων 

με προσοχή στη λεπτομέρεια
Αίσθημα ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών, 

συνέπεια, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
Θέληση για συνεχή μάθηση
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ενασχόλησης 

με μηχανήματα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής

Η εταιρία προσφέρει:
Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
Συνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/nRJC6.

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

Οδηγό-Διανομέα
Για διανομή εμπορευμάτων στα συνεργαζόμενα καταστήματα-
πελάτες. Βασική αποστολή είναι η υλοποίηση των παραγ-
γελιών-κάλυψη των πελατών σε προϊόντα διασφαλίζοντας 
την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων προς 
τα σημεία πώλησης με στόχο την αύξηση πωλήσεων και 
την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου customer service.
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας και εργασιακή 

εμπειρία στις διανομές
Κάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελματικής 

ικανότητας και ψηφιακού ταχογράφου
Ικανότητα επικοινωνίας
Ευελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση 

καλύπτοντας δρομολόγια και το Σάββατο
Παροχές εταιρίας:

Ανταγωνιστικές αποδοχές
Εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
Σύμβαση αορίστου χρόνου

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/glRp4.

Project Manager
FTTx projects-Germany

Main responsibilities:
Structuring and Management of integrated, multi-track 

projects as well as leading and tracking of integrated 
project plans

Structuring and following up with permitting issues
Establishing and maintaining the project communication, 

project estimation, staffing, planning, proposals, contracting 
and project deliverables

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

Identification and management of project issues
Motivation of the team and communication of the purpose, 

project goals and success criteria
Definition of the key project roles and responsibilities
Application of the best practices and lessons learned 

from previous projects
Management of the third-party partner and vendor 

relationship
Candidate profile:

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

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

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

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

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

Must speak german and fluent english
Offers and benefits:

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

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

Varied tasks with exciting and challenging IT projects
A pleasant and friendly working atmosphere

Send your cv to this link: https://swr.gr/SN8Gf.

H HAPA Medical είναι ένας φαρμακευτικός όμιλος που 
ειδικεύεται στο εμπόριο φυσικών φαρμακευτικών προϊόντων 
κάνναβης. Σε λίγο καιρό, η Hapa Cultivation A.E. θα έχει 
τις άδειες για την εγκατάσταση κοντά στη Θεσσαλονίκη 
για παραγωγή και καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης. 
Στο πλαίσιο αυτό ζητεί άτομο για ανάπτυξη και οργάνωση 
δικτυακού marketing ως:

Marketing Distributor
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, με άριστη 
γνώση marketing, social networking, SEO, SEN, Google 
ads, Web, HTML, Microsoft Office. Απαραίτητη η καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση 
της γερμανικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/dQTXI.

Η εταιρία Ι & Β ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. με αντικείμενο την 
εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού και προϊόντων LED, αναζητεί:

Yπεύθυνο
Πλήρους απασχόλησης για το τμήμα του ηλεκτρονικού 
εμπορίου, καθώς και τη διαχείριση της ιστοσελίδας
Κύριες αρμοδιότητες:

Πώληση-Εξυπηρέτηση πελατών
Επικοινωνία με άλλα τμήματα της εταιρίας 

(αποθήκη, τμήμα τιμολόγησης κ.λπ.)
Απαραίτητα προσόντα:

Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση PHP, SQL, HTML κ.λπ.
Γνώση προγράμματος εμπορικής διαχείρισης
Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

Επιθυμητά προσόντα:
Εξοικείωση και εμπειρία σε διαδικτυακό marketing 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ZqlVQ.

Η Alouette AE, με παρουσία 41 χρόνων στον χώρο του 
παιδικού ενδύματος, αναζητά:

Υπάλληλο Αποθήκης
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένη 
αποθήκη

Ηλικία 25–35 ετών
Εμπειρία σε διαδικασίες logistics 

(συλλογή και συσκευασία παραγγελιών, παραλαβή 
και αποθήκευση προϊόντων κ.λπ.)

Γνώση Η/Υ
Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας (επιθυμητό)
Ομαδικό πνεύμα, οργανωτικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/J6kuz.
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Η Auto Marin A.E. αναζητά για άμεση πρόσληψη:
Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

link: 
-
 

Η ManpowerGroup -

Λογιστή (GR300011)

Αρμοδιότητες:
-

-

 
 

 
 

 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

-

 
 

 
 

 
 

 

 

link: 

Η Kentia

Υπάλληλο Τιμολόγησης
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

h  

Euroaccounting IKE,

 αναζητά:
Λογιστή/τρια 

(κωδικός θέσης: ACC18)

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει  
τα ακόλουθα: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

Θα συνεκτιμηθούν: 
 

 

Προσφέρουμε: 
 

 

 
 

-

Η Θερμοδυναμική Α.Ε. (Kombi)
Πτολεμαΐδα -

Βοηθός Λογιστή
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

 
 

Προφίλ υποψηφίου:

 
 
 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

link:  

Constantinou Bros Hotels
-

Λογιστές
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

link: 

 Nammos Group 
Βοηθού Λογιστή

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

-
link: 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Krivek A.E. αναζητά άμεσα: 

Marketing Manager

-

-

Καθήκοντα:

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

-

Απαιτήσεις: 
 

 
 

 
 

 
 

 

link:  

Marketing Manager 
Thessaloniki, Greece (MM01)

Description: Axel Accessories

Indicative main responsibilities:

 

 

 

 
 

 

Candidate Profile: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Compensation and benefits: 
 

 

 

 link:  

Digital Marketing Specialist
Περιγραφή θέσης: -

Προφίλ υποψηφίων: 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

link:  με κωδ. 
HUMRSE1.

-

Κ. Τζάνος ΑΕΒΕ

Marketing & Communication Assistant

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 
 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 

-
κωδικό της θέσης MCA/TZ 

Η peopleatwork hellas

στη Θεσσαλονίκη:
Marketing Specialist (κωδ. MS-18)

Το έργο: 

Κύρια καθήκοντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

-

Junior Product Manager
Mobiplus 

Main responsibilities: 

Requirements: 
 

 
 

 
 

 
 

Remuneration package: 
 
 

link: 

Nammos Village
Business Coordinator 

Position requirements: 

 
 

 
 

link:  

Η Ε-Gate -

Digital Marketer   
Μαρούσι (κωδ. θέσης: DM 0718)

Σχέση απασχόλησης:  
Ελάχιστη απαιτούμενη εκπαίδευση:  
Απαιτούμενη προϋπηρεσία: 
Περιγραφή:

Προσόντα:
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Προαιρετικά: 
 

 

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 

 

Η εταιρία παρέχει: 

 
 

 
 

Η E-Gate ΕΠΕ
-

link:   

Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος -

Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης 
(κωδ. θέσης: ΤΜ18)

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 

 

Προφίλ υποψηφίου: 

 

 
 

 
 

 

Η εταιρία παρέχει:  

 
 

 

-
link: 
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Marketing Assistance
Business Process Optimization & Automation in a 
Document Centric World (www.docuclass.eu & www.
cima-software.com) CIMA Software EMEA represents 
the DocuClass software suite in Europe. DocuClass™ 
is one of the most robust, flexible and scalable ECM 
software solutions in the market today. DocuClass 
is designed to organize, distribute, standardize, 
and control how documents are managed within a 
company’s business environment, thereby effectively 
streamlining business processes. We are looking to 
hire under contract a passionate and results oriented 
social media & internet marketing assistance, to work 
with us and become an active part in our success stories.
Qualifications & experience:

in marketing, advertising or information systems

a plus 

applications

additional languages will be considered a plus
 

 
 

Company offers: A competitive remuneration 
package, bonus package, continuous training and 
flexible working environment
Please forward your English cv to link: https://swr.
gr/b34rv reference code SC-102. All 
applications will be treated in strict confidence.

Forum SA is seeking for a full time:
Digital Content Manager

The Content Manager will manage content creation 
for the company’s digital assets (9 corporate websites, 
newsletters, social media, digital advertising 
campaigns). He/she will work closely with the digital 
coordinator, the marketing director and the design team.
Responsibilities: 

 
for the company’s digital campaigns 

team to devise a web content strategy 

engine optimised copy 

marketing team and basing articles on them 

and monitoring content activities of competitor 
websites 

copywriting 

including social media and video
Background: 

manager in a Β2Β company 
 

or marketing

also offers a competitive salary and comprehensive 
benefits package.

link: https://swr.gr/CMFDu  

Το Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες αποτελεί ένα 
από τα κορυφαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ήδη από το 

Hotel 
,  

ιστορία του.
Στέλεχος για το Τμήμα  

Εκδηλώσεων &  Catering

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

ικανότητες 
 

  Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 link: 
https://swr.gr/F6mLw. Συστάσεις απαραίτητες.

Market Research Trainee
Key responsibilities: 

focus group organizing, etc.) 
 

execution
Required qualifications: 

following fields: business administration, 
economics,  mathematics, statistics, marketing 
and communication 

 
both written & verbal 

 
(Word, Excel, Power Point) 

 
(at an academic level) 

What we offer: 
 

 
 

 
 

Apply to link: . All applications 
will be treated as confidential.

Jysk is looking for a dedicated: 
Recruitment Specialist

Are you willing to go the extra mile? Do you consider 
it exciting to work for a fast expanding multinational 

environment with constant challenges? Then you 
might be the one we are looking for.
You bring dedication and you… 

 
up on the recruitment process

 

(for both stores and head office) 
 

 
 

 

process 

You meet possibilities and we offer you… 

development 
 

of a large organization 
 

at all levels in the organization 

opportunities for you to deliver excellent results 
 

 

The suitable candidate must be fluent in English 
both oral and written. 

In order to secure future growth, we need the best 

possibilities. Apply to link:  to 
take charge of your career. Need more information?  

[ ].

Η εταιρία Παλίρροια-Σουλιώτης Α.Ε. 
-

Υπεύθυνος Διαχείρισης  
Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

-

-

 

 

 

 
 

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

 

 
 

 

-

Marketing Manager
About us: Recom stands at the forefront of the 
solar energy industry and has established corporate 
branches worldwide. In all of its operations, the 
company maintains ‘best workplace practices’ and 

for its diverse background and has developed its 
workforce based solely on skills and expertise.
About the role:
recruit a results-oriented Marketing Manager to 

candidate will be a business-oriented professional 
with prior experience marketing operations, brand 
& communications strategy. 
In detail:

strategy, including campaigns, events, digital 

by providing them with appropriate tools, materials 
and presentations

to improve social media reputation and recognition.

content management
What you need: 

written and spoken 
 

or related field

experience with proven track record of success 
in senior marketing roles

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

capabilities and collaboration skills, the ability to 
work under pressure and tight deadlines

demeanor, along with the flexibility to work in a 
rapidly changing environment

Professionals fitting the above description may 
forward their Cvs in English to link: https://swr.

. For more information visit www.recom-
solar.com 

Το Royal Hotel Thessaloniki
Στέλεχος Marketing

Αρμοδιότητες: 
 

 
 
 

 

Προσόντα: 

 

 
 

 
 

(Outlook, Word, PowerPoint, Excel)
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Η εταιρία Amco A.B.E.E. -

Προϊστάμενο Λογιστηρίου 
(κωδ. θέσης: FD01_18)

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

-

 
 

 
 

 

Προσόντα: 
 

-

 
 

Microsoft Navision 

 
 

Παρέχονται από την εταιρία: 
 

-
link: https://swr.gr/u4FLo

Το Χαμόγελο του Παιδιού
Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

δουλειά) 
 

 
 

 

Περιοχή εργασίας:
link: https://swr.gr/

Internal Auditor & Compliance Analyst 
Athens, Attica, Greece (IA 001)

Description: In Wind we are committed to becoming an 
outstanding independent telecommunications company 

money services to our customers. Our ambitious 
commitment mobilizes us to keep evolving, to seek 
out new challenges and to change, without fear, in a 
creative and empowering environment! All these elements 
create a high performance culture, characterized by the 
passion, talent and competencies of our employees. 

now we are looking for a talented and highly motivated 

of bright professionals.
Main tasks: 

audit programs to address high risk areas 
 

and the control environment to identify 
potential areas of improvement 

 

and make practical recommendations to senior 
management 

 
to ensure compliance with ethical or regulatory 
standards 

 
of the compliance management system 

plans with other departments. 
 

to drive organizational change 

owners, on the importance of controls  
for an effective control environment
Requirements: 

finance, economics, law or other related 
discipline 

 
will be considered a strong asset 

compliance or relevant departments 

compliance or pursuing at least one of the 

under serious consideration 
 

 
 

by key stakeholders 

solutions for any issues identified. 

and PowerPoint) 

Apply to this link:  

Financial Controller
The Financial Controller has overall responsibility 
of the Finance Department: accounting, financial 
reporting, cash and investment management, budget 

with the client CFO’s, the Financial Controller will 
collaborate and communicate with the company’s 
core leadership team, providing financial information 
to ensure the current and future financial health 
of the company.
Responsibilities: 

 
of the accounting process 

role spanning accounting, finance, billing, 
operations and tax 

budgets 

and payment 
 

 
and presentation of findings to top management 

flow analysis, and financial forecasting 

over key processes 

capabilities
Minimum requirements: 

(preferably with an audit firm) 
 

(verbal and written) skills 
 

in strategically shaping the organization 
 

field 

(ACCA, ACA, FCA, CPA, etc.) will be considered 
a plus
If you wish to apply for the above position please 
send your cv to:  

Υπάλληλο για το Τμήμα Προσφορών  
(Quotation)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

-
 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Δυτική Μακεδονία, 

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

-
https://swr.gr/yC0be και 

κωδικό θέσης MNG55.

Υπάλληλος Έκθεσης  
Υποστήριξη Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: -

Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 

 

Microsoft 
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link https://swr.gr/LdmwX κωδ. 
HUMRSE2

-

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Καταστημάτων  
(Αθήνα, Αττική)

Η εταιρία Voi & Noi: 

Η θέση:
Αποστολή θέσης:

-

Κύριες αρμοδιότητες:

-

 

-
-

-
 

Απαιτούμενα προσόντα:

Δεξιότητες: 

Εμείς προσφέρουμε: 

 link:   

Tηλεμάρκετινγκ Α.Ε

Πωλητή-τρια
Προσόντα:

Προσφέρονται:

link https://swr

Starbucks www.

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

-

-
-

-

-

-

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει:

Επιθυμητά προσόντα:

Ο κάτοχος της θέσης:

-

-

-
κωδικό SMA-18

 

Ταμίες

link

Πωλητής/τρια-Ταμίας  
Super Market (Αθήνα)

Bazaar Α.Ε, -

-

-

Στην Bazaar Α.Ε εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε:

Τα καθήκοντά σας:

Το προφίλ σας:

Τι προσφέρουμε:

-

link

Axel Αccessories

-

Προσωπικό Πωλήσεων  
McArthur Glen (κωδ. θέσης: ΠΜ03)

Προφίλ υποψήφιας/ου:

Ενδεικτικές αρμοδιότητες:

Παροχές:

-
https://

Πωλητής Καταστήματος  
Ανθοπωλείου/Διακόσμησης (Χαλάνδρι)

-

ManpowerGroup
-

Αρμοδιότητες:
-

Πιο συγκεκριμένα:

Προσόντα

Απολαβές-εργασιακό περιβάλλον:

link

Γενική Ταχυδρομική
-

Υπεύθυνους Καταστημάτων

Προφίλ:

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

ηλεκτρονική 
διεύθυνση: -

-

-

Τhe Bakers
Πωλητές/τριες

-

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

Η εταιρία μας προσφέρει:

Market In

Διευθυντές/Υποδιευθυντές
(κωδ. θέσης: MG 2018)

 
Προφίλ υποψηφίου:

Προσφέρονται:

link

Άτομα για το Ταμείο  
Καταστήματος

Αποστολή μας: Tzambaspiti.gr
-

Κάθε μέρα: -

-

Για σένα:
-

Εκπαίδευση:

-

-

Σίγουρα να ξέρεις:

Απολαβές:

link https://swr.gr/
-

Athens Lotus

Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα: 

Προαιρετικά προσόντα: 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει:

-

link

-

Αction Line

  Πάτρα:
Πωλητή/τριας

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

Παροχές εταιρίας:

link
-

-

Store Sales/Luxury Boutique
Job Summary: A-MC

Location: 
Benefits:

Job type: 
Required experience:

link https://swr.
code SMB2018

Alouette A.E.

Πωλήτρια
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

link

Πωλητές/τριες-πλήρους απασχόλησης
(Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης)

Jysk -

-

Δείχνετε αφοσίωση και:

Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:
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-

 Φούρνος Βενέτη, -

Πωλήτριες/ές
για τη Βάρκιζα

Γενική περιγραφή θέσης:

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

link

 Κρητικός Α.Ε.
-

Αργολίδας:
Προσωπικό Πώλησης  

για το Τμήμα Κρεοπωλείου
Απαραίτητα προσόντα: 

Τι προσφέρουμε:

-

-

link:

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

Τι ζητάμε:

Τυπικά προσόντα:

Τι προσφέρουμε:

link

Perideo Group

Store Manager

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
-

Media Markt Ελλάς

-

Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης  
στο Τμήμα Λευκών Οικιακών Συσκευών
(πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης)

Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει: -

link:

Αργώ -

Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών

.
θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

κωδ. ΥΠ1
link

Φουρναράκης Α.Ε -

-

Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών
Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών  
Call Center Agent (Αθήνα)

-

ΑctionLine
-

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

Παροχές:

link:

-

Ειδικός της Ομάδας Ready (Ξάνθη)

-

 Vodafone

Προσόντα:

link  

MLS Making Life Simple
Στελέχη Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

Πελατών (κωδ. θέσης: Τ.Κ.)
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link:

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Λυχνία Α.Ε.

-

Γραφίστας
Απαραίτητα προσόντα:

Στοιχεία επικοινωνίας: -

-

Ευρωψυκτική Design ΑΕΒΕ

Σχεδιαστής ή Σχεδιάστρια
Αντικείμενο της θέσης είναι

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

-
κωδ. θέσης 131

Graphic Designer 
Code: IT 0409 Thessaloniki)

Description:

Duties:

Requirements:

link

Generation Y-

Web Designer

Key Responsibilities 

Required Qualifications 

What we offer 

link

Dexim The Style Company
 

Γραφίστα/τριας

Απαραίτητα προσόντα:

Προαιρετικά προσόντα:

Παρέχεται 

link

Γραφίστας/Wordpress Expert  
(Χαλάνδρι)

Καθήκοντα/αρμοδιότητες θέσης:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Junior Video Editor

link

Ελδίκο Σπορ ΑΕΕ -

Γραφίστα  
(DTP & Wordpress Expert)

Περιοχή:
Τύπος απασχόλησης:
Καθήκοντα/αρμοδιότητες θέσης:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Graphic Designer Intern
Description:
Socialab
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συνέχεια στη σελ. 12

Responsibilities: Help in creating original, impactful, 
unique and conceptually compelling work for digital 
and 360 campaigns and experiences
Requirements: Intermediate knowledge of Adobe 
Photoshop, Illustrator, InDesign
The ideal candidate must:

activities

Benefits:

growing environment

proposal

professionals
Send your cv to this link: https://swr.gr/9nPKY

Εάν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η τεχνολογία, 
έχεις άριστες γνώσεις Ρhotoshop και εργαλείων web 
design 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 μεγαλύ-
τερο όμιλο ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη. Ο 
όμιλος αριθμεί πάνω από 1.000 καταστήματα στον 
κόσμο και έχει παρουσία σε 15 χώρες. Στην Ελλάδα 
δραστηριοποιείται με 12 φυσικά καταστήματα και 
το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.mediamarkt.
gr με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.

Web Designer 
στο Τμήμα E-commerce στα Κεντρικά Γραφεία

(Λεωφ. Κηφισίας 49, Μαρούσι)
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

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

Στη Media Markt Ελλάς έχουμε βραβευτεί επανειλημ-
μένα 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!

link: https://swr.gr/hlAjH  

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε., εξουσιοδοτημένος έμπο-
ρος της Kosmocar A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη:

Υπεύθυνο Χονδρικής Πώλησης 
Τμήματος Ανταλλακτικών

Απαραίτητα προσόντα:

σε αντίστοιχη θέση (κατά προτίμηση Group VAG)

Προσφέρονται:

link:  

Η Αgrology είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας 
στην ανάπτυξη, τυποποίηση και διάθεση φυτοπρο-
στατευτικών προϊόντων και εξειδικευμένων προ-
ϊόντων θρέψης στην ελληνική αγορά αλλά και σε 
χώρες του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των συνεχών 
επενδύσεών της στο τμήμα πωλήσεων, η εταιρία 
επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο για να καλύψει 
την παρακάτω θέση:

Sales & Technical Consultant 
(Γεωπόνο-Πωλητή)

Με έδρα τις Σέρρες ή την Καβάλα.
Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

Τοποθεσία: Σέρρες/Καβάλα.
 link:  

με κωδ: AGR180904

Santa Marina Hotels & Resorts are seeking for a:
Sales Manager 

Υπεύθυνος Πωλήσεων
To be successful in this role you must have:

skills

and English. Knowledge of any additional 
language will be an advantage

(both written and spoken)

on providing high quality results

What we offer:

If you are interested in this exciting opportunity to grow 
within the most innovative hospitality operator, please 
send an English resume and a recent photograph to 

Εταιρία στην Κύπρο που δραστηριοποιείται στον 
τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (είδη 
υπεραγοράς), ζητά άμεσα να προσλάβει:

Πωλητές
Μισθός αναλόγως προσόντων.

link:  

E&O Athens is looking for an experienced:
Sales & Marketing Executive

Essential duties/job functions:

activities

and general brand awareness

experiences that encourage loyalty
Knowledge/experience and skills:

marketing position

self-confident, great networker with sharp 
negotiating skills

would be beneficial

relationships and partnerships

Apply to link:  

Sales Advisor (Άγιος Δημήτριος)
Function:
Band: Staff band
Sub-function:
Reports to: Shop Manager
Οι Sales Advisors μας, προσφέρουν στους πελάτες που 
επισκέπτονται τα καταστήματά μας ολοκληρωμένες 
λύσεις επικοινωνίας, αξιοποιώντας προϊόντα και 
υπηρεσίες της εταιρίας, παρέχοντάς τους παράλληλα 
μια απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης.
Τι ζητάμε:

και ομαδικότητα

πληροφοριών και βελτίωση γνώσεων

μεταφοράς γνώσης με απλό και κατανοητό τρόπο

της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης πελατών

Τυπικά προσόντα:

γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Τι προσφέρουμε:

και τηλεόραση
https://swr.gr/jg56E 

Η Melekos Health Club είναι η καλύτερη αλυσίδα 
παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του fitness προσφέ-
ροντας υπηρεσίες γυμναστικής και υγιούς τρόπου 

άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Sales Assistant Manager

Περιγραφή θέσης: Οι κάτοχοι της θέσης θα εργάζονται 
ως σύμβουλοι μελών με στόχο τη διασφάλιση της 
άριστης εξυπηρέτησης των μελών και πελατών, καθώς 
και την επίτευξη των στόχων πωλήσεων του club.
Προφίλ υποψηφίων:

ή στον οικονομικό κλάδο θα θεωρηθεί προσόν

Αρμοδιότητες θέσης:

πελατών για τη λήξη των συνδρομών τους

αλλά και των πελατών των υπηρεσιών fitness

για την εξέλιξη των πωλήσεων

την παρουσία του αισθητή με συνεχή επικοινωνία 
με όλα τα μέλη και το προσωπικό

Manager

και ταμείου
Παροχές εταιρίας:

των στόχων
link: https://

. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη.

Πωλητής/Leader (Θεσσαλονίκη)

δίαυλος επικοινωνίας της εταιρίας με τους πελάτες/
μέλη της. Είναι υπεύθυνος για τη στοχευμένη προώθηση 
των υπηρεσιών του ομίλου στην πελατεία του και την 
εξαιρετική εξυπηρέτηση του πελάτη/μέλους. Σχεδιάζει, 
οργανώνει και υλοποιεί πλάνο ανάπτυξης του πελατο-
λογίου αξιοποιώντας τις προωθητικές ενέργειες που 
πραγματοποιεί η εταιρία, τις συστάσεις νέων πελατών, 
το υφιστάμενο πελατολόγιο σε στενή συνεργασία με 
τους συνεργάτες του καταστήματος (τηλεφωνικό 
κέντρο, street promoters κ.λπ.).
Αρμοδιότητες:

την επίτευξη του ατομικού στόχου και των στόχων 
πωλήσεων και της κερδοφορίας του καταστήματος

του υποψήφιου πελάτη

σιών του ομίλου και η αναλυτική παρουσίαση των 
ιδιοτήτων τους με τη χρήση σύγχρονων μέσων 
(φωτογραφικό υλικό, ίντερνετ)

των εξελίξεων της αισθητικής ιατρικής

της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου

που προσφέρει ο ανταγωνισμός

που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του πελάτη

λάτη/μέλος με στόχο την άριστη ικανοποίησή του 
και την επίτευξη επαναλαμβανόμενων πωλήσεων

λήσεων και διαπραγμάτευσης με στόχο την ελαχι-
στοποίηση των αντιρρήσεων των πελατών και την 
ολοκλήρωση της πώλησης

ρακολούθησης του πελατολογίου και η αξιολόγηση 
των στοιχείων και της στατιστικής για την εξέλιξη 
των μεγεθών του καταστήματος

μελών με την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστι-
θέμενης αξίας

λοσοφίας και κουλτούρας εντός και εκτός του 
εργασιακού χώρου
Δεξιότητες:

ανάλογα με το προφίλ του πελάτη

Εκπαίδευση: Θα κριθούν ως επιπλέον 
προσόντα:

με αντικείμενο την αισθητική, τη φυσικοθεραπεία 
ή παρεμφερή επαγγέλματα υγείας

αντικείμενο την οικονομία, τη διοίκηση, το marketing

και αγγλικών

link: https://swr.gr/cGjno 

I2QS is emerging as a highly scalable software solutions 
provider for a range of service-based companies and 

driven approach and a focus on quality, I2QS has 
designed reliable, future-proof and cost-effective 

 , combines core 
business management systems, integrated with a range 
of collaborative and business intelligence solutions 

is to enable the maritime industry access and work 
mobile and use of the cloud services for their critical 

Sales Consultant

creating wins for the customer and the company.
Key Responsibilities:

inbound lead follow-up

requirements

of our product and how our customers 
(and their customers) interact with it
Requirements:

environment to our solution

presentations via phone, web or video

management skills

Not required but strongly recommended: 
experience in a similar position in the shipping industry.
If you want to join a growing team, with a proven 
track record, please send your cv to link: https://swr.
gr/MvNyj. 

candidates.

Η εταιρία Κρεμμύδας Σταύρος & Σια Ο.Ε., εισα-
γωγέας και αντιπρόσωπος εταιριών καλλυντικών, 

Πωλητή/Υπεύθυνο Πωλήσεων
Η θέση:
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:

αλλά και εύρεση νέων πελατών

Απαραίτητα προσόντα:

προϊόντων (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία 
στον χώρο των καλλυντικών)

και προγραμματισμού
Προσφέρεται:

επίτευξης στόχων

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το 
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

H Nova Packaging Ελλάς, μέλος διεθνούς ομίλου 
στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας, αναζητά να εντάξει 
στο ανθρώπινο δυναμικό της για τη Θεσσαλονίκη 

Sales Support 
Officer 

Προφίλ υποψηφίου:

πολλαπλών εργασιών σε συγκεκριμένες 
χρονικές προθεσμίες

και γραπτού λόγου

(προφορική και γραπτή)
Η Nova Packaging προσφέρει: ένα περιβάλλον 
εργασίας με ευκαιρίες ανάπτυξης. 

το βιογραφικό σας στα αγγλικά και τα ελληνικά στο 
εξής link:  

Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών sales και 
marketing με δραστηριότητα από το 1994 και πανελ-
λαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυεθνικές και 
ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν την ποιότητα των 
υπηρεσιών της, αναζητά για την πόλη της Λαμίας:

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

προσόν

Παροχές:

εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν το βιογραφικό 
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου, με 
την ένδειξη SEL001 στο link: https://swr.gr/1eYs6. 

προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος Athenaeum Hotels με 

θέση εργασίας:
Sales & Marketing Executive

Απαραίτητα προσόντα: 

Περιγραφή θέσης: 

Παροχές: 

link: https://swr.gr/IDj7h 

Η Απικίαν Συσκευαστική Α.Ε. ζητά:
Πωλητή/τρια

προσωπικότητα και πολλή όρεξη για δουλειά.
Απαραίτητα προσόντα:

προσόν

Έδρα εταιρίας:
 link:  

Υπεύθυνοι Marketing & Πωλήσεων
Η We Marketing
στον χώρο του marketing επιθυμεί να εντάξει στο 
δυναμικό της υπεύθυνους marketing και πωλήσεων 

Καθήκοντα:

Παροχές:

Απαραίτητα προσόντα: 

(γραπτός-προφορικός λόγος)
Απαραίτητες ικανότητες: 

Παρέχεται πλήρης και δωρεάν εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι. Οι 
θέσεις δεν αφορούν πλασιέ, φυλλάδια, telemarketing.

. Θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.

Sales Manager 
Αθήνα (κωδ. θέσης: SAL 0409)

Περιγραφή:
γωγική μονάδα χημικών πρώτων υλών αναζητά Sales 
Manager για την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών 
ευκαιριών συνεργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό-

και την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρίας.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 
ασχοληθεί με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση 
εμπορικής στρατηγικής στην Ελλάδα και το εξωτε-
ρικό, τη χαρτογράφηση αγορών και την αναζήτηση 
κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών, την υποβολή 
προσφορών, τις διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο 
συμφωνιών με εταιρικούς πελάτες, τη συμμετοχή 
σε διεθνείς εμπορικές και κλαδικές εκθέσεις για την 
αναζήτηση νέων συνεργασιών, τη συνεργασία με τη 
διεύθυνση ποιοτικού ελέγχου για την τήρηση προδια-
γραφών προϊόντων, τον έλεγχο τήρησης συμφωνιών 

τήρηση οικονομικών συμφωνιών και τον σχεδιασμό 
στρατηγικής εξαγωγικού marketing.
Απαραίτητα προσόντα:

κατεύθυνσης

δεύτερης ξένης γλώσσας

στην Ελλάδα και το εξωτερικό
link:  

Η εταιρία MADOXX M. ΕΠΕ ζητεί για μόνιμη απα-
σχόληση:

Eξωτερικό Πωλητή Χονδρικής 
Αρμοδιότητες: 

Απαραίτητο προσόν: η ικανότητα καλής επικοινωνίας 
με συνεργάτες.

link:  

Η εταιρία Sostar A.E. είναι μια δυναμικά αναπτυσ-
σόμενη παραγωγική εταιρία στον τομέα των δερμο-
καλλυντικών προϊόντων. Η διάθεση των προϊόντων 
γίνεται αποκλειστικά στον χώρο του φαρμακείου. Η 

 στο πλαίσιο της διεύρυνσης του τμήματος 

Εξωτερικό Πωλητή
Απαιτούμενα προσόντα:

Παρέχονται:

link: https://swr.gr  

Η εταιρία Στρουμπούλης
αντικείμενο την εισαγωγή και διάθεση ειδικών 
βιομηχανικών ορυκτών και εξειδίκευση και ηγετική 
παρουσία στα χαλαζιακά προϊόντα ζητεί:

Sales Manager 
Για την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων και την 
ανάπτυξη των πωλήσεών της στην αγορά.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να:

σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων και σε συναφή 
τομέα, προϊόντα και αγορές (πρώτες ύλες, χημικά, 
δομικά)

(χημικός μηχανικός, τεχνολογία υλικών κ.ά.)



Graphic Designer
This is a limited time position (12 months, and potentiality to 
full time) based in Kifisia-Athens and reports to the Digital 
Account Managers. The graphic designer is responsible for 
producing visual solutions to communications objectives. 
Use of typeset, photography, illustrations and copy to create 
advertisements, newsletters, Banners, Facebook Covers, 
Instagram sets, sales presentations, video, postcards, email 
direct marketing, etc. to send a message and create a desired 
behavior-response from targeted audiences. You must be 
comfortable working in a team environment with people with 
a wide range of skill sets to develop original and provocative 
conceptual ideas. Ideally, you’ve been working in graphic design 
for two years or more, and you have both the attention to detail 
needed to solve a wide range of communications challenges 
and a big picture grasp of the potential of graphic design.
Responsibilities:

Develop ideas and concepts, and route for approvals
Develop the communications vehicles to invoke 

desired audience behavior-response
Maintain graphical files/libraries of both raw materials 

(photos, illustration, etc.) and finished product
Develop PPT presentations, banner ads, email direct 

marketing campaigns and varies point-of-sale items in 
a high luxury environment

Social media property design & development 
(Facebook covers, posts, photo editing etc)

Reviewing final promotional concepts and suggesting 
improvements if required
Qualifications:

Strong visual aesthetic and design skills, with a high 
respect for layout and typography

Highly creative, Exceptional creativity and innovation 
ideas person with a desire for invention /artistic flare 
& attention to detail

Fluent with Adobe CS5 or higher, 
(Photoshop, Illustrator, InDesign, on a PC platform,

Ability and desire to quickly learn new skills, 
technologies and applications

Bachelor’s degree in art, graphic or digital design, 
or visual communications preferred

Knowledge of social media sites such as blogs, 
facebook, Instagram

Knowledge of web site design, HTML or CSS Analytics 
a plus but not required

Writing and editing skills a plus
Ability to work in a multi-project, deadline-driven environment
Must be flexible in meeting multiple internal 

and external customer needs
Strong experience in Branding, Online graphic experienAce

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

Software-Firmware 
Embedded Designers

NST is anInternet of Things Technology Company. In NST we 
are growing the possibilities of the IoT for our customers. 
NST offers top career possibilities for those people who 
love to innovate and develop their skills. NST provides 
IoT and Mobile Technology and Application Services, and 
Products. We are located in Athens.
NST is currently seeking to recruit candidates 
with the following Academic and professional skills: 
Software-Firmware Embedded Designers:

Knowledge of embedded Systems
Basic experience in Java, C, C++
Experience in ARM platforms will be an asset
Linux/Android environment

Qualifications:
University Degree or postgraduate studies in relevant 

fields
Ability to work in teams, as well as independently
Proactive attitude, communicative and customer-oriented
Experience in any of the following technologies will be 

considered as asset: understanding of IoT technologies, 
including gateway devices.
Send your cv to this link: https://swr.gr/HVYLK.

Sr. Chef de Partie-Ιreland
A-MC Consulting on behalf of its client Radison Blu Hotel 
is seeking to appoint Sr. Chefs de Partie for the group’s 
hotels in Ireland (Sligo, Athlone)
What we are looking for:

At least 5 years at current level
Experience in high-end restaurants, large hotels
Friendly, open and clean appearance
Fluent english is a must

What we offer:
Free Accommodation Provided
Full Benefits (per Maltese labour laws)
Full-time, long-term contract
Full tips, bonus (depending on position ofer)
On duty meals

Kindly send your picture CV’s to this link: https://swr.
gr/9Wsoa referring code SCPSA2018.

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα:

Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή στην τουριστική 
βιομηχανία γενικότερα

Πολύ καλή γνώση αγγλικής και μιας δεύτερης ξένης 
γλώσσας

Απόφοιτη/ος τουριστικής σχολής
Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού Η/Υ (MS Office 
platform)
Πολύ καλή γνώση ξενοδοχειακών PMS (Fidelio)
Επαγγελματικές ικανότητες:

Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων
Ευχέρεια στην επικοινωνία
Πελατοκεντρική νοοτροπία και αντίληψη

Η εταιρία προσφέρει: μόνιμη εργασία σε ένα επαγγελματικό 
περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/kKE3h.

Our client, leader distributor in cosmetics products in 
Greece, is seeking a:

Sales Specialist
to join a dynamic sales team 

in Thessaloniki
Responsibilities:

Responsible for managing customer accounts 
and achieving all sales & distribution goals

Develop productive business relationships 
with all customers

Responsible for growing market share 
in designated accounts and reaching 
agreed upon sales targets 
by the deadline

Responsible for providing accurate and timely 
communication to management of sales

Responsible for keeping current 
on all training initiatives, product 
knowledge and sales training
Qualifications:

University degree in Business Administration 
will be an asset

A minimum of 2 years of sales or/and marketing 
experience

Proven record of sales drive, sales initiative, 
and sales ambition; aggressiveness

Very good verbal and interpersonal 
communication skills, customer 
service skills, & negotiating abilities.

Microsoft Office Proficient 
(word, excel, power point, outlook)

Value integrity, personal responsibility 
and possess a goal-oriented, 
entrepreneurial spirit.
The company offers:

Competitive salary
Company Car
Company cell phone

If this sounds like your next challenge, please send your CV 
to this link: https://swr.gr/G7Xj0 refer to the job ID: Sales 
Specialist and get one step closer to starting your new job

Pro4ia Inc. a US based entity, providing solutions and 
expertise as a trusted technology partner, welcomes creative 
and motivated individuals to join our team in Athens. Our 
collaborative workplace in Ambelokipi offers exciting and 
diverse opportunities to learn, grow and make a real contribution 
to the company’s success. We are looking fora Level 2/3 
Systems Engineerthat demonstrates strong customer service 
and troubleshooting skills to resolve all technical issues for 
our clients. The Technical Support Engineer will be responsible 
for supporting all end users relating to hardware and software, 
computer applications, and LAN related issues.
Pro4ia offers the following:

A 5 Working Day Schedule (US holidays apply)
Competitive salary
Public Insurance
Friendly environment comprising of young, enthusiastic, 

and multi-national staff
The ideal candidate should have EXCELLENT British or 
American English accent and will be responsible for the 
following work:

Responds to and logs all inquiries received from clients 
via telephone, email, or client portal

Provide level 2 and 3 support through our help desk 
ticketing system in time to meet our client obligations

Liaison with client to ensure that requests or problem 
reports have been satisfactorily handled

Identifies and analyzes systems requirements and defines 
project scope, requirements, and deliverables

Support for Microsoft Windows Server, MAC OS, Citrix 
and VMWare technologies

Support for the Microsoft Windows stack, DNS, DHCP, 
Active Directory, Exchange in-house and hosted e-mail 
systems, Office 365 and MS Azure

Keeps well documented and updated case 
notes on all tickets daily

Provides daily communication to clients on outstanding 
ticket status

Provides first, second and third level customer support 
including troubleshooting issues with computer hardware, 
network/internet connectivity, email, and software applications

The ability to participate effectively in multiple support 
efforts and provide technical expertise

The ability to communicate effectively to technical 
and non-technical audience

Creates and maintains client-related documentation
Actively participates as a strategic member of the technology 

team, including participating in team meetings and providing 
technical support for our managed service clients
We are hiring for the second shift (Athens Local Time).
Shift 2-15:00-24:00 with a 1-hour break:

Our holiday schedule is not what you are used to. Some of 
our holidays in the US do not line up with the ones in Greece 
and vice versa. You will be following the US holiday schedule

Currently our desk has support 7AM EST to 8PM EST and 
we will be moving to 24x5. This means you will be rotated 
into a third shift-0:00-09:00 with a 1-hour break (Athens 
local time) in the near future

Each member of the team will be on call for a weekend every 
4-6 weeks and you will be compensated additionally for this

Team work-it is imperative that you have a good understanding 
of teamwork and team spirit. We all work together.
How to Apply: If you agree with the above terms, please take 
the following steps when applying: Only CVs in English will 
be accepted all others will be discarded.
a. The email should contain your CV (IN ENGLISH-all 
others will be discarded).
b. Due to the language requirement, we urge you to record 
yourself (i.e. use a cell phone) and attach your recording 
with your resume.
A recording of you speaking English would be awesome (it doesn’t 
have to be long) and you can do it simply on a smartphone or 
any recording device. (If you don’t know what to say you can say 
the following “Hello my name is _______________ and I am 
very interested in joining your team in Greece. I have worked 
in technology for _______ years and I am looking forward 
to being part of your global team.” Telephone Interviews for 
the selected candidates will be performed.
Requirements:

7+ years of experience in Microsoft Windows desktop and 
server operating systems; MAC OS technologies

Bachelor’s degree in computer science or equivalent experience
MCSA Preferred
Advanced level experience with Server, Desktop, 

and Network support are required
Expert in installing, optimizing, maintaining and securing 

of Microsoft Windows Servers, Active Directory Microsoft 
Exchange (in- house and hosted) environments

Expertise with building and supporting Citrix XenApp 
and XenServer, VMWare vSphere, and Microsoft Hyper-V 
technologies

Excellent verbal and written communication skills
Exceptional customer service and phone etiquette skills
Team player, ability to work on multiple, concurrent 

tasks and adapt to shifting priorities
Detail oriented and strong problem-solving capabilities
Ability to work proactively and collaboratively with entire 

staff
Ability to adjust work schedule to meet deadlines 

and work independently
Accountability, adaptability, assertiveness, 

dependability, initiative, and responsiveness are essential
Desire and demonstrated ability to continuously learn (new 

technologies, client business issues, other job functions, etc.)
Discretion and good sense in dealing with clients and 

willingness to see a problem through to its resolution.
Desirable Skills:

Detail oriented and strong problem-solving capabilities with 
the ability to work on multiple, concurrent tasks and adapt 
to shifting priorities

Take initiative, and response to time-sensitive situations 
are essential, along with discretion and good sense in dealing 
with clients
Send your cv to this link: https://swr.gr/F8tPf. Only cvs in 
english will be accepted all others will be discarded.

Level 2/3 Systems Engineer

Astra Suites is located at Imerovigli village in Santorini, 
Greece. Listed among the best hotels in the world, is currently 
seeking to recruit for the position of the:

Reservations Agent-Santorini
For the season of 2018-2019 who is willing to learn and 
build up a successful career in hospitality.
Duties:

Processes reservations by mail, telephone or central 
reservation systems referral

Processes reservations from the sales office, 
other hotel departments, and travel agents

Knows the type of rooms available 
as well as their location and layout

Knows the selling status, rates, and benefits 
of all packages plans

Knows the credit policy of the hotel and how to code 
each reservation

Communicates reservation information to the front desk
Monitors advances deposit requirements
Handles daily correspondence. Responds to inquiries 

and makes reservations as needed
Makes sure that files are kept up to date
Promotes goodwill by beings courteous, friendly, 

and helpful to guests
Configuring rates on the hotels property management 

system
Position Requirements:

3 years minimum work experience in 5 star properties 
in the same position

Degree in Hospitality/Tourism
Experience in GDS, IDSs and Hotel Operating 

Systems, Fidelio in PMS knowledge qualification 
preferred

Solid communication and written and presentation skills
Strong computer skills-MS Office
Fluent command of the english language
Excellent command of the Greek language
Knowledge of an additional foreign language 

(preferably French, Spanish or Russian) will be 
considered an asset-Teamwork spirit
Compensation: We offer a comprehensive salary based 
on experience, shared accommodation in our brand new 
facilities, light meal on duty, uniform cleaning, a friendly 
work environment and opportunities for career development.
If you feel you are the right candidate and have the skills 
we are looking for, please forward your CV with photo to 
this link: https://swr.gr/fJ4s6. Please note that this is a full 
time seasonal and you must be eligible to work in Greece.

Το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, το υπερπολυ-
τελές ξενοδοχείο των Maris Hotels στη Σαντορίνη, ζητά 
για το τμήμα front office για τη σεζόν 2018:

Groom
Απαραίτητα προσόντα:

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση 
groom σε ξενοδοχειακή μονάδα

Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα:

(ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά)
Προσφέρουμε:

Εποχιακή απασχόληση
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Διατροφή στο staff restaurant
Διαμονή σε staff houses

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος, 
με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή 
διαβατηρίου στο link: https://swr.gr/t8SEq.

Η Αφοί Φιλοσίδη A.E., εξουσιοδοτημένος έμπορος της 
Kosmocar A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη:

Mηχανικό Αυτοκινήτων
(περιοχή: Περιστερίου και Βύρωνα)

Απαραίτητα προσόντα:
Πολυετή επαγγελματική εμπειρία 

(κατά προτίμηση σε VW-Audi)
Τεχνική εκπαίδευση και αποδεικτικό 

βασικού κύκλου σπουδών
Επαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα

Προσφέρονται:
Πλήρης απασχόληση
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/fJ6sC.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά:

Υπεύθυνο Εισαγωγής 
Δεδομένων

Mε εμπειρία στην εισαγωγή χωρικών (spatial) και περι-
γραφικών δεδομένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο 
πακέτο λογισμικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών 
Smallworld της General Electric που να πιστοποιείται από 
βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση εμπειρίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BO8n5, 
fax: 2310 444499.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορ-
φότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην 
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή απασχόληση:

Υπάλληλο Τμήματος Marketing
(Κωδ.: MKT)

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

θέση, επιθυμητή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες

Άριστη γνώση αγγλικών-ηλεκτρονικών υπολογιστών
Άριστη γνώστη Photoshop και Illustrator

Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές 
παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα με φωτογραφία τους υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου 
Δυναμικού στο link: https://swr.gr/be9QP. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.
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συνέχεια στη σελ. 14

Παράλληλα να διαθέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

-

Adecco HR

Σύμβουλος Βιομηχανικών Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Παροχές εταιρίας:

link:
. 

Area Manager

Requirements:

link

Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ -

Πωλητή-Food Service (HORECA)

Στα καθήκοντα της εν λόγω θέσης  
περιλαμβάνονται:

 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν

Πωλητή/τρια
Περιγραφή θέσης:

Ζητούμενα:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Operations Αssistant (κωδ.: OPER)
Αρμοδιότητες: 

 

 

 
 

 

 

 

Προσόντα: 

 
 

 
 

 

 

 
 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 

-

link: 

PROMOTION-
MERCHANDISING

Προωθητές/Merchandisers 
Πωλητές & Επόπτες (Πάτρα)

West A.E.
-

:
Προωθητές/τριες

Merchandisers

Πωλητές/τριες

Επόπτες

Η εταιρία προσφέρει για όλες τις θέσεις  
εργασίας:

Και για εξειδικευμένες θέσεις εργασίας  
επιπλέον:  

link:
 ένδειξη: GEN 

01

Νέοι/ες για Προώθηση Υπηρεσιών  
(Καλλιθέα)

-

Απαραίτητα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει: 

link

Figura

:
Street Promotion (Flash)

(κωδ. θέσης: FS 51)
Περιγραφή εργασίας: 

Προφίλ υποψηφίων: 

-

link

-

POP–AIR
Visual Merchandisers in store

(κωδικός: Visual Merchandisers Thessaloniki)

-

Βασικές αρμοδιότητες:

 link:  

   

Promoters

Απαραίτητα προσόντα: 

Προσφέρονται: 

-

κωδικό: Promotion-
SEP1234.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΔΕΛΤΑ 360ο

Καλαμάτα:
Πτυχιούχους Αρτοποιίας/Ζαχαροπλαστικής  

ΙΕΚ ή Ισότιμου Τίτλου
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

link:

Καθηγητές

Προϋποθέσεις:

link:

Κορέλκο 
-

Καθηγητές Λογοθεραπείας
Απαιτούμενα προσόντα:

Βασικές αρμοδιότητες:

link:

Mediterranean College Θεσσαλονίκη 

Shipping/Ναυτιλιακά
(κωδ. θέσης: SHIMAR_01)

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

Το Mediterranean College προσφέρει:

link

Παιδαγωγός, Παιδοκόμος  
ή Κοινωνικός Φροντιστής

Απαραίτητες δεξιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Περιοχή εργασίας:
link: 

Το 
Χαμόγελο του Παιδιού

Καθηγητές Γαλλικών (native–bilingual)

link

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Βασιλάκος Α.Ε.

 

Μηχανικός Παραγωγής  
Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων

Με έδρα:
Βασικές αρμοδιότητες: 

Απαραίτητα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει: 

 link:  

Trenkwalder Hellas

-

Βοηθό Παραγωγής Τυπογραφείου
Απαιτούμενα προσόντα: 

Προσφέρονται:

κωδικό θέσης: VPT/LYX18
-

One Pharma,

Quality Control Analyst
Location: 
Role profile:

Qualification profile:

One pharma provides:

link

Τσιλιλής Κ. Α.Ε.

Βοηθός Υπευθύνου Παραγωγής
Η οινοποιία–αποσταγματοποιία–αμπελουργία 
Τσιλιλής Κ. Α.Ε. λειτουργεί από το 1989 και: 

Περιγραφή ρόλου:

Αρμοδιότητες:

Απαιτήσεις-απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

link:  

Rontis

Junior/Senior Production Manager 



Russian Customer Care 
Advisor

Native Russian speaker living in Athens, Greece? Are you 
looking for full time work acting as a  Russian Customer 
Care Advisor ? Do you have a technical mindset and 
knowledge of computers? 
Are you looking to get your foot in the door of a fantastic 
organization based in Athens, Greece and focused on 
the growth of their people? 
Well, if you’ve said yes to all of the above, I think that 
it’s time for you to apply! In this role, you will provide 
exceptional Customer Service support in the Russian 
language.
Benefits: The company offers  the following benefits 
for this  Russian Customer Care Advisor position:

You will join a multinational company that operates 
globally

Great benefits package, including paid training using 
the latest technology

Career development opportunities
You will work in a vibrant and energetic Athens office 

with a real team focus
Responsibilities: Your tasks as a  Russian Customer 
Care Advisor will include:

Act as the first point of contact for all Russian 
speaking clients

Respond and record customer inquiries raised 
through free phone lines for customers and chats

Ensure client complaints are dealt with and logged 
in line with the company’s complaints
escalation policy

Troubleshoot through the use of open questions, 
support documents and system training

Be able to offer recommendations to common 
problems or frequently asked questions
Requirements: In order for your profile to match 
this  Russian Customer Care Advisor role, you need 
to have the following skills:

Be familiar with high-tech gadgets and customer 
service

Speak Russian to native standard and English 
at a very good level

Have communicative and outgoing personality
Possess a valid EU work permit

Information: If this sounds like you or someone you know, 
we want to hear from you today! Apply online by clicking the 
“Apply now” button. Have some questions first? Feel free 
to contact our multilingual unit at multilingual@randstad.
gr or at +30 2106770523. 
Please note that for transparency and equity reasons, only 
those applications made online via our site will be assessed. 
After the screening of all the CVs received, we will only 
contact the candidates who meet the requirements of the 
job to arrange an interview. All applications are considered 
strictly confidential. Follow us on Linkedin, Facebook and 
Instagram. www.randstad.gr. 
Send your cv to this link: https://swr.gr/a3bEc.

Bar Team Leader
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 5000m2House 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. Theaward-winningThe Romanos, a Luxury Collection 
ResortandThe Westin ResortCosta Navarinoare seeking forBar 
Team Leadersto support the Bar Manager in all aspects of 
the Food and Beverage and each Outlet’s operation.
Being part of ourFood and Beverageteam you will:

Support-assist the Restaurant Manager and replace 
him in case of his/her absence

Train, coach, motivate and empower the Food and Beverage 
associates to deliver exceptional and memorable services

Be responsible for the smooth and efficient operation 
of the Outlet

Resolve-handle guests’ complaints-issues
Have the ability to promote therelevant running 

projects and products
Develop strong teamworkwithin the team
Prepare andparticipate in various Food and Beverage 

meetings
To be successful in this role you will have:

Bachelor’s degree in Hospitality-Tourism 
management

Minimum of 3 years’ experience in a similar position 
(ideally in an international hotel chain)

Proper communication etiquette (both written 
and spoken) with internal and external guests

Ability tospeak, write and converse freely 
in both Greek and English

Knowledgeof another European language 
will be considered a plus

Hosting, organizational and problem solving skills
Abilityto lead by example

Costa Navarino offers:
Competitive compensation package
Chance to be developed within the most innovative 

operator of lifestyle hospitality brands in the world
On-going training opportunities
Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes 

(for non-Messinian residents)
Meals within the premises
Working uniform (and its dry cleaning)
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 CVs to be sent τto this link: https://swr.gr/bujid.

Life is short-so work somewhere awesome! Join Excite Holidays 
as our new IT Support Specialist. Excite Holidays is currently 
looking for an IT Support Specialist whois passionate about 
his craft, who thrive on challenge and who believe in success 
through collaboration? If all the above sounds like you, then 
Excite Holidays might be your next destination!
About Excite Holidays: Excite Holidays is an award winning online 
travel wholesaler with offices around the globe. We provide the 
most innovative booking experience in the travel industry and 
empower travel agents by providing them with a huge portfolio of 
hotels, apartments, activities, transfer services and ferry tickets. 
We have some of the brightest, most motivated and passionate 
people in the travel industry working for us. We lead the way 
with innovative ideas, cutting-edge technology and a customer-
focused approach that can’t be beaten. We are revolutionizing 
the future of online travel and we are looking for an outstanding 
individual to join us on this exciting journey in Athens.
About the role: Our in-house development team ensures we lead 
the way in providing the most innovative booking experience 
in the travel industry. We empower travel agents by providing 
them with a huge portfolio of products, including over 250,000 
hotels and apartments, 30,000 activities and reliable transfer 
services. Our intuitive and efficient booking tool enables our 
travel agents to provide the very best service to their clients. 
Due to strong growth and a rapidly expanding suite of products 
and services, an exciting opportunity has become available for 
highly talented IT Support Specialist to join our exceptional team.
Responsibilities:

Maintain Google G-Suite
MS Active Directory administration
Monitor and maintain the Contact Centre phone system
Install and support IP telephones and other networked 

telecommunication devices
Office Network administration-maintain the VPN tunnels 

interconnecting our international offices
Build workstations and create a SOE (Standard Operating 

Environment)
Modify configurations, utilities, software default settings, 

etc. for the local workstation
Create and maintain up-to-date documentation and registers 

of internal procedures, network inventory, IT specific hardware 
and software assets

Maintain communications services including email, 
internet access, landline and mobile phones and usage 
and ensure that a current list of active users is maintained

Provide end user support for company hardware and software 
and resolve problems in a timely manner to the end user’s 
satisfaction

Monitor and respond quickly and effectively to requests 
received through helpdesk

Edit and update existing permissions/access to all systems, 
software and hardware for current staff and leavers

Take responsibility of the alarm system, ensuring service 
records are up to date

Track and ensure maintenance of assets and up to date 
asset register documentation

Diagnose faulty equipment and replace with new components 
where available Liaise with third parties for the repair or 
replacement of faulty goods as appropriate

Ensure all new employees are set up with the appropriate 
software, hardware, tools, resources, permissions and access 
for their role Ensure all hardware issued is recorded against 
the employee file on HR Management system Support the 
Systems Administrator as required Work with the Technology 
and Innovation team members on projects as directed

Any other ad hoc duties that may be required Ad hoc 
personal IT Support requests for Executive Directors

Participate in the development of a safe and healthy 
workplace
The ideal Candidate:

Previous experience as an IT Support and/or Network 
Administrator

Qualifications in IT Support or Network Security
Proven ability to set up and configure server/desktop 

hardware
Cisco Certified Network Associate will be highly regarded
Experience with MacOS and Windows
Strong understanding in general IT
Experience with cloud service platform (Google)
Good understanding of networking (Cisco)
Excellent troubleshooting skills, solutions focused, 

strong time management and attention to detail
Knowledge and experience in IP-Telephony system is desirable
Fulfilled military obligations

Perks & benefits: You will be supported by the best team in the 
game and receive a competitive salary package commensurate 
with experience.
We also provide amazing company benefits such as:

Opportunities for international travel, cost price 
accommodations, activities, ferries and transfers

Health and wellness perks including group personal 
training, daily breakfast, fruit and afternoon snacks

Green initiatives, volunteer opportunities and monthly 
fundraising activities

Friday drinks, social events, company picnics and peer 
nominated recognition awards

Professional and personal development opportunities
An awesome office location with a creative flexible 

working environment
Office working hours Monday to Friday 8.00-16.30

If this opportunity sounds exciting to you and aligns with your 
experiences, then we would love to hear from you. Please send 
us your CV in English and salary expectations to this link: https://
swr.gr/C9L2d to learn more about working for Excite Holidays. 

IT Support Specialist

Freelancer Copywriter
Include:

Writing clear, compelling copy for various mediums 
(e.g. ads, blog posts, newsletters)

Conducting thorough research and interviews
Working with creative professionals to build 

marketing projects and campaigns
Job brief: We are looking for a creative Freelancer 
Copywriter to write clear and concise copy for international 
ads, publications and websites. Your words will inform and 
engage target audiences abroad. Our ideal candidate is a 
team-spirited, skilled and imaginative writer with an eye 
for detail. If you can grasp project requirements quickly and 
offer valuable insight, we’d like to meet you.
Responsibilities:

Write clear, attractive copy with a distinct voice
Interpret copywriting briefs to understand project 

requirements
Collaborate with designers, PR and other professionals 

on large-and small-scale marketing projects (e.g. email 
campaigns and landing pages)

Conduct high-quality research and interviews
Edit and proofread copy as needed
Use SEO principles to maximize copy’s reach
Source images and other content

Requirements:
Proven experience as a copywriter or related role
Knowledge of online content strategy and creation
Excellent writing, editing and proof reading skills
Native Speaker in english-excellent verbal 

and written command of English language
Experience with SEO
Strong research skills
Creativity
Collaborative spirit
Excellent time-management and organizational skills

BSc/BA in marketing, English, journalism or related field.
Send your cv to this link: https://swr.gr/ypItH.

Πωλητές/τριες 
Πλήρους Απασχόλησης
Αθήνα-Κάτω Πατήσια

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

Θέλετε να κάνετε πωλήσεις
Δίνετε προτεραιότητα στους πελάτες 

και τους προσφέρετε μία μοναδική εμπειρία αγοράς
Δουλεύετε σκληρά και είστε ενεργό 

μέλος της ομάδας
Ξεχωρίζετε σε ένα έντονο και δυναμικό περιβάλλον
Έχετε το κίνητρο και τη φιλοδοξία να κάνετε 

καριέρα στη JYSK
Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:

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

Ευκαιρίες για ανάπτυξη και πρώτης τάξεως πρακτική 
εκπαίδευση

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

Μία εξαιρετική εταιρική κουλτούρα
Ιδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης

Από ένα κατάστημα στη Δανία το 1979 η JYSK επεκτάθηκε 
σε περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ανάπτυξη, 
χρειαζόμαστε τους καλύτερους εργαζομένους. Αδράξτε την 
ευκαιρία να γίνετε μέλος της JYSK. Εάν δείξετε αφοσίωση, 
θα συναντήσετε τις ευκαιρίες.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/2PxYF για 
να πάρετε την καριέρα σας στα χέρια σας.

Η εταιρία Αναπτυξιακή ΕΠΕ με δ.τ. comNcom (www.
comncom.gr), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της 
πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, ανα-
ζητάει κοπέλα για τη θέση της:

Γραμματειακής Υποστήριξης
Απαραίτητα προσόντα:

Τουλάχιστον 1 χρόνο αποδεδειγμένη εμπειρία 
στην παροχή γραμματειακής υποστήριξης

Απόφοιτη ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
Οργανωτικές ικανότητες
Επικοινωνιακές ικανότητες
Πνεύμα συνεργατικότητας με όλα τα τμήματα 

της εταιρίας
Ικανότητα να λειτουργεί σε ένα δυναμικό 

και απαιτητικό περιβάλλον
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου

Αρμοδιότητες θέσης:
Φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων
Τεχνική υποστήριξη της διοίκησης
Υποστήριξη ERP συστήματος
Τήρηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
Ταχυδρομική αλληλογραφία
Υποδοχή των πελατών και συνεργατών
Συλλογή, αρχειοθέτηση και καταγραφή 

των τιμολογίων και λοιπών παραστατικών
Παρακολούθηση λογιστικών καρτελών
Σύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων, παραδοτέων 

και χρονοδιαγραμμάτων
Τηλεφωνικό κέντρο

Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/Xoybe ή 
στο fax 2310 502222. Τηλέφωνο: 2311 823700. Όλες 
οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και 
επαγγελματισμό.

Fabrecon Trading LTD is seeking to recruit:

Operations Manager 
The company: Fabrecon Trading LTD is the Master 
Franchise Partner of Camicissima for Romania, Greece 
and Cyprus. Focusing on the provision of first-class service 
to its clients and its rapid expansion to the above markets 
the Company is currently setting up a network of stores 
in Romania and Cyprus.
The Job: Based in Bucharest Romania, the job holder will 
be responsible for managing the overall operation of the 
company in Romania and Cyprus. 
More specifically, he/she will be indicatively 
responsible for the following:

Executing all required actions in cooperation 
with our external consultants to set up a network 
of stores in both countrie

Recruiting, training and supervising the sales teams 
to ensure the provision of first-class service 
to our clients

Executing buying activities to ensure 
that the appropriate products are provided 
in our stores at each of the above markets

Managing of inventories to ensure continuous supply 
of required products to the sales networks in both 
countries

Cooperating with our external consultants to ensure 
compliance with all legal requirements related 
to the operation of the Company in both countries
The Candidate: The ideal candidate should:

Have previous experience in a similar position
Hold a degree in Business Administration 

or Marketing
Have excellent communication and organizing skills
Have analytical thinking and results orientation
Have advanced problem-solving ability and creative 

thinking
Be IT literate
Be fluent in english
Have customer focus
Be able to travel on a frequent basis

Other skills:
Knowledge of Romanian and Italian
MBA

We Offer:
Competitive remuneration package including car, 

mobile phone and other benefits.
Contact Details: All interested candidates are kindly 
requested to submit their CV with cover letter in English 
to this link: https://swr.gr/xf5Ta.
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Plant Location: Larisa, Greece.
Candidates must have:

link
Candidacy for the ad Chemical Engineer-

J/S Production Mgr.

Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων στη βόρεια 
Αττική, επιθυμεί να προσλάβει 

Υπεύθυνο Προγραμματισμού Παραγωγής
Τα καθήκοντα της θέσης:

λαμβάνοντας υπόψη ημερομηνίες παράδοσης των 

Τυπικά προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

και συνδυαστική σκέψη

Η εταιρία προσφέρει 
προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική 

στο link  

Hellenic Bakery A.E.
επιτυχημένη εμπειρία στον κλάδο της αρτοποίϊας 

ποιότητα των προϊόντων της και τον σεβασμό προς 

Bοηθό Τεχνολόγου Τροφίμων 

Αρμοδιότητες θέσης:

που έχουν οριστεί από την εταιρία

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Είδος εργασίας:
 link:  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Νοσηλεύτρια/τη

Η/ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:

και τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα
Η εταιρία προσφέρει:

link: 

Jobsallover.eu, 

Βοηθούς Νοσηλευτές

Aπαιτούνται:

συνεννόησης, Β1

(παρέχεται σχετική εκπαίδευση στα άτομα 

Παρέχονται:

σας

link: 
 

Βιοϊατρική

Νοσηλευτή/τρια Μ.Ε.Θ.
Απαραίτητα προσόντα:

σε αντικείμενο σχετικό με την εντατική θεραπεία

Προσφέρονται:

σας στο link: 

το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία 

μένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας, 

μένο ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει 

. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

Ζητείται από την Κεντρική Κλινική Αθηνών:
Νοσηλευτής/τρια Χειρουργείου 

Καθήκοντα θέσης:

με το είδος τους

 Προφίλ υποψηφίου:

σε αντίστοιχη θέση

Δεξιότητες υποψηφίου:

Η κλινική προσφέρει:

φικό σημείωμα και πρόσφατη συστατική επιστολή 
link  

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης 

(Καλαμάτα)
Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 

δική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 

Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να δια-
θέτει:

Η εταιρία προσφέρει:

απόδοσης

link  ή 

Κηφισιά με κωδικό θέσης: ΙΕ ΚΛΜ. 

ΙΑΤΡΟΙ

Ιατρούς με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας
Ιατρούς Διαφόρων Ειδικοτήτων

πρόληψης και προστασίας στον τομέα της ασφάλειας 

Κύριες αρμοδιότητες:

περιβάλλον
Aπαραίτητα προσόντα/προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία προσφέρει:
link  

 CDM 
Medical Group

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους 
ή Πλαστικούς Χειρουργούς ή Ιατρούς 

σε Αναμονή για Ειδικότητα Δερματολογίας 
& Πλαστικής

Για πλήρη απασχόληση στην Πάτρα.
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται 

link

Ο όμιλος Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα 

Ειδικευμένο Ιατρό Γενικής Ιατρικής 
(General Practitioner)

Απαραίτητα προσόντα:

επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη

όπου απαιτείται

Ο όμιλος προσφέρει:

κωδικό: Γ.Ι.13. στο link: 
. 

εμπιστευτικότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο 
μπορείτε να ακολουθήσετε το link: 

μενους 12 μήνες έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα 

.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Front End Developer

Requirements:

Desired requirements:

Key responsibilities may include:

Personality characteristics:

Company offers:

link  

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο δραστηριοποιείται 

Προγραμματιστή Δημιουργίας Λογισμικών
Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

 

Web & Graphics Designer

Requirements:

Ideal candidates will have:

Additionally:

Benefits:

link  

PHP & JavaScript Developer
25/8 Projects

Your tasks:

Your profile:

Required skills:

Additional skills:

link  

Travel Zone

Web Developer/Administrator
Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί 
τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

link  

Microsoft.NET Developer (Αθήνα)

Βασικά καθήκοντα:

θέση περιλαμβάνει εντατική εκπαίδευση στα πλέον 

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

περιβάλλον

link  

Web Developer
Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και 

Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) 

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:



Η εταιρία Ιωάννου Ζαχαροπλαστική ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Εξωτερικού και Ειδικών 

Πελατών
Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

Επίδειξη ομαδικού πνεύματος εργασίας
Ικανότητα ανταπόκρισης υπό συνθήκες πίεσης
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον χώρο 

των πωλήσεων, ιδανικά στη χονδρική πώληση
Προϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο των τροφίμων 

με πελατολόγιο στο εξωτερικό θα θεωρηθεί ιδιαίτερα 
θετικό προσόν

Πτυχίο ΑΕΙ θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση
Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας απαραίτητη 

(επαφή με πελάτες εξωτερικού)
Άριστη γνώση MS Office
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία Ιωάννου παρέχει:
Περιθώριο προσωπικής εξέλιξης
Μόνιμη και σταθερή εργασία
Ανταγωνιστικό πακέτο παροχών με μεικτό σχήμα 

σταθερών αποδοχών και bonus βάσει επίτευξης 
των στόχων

Εταιρικό αυτοκίνητο, κινητό
Παροχή επιπλέον ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
Συνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση

Σημαντική προϋπόθεση:
Δυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό

ΙΩΑΝΝΟΥ Ζαχαροπλαστική, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη. 
Η επιχείρηση διαθέτει νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με 
άρτιο εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή πείρα, 
ευρύτατη γκάμα προϊόντων και καινοτόμα προσέγγιση στην 
αγορά. Εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 22000 και 9001. Με πελατολόγιο στην Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, αποτελεί μια σημαντική μονάδα 
παραγωγής έτοιμων προϊόντων ζαχαροπλαστικής.
Αποστολή υπ’ όψιν τμήματος προσωπικού στο link: 
https://swr.gr/zdMvt.

Chef
The Olive Grove is an award winning Mediterranean 
restaurant in the heart of Cambridge. In only four years 
the restaurant has surpassed all expectations and has 
become one of the cities hotspots to dine! We are now 
looking for a talented energetic Head Chef to join our team...
Key Responsibilities:

Monitor and maintain consistent food standards and quality 
across all areas and during all stages of production and 
supply to ensure the HACCP procedure according to the 
company’s Food Safety Management document is maintained 
and the correct use of cleaning rotas and closing down 
procedures are adhered to. This will ensure quality control 
measures and hygiene systems are achieved at all times

To have total accountability for the day to day running 
of the kitchen service in the absence of the head chef 
and to ensure stock takes are produced in conjunction 
with the head chef

To participate in the design of seasonal menus and 
purchase all food and food related products using company 
nominated suppliers to achieve food budgeted cost controls, 
ensuring minimum wastage within the venue and to ensure 
all menu’s are costed accurately

To maintain all equipment within the catering operation 
through due care and diligence
Essential:

A flair and enthusiasm for cooking with fresh quality 
ingredients

Ability to cope under pressure, in a calm and efficient 
manner to set deadlines

Previous experience demonstrating good 
management and effective co-ordination of a kitchen 
team

Good interpersonal skills with both kitchen, 
front of house staff and management

A positive approach to seasonal menu planning 
and development of the catering service

Stock taking experience
HACCP experience

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

H eliT Web Solutions & Branding είναι μία ταχύτατα ανα-
πτυσσόμενη νεοσύστατη εταιρία που εξειδικεύεται στην 
παροχή υπηρεσιών προώθησης και κατασκευής εφαρμογών 
διαδικτύου. Αναζητεί να στελεχώσει το τμήμα Developing με 
νέους και νέες που έχουν πάθος με τη δουλειά τους, όρεξη, 
όνειρα και επιθυμία για μία καριέρα στον κλάδο με προοπτικές 
διεθνούς εξέλιξης.
Η θέση εργασίας αφορά τα εξής:

Δημιουργία μίας state-of-art developing και support ομά-
δας που θα αναλάβει in house έργα ανάλυσης, σχεδιασμού, 
υλοποίησης και υποστήριξης εφαρμογών διαδικτύου

Συμμετοχή σε όλα τα στάδια δημιουργίας μιας εφαρμογής
Ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση 

meant-to-be έργων
Επικοινωνία και υποστήριξη στο πελατολόγιο 

της επιχείρησης
Συμμετοχή σε σεμινάρια, διά βίου εκπαίδευση

Αρμοδιότητες:
Συγκέντρωση, καταγραφή και βελτίωση

 των προδιαγραφών βάσει επιχειρηματικών και τεχνικών 
απαιτήσεων (δημιουργία software design-requirements 
specifications documents)

Ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση έργων
Συγγραφή well-documented front και back-end κώδικα
Application testing
Τηλεφωνικό και απομακρυσμένο support σε υπάρχον 

πελατολόγιο
Data integration analysis
Συμμετοχή σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου
Η έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων και ο ποιοτικός έλεγχος 

λειτουργίας πριν από την παράδοση στους πελάτες

Απαραίτητα skills:
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλου σχετικού κλάδου
Τουλάχιστον 2+ ετών αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία
Πολύ καλή γνώση PHP, MySQL, HTML 5, CSS3, jQuery, 

JavaScript, Bootstrap, XML, JSON
Πολύ καλή γνώση αρχών ανάλυσης και σχεδίασης 

responsive εφαρμογών
Καλή γνώση REST, HTTP υπηρεσιών
Ισχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και αναλυτική 

σκέψη
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και εξέλιξη 

σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά εργασιακό 
περιβάλλον

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία χρήσης και συγγραφής κώδικα στα παρακάτω 

εργαλεία: MODΧ, Prestashop, Magento, Wordpress 
θα συνεκτιμηθεί

Eμπειρία συγγραφής plugins, modules των παραπάνω 
εργαλείων θα συνεκτιμηθεί

Eμπειρία στις πλατφόρμες ελέγχου PHP και JavaScript 
θα συνεκτιμηθεί

Γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά) 
θα συνεκτιμηθεί
Προσφέρουμε:

Ένα μοντέρνο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας 
με χρήση καινοτομικών τεχνολογιών

Θέση πλήρους απασχόλησης
Training, workshops
Εξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας
Δυναμική ομάδα με καινοτόμους στόχους

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/c80f7.

Η εταιρία eliT Web Solutions & Branding αναζητεί

PHP Web Developer-πλήρους απασχόλησης

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Υπάλληλο Καταστήματος 
Τηλεπικοινωνιών 
(Περιοχή Ζωγράφου)

Περιγραφή θέσης:
Εξυπηρέτηση πελατών
Διαχείριση πωλήσεων
Πλήρης απασχόληση με ωράριο καταστήματος

Προφίλ υποψηφίου/ας:
Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε κατάστημα 

τηλεπικοινωνιών απαραίτητη
Επικοινωνιακή και ευχάριστη προσωπικότητα
Πελατοκεντρική αντίληψη
Ομαδικότητα
Ικανότητα διαπραγμάτευσης και επίτευξης στόχων
Εξοικείωση με την τεχνολογία
Άμεση διαθεσιμότητα

Προσφέρονται:
Εξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας
Πολύ ικανοποιητικός μισθός και bonus
Συνεχής εκπαίδευση

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των βι-
ογραφικών σημειωμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο 
link: https://swr.gr/ipXVs.

Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλής ζητούνται:

Διανομείς (Delivery)
για πλήρη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:
Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής
Κάτοχος μηχανής
Ηλικία έως 35 ετών
Ευελιξία ωραρίου
Ικανότητα επικοινωνίας
Επαγγελματισμός

Παροχές:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
Πλήρης απασχόληση
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/XD9ql.

H φαρμακοβιομηχανία Genepharm, που βρίσκεται στην 
Παλλήνη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Eπιστημονικό Συνεργάτη
(κωδ: Ι.Ε. 09/2018)-Αθήνα

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
Τουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία στην ιατρική ενημέρωση
Πτυχίο ανώτατης σχολής από τον χώρο των θετικών 

επιστημών
Γνώση της φαρμακευτικής αγοράς
Απαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση 

χειρισμού Η/Υ
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, 

εργατικότητα και ευελιξία, ικανότητα διαπραγμάτευσης 
και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων

Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρουμε:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Εταιρικό αυτοκίνητο
Πρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στη 
διεύθυνση: Genepharm A.E., Λεωφ. Μαραθώνος 22 Γ, 
190 09, Πικέρμι, Αττική, φαξ: 210 6039402. Αποστολή 
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/n49AS

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση 
στον χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού με λευκά είδη 
και υφάσματα από το 1991 και με αρκετή προσπάθεια έχει 
καταφέρει να κατακτήσει μία από τις ηγετικές θέσεις στον 
χώρο. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της επιθυμεί να 
πλαισιωθεί με νέα, φιλόδοξα άτομα, που θα αφουγκράζονται 
το πνεύμα δημιουργίας της εταιρίας. Γι’ αυτό τον λόγο 
ζητάμε για την εταιρία μας κοπέλα 24-32 ετών για τη θέση:

Λογιστηρίου-Γραμματείας
Απαιτούμενα προσόντα:

Δημιουργικό πνεύμα, φιλοδοξία για ανέλιξη
Πτυχίο λογιστικής
Εμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία
Διετής εμπειρία
Άριστη γνώση αγγλικών
Πολύ καλή γνώση Η/Υ-μηχανογράφησης
Ικανότητα επικοινωνίας
Πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας
Δίπλωμα οδήγησης

Προσφέρονται:
Πλήρες ωράριο και ασφάλιση
Ιδιωτική ασφάλιση
Ικανοποιητικές αποδοχές-Ευκαιρίες ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/IxZ4l.

FAMAR S.A., a leading international service provider in 
health care industry with activities both in the Greek and 
the Western European area, seeks to recruit in the IS 
organization based in Alimos, Greece:

EDI Developer
(Ref. EDIALI_2018 1)

Responsibilities:
Design & Implement B2B interfaces in our middleware 

platform and manage communication flows between other 
sub systems as well

Monitor the performance of the systems ensuring 
its smooth operation

Provide 1st & 2nd level support to internal & external users
Write/update specifications
Develop & execute unit & integration tests
Participate in B2B and other company projects

Prerequisites:
Degree: BS or MS in Information systems or related 

discipline
Languages: Fluent English knowledge, both spoken 

and written
Skills: EDI/interfaces, hands on experience on SQL, 

JAVA, XML, CSV
Experience: 2-5 years
Excellent organizational and communication skills
Must be able to analyse, and solve problems related 

to assigned responsibilities.
Able to work & deliver under pressure conditions

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

Η διαφημιστική εταιρία delta adv. ζητά για μόνιμη και 
εσωτερική εργασία:

Graphic Designer
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος/η σχολής γραφιστικής ηλεκτρονικών 
μέσων

Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και λογισμικών Coreldraw, 
Illustrator, Photoshop κ.ά.

Απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Εμπειρία στη σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας, prospect, 

μακετών για εφημερίδες, outdoor και περιοδικά
Δημιουργία online περιεχομένου 

(Facebook, Ιnstagram)
Βασικές γνώσεις δημιουργίας video, αποστολής 

newsletter και εταιρικού blog
Διαχείριση πολλαπλών εργασιών

Η εταιρία προσφέρει:
Αποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον
Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/j1RQx.

Το 5 αστέρων ξενοδοχείο Pilot Beach Resort στη Γεωρ-
γιούπολη Χανίων αναζητά:

Μάγειρες Κρύας Κουζίνας
Γεωργιούπολη Χανίων

Για τη φετινή τουριστική περίοδο 2018-2019
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο τουριστικής σχολής
Πιστοποιητικό ΕΦΕΤ
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 

5 αστέρων
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Oργανωτικός και εργατικός

Προσφέρουμε:
Άριστο επαγγελματικό περιβάλλον
Mισθό αναλόγως προσόντων
Ασφάλιση, διαμονή, διατροφή
Δυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/yQeNY, 
http://www.pilot-beach.gr.

H εταιρία «Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η 
οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ειδικών μεταφορών 
και εργασιών με γερανοφόρα οχήματα και εδρεύει στην 
Καρδίτσα, αναζητά:

Μηχανολόγο Μηχανικό
για μόνιμη θέση εργασίας

Καθήκοντα:
Υλοποίηση σχεδίων στο AUTOCAD ή/και ARCHICAD 

(σχέδια φόρτωσης και ανύψωσης για μηχανήματα 
έργων)

Επιθεωρήσεις Δρόμων για Δυνατότητα Διέλευσης 
Υπερμεγεθών Οχημάτων- Ειδικές Μεταφορές 
(Route Surveys)

Τεχνικός Ασφαλείας του Ομίλου Επιχειρήσεων
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:

Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού (απόφοιτος Α.Ε.Ι. )
Επιδέξιος χειρισμός σχεδιαστικού λογισμικού 

AUTOCAD ή/και ARCHICAD
Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Απαραίτητη η δυνατότητα συχνών επαγγελματικών 

ταξιδιών, με έδρα την Καρδίτσα
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, επαγγελματική 

συμπεριφορά
Προτιμητέα-Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/5ZEot.

InSciSol is looking to recruit an:

In-house English-Greek 
Medical Translator-Medical 

Writer
The ideal candidates for the position should:

Hold a Life Science Bachelor’s degree or higher 
(pharmacology, biology or other relevant)

Be fluent in english
Have excellent research and communication skills
Have excellent computer skills

Send your cv to this link: https://swr.gr/zxF9K.
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MHXANIKOI
Μηχανολόγος

Από παραγωγική μονάδα στο Κορωπί, για τη στε-
λέχωση του τμήματος ελέγχου ποιότητας
Μισθός ανάλογος των προσόντων, δυνατότητες 
εξέλιξης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/axdLS.

Αρχιτέκτων Μηχανικός  
ή Πολιτικός Μηχανικός

Με εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και 
τευχών δημοπράτησης ιδιωτικών έργων και την 
έκδοση οικοδομικών αδειών για μόνιμη εργασία 
σε μελετητική εταιρία στη Θεσσαλονίκη
Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και τα-
κτοποίησης αυθαιρέτων. Εμπειρία άνω των δέκα 
ετών επιθυμητή. Επιθυμητή η αναφορά σε αντιπρο-
σωπευτικά έργα ή/και portfolio.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/8NSby.

Μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα 
των μηχανημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, 
μηχανημάτων κήπου (ηλεκτρικών-μπαταρίας) και 
ηλεκτρικών αντλιών, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολογίας ή ανάλογης  
τεχνικής σχολής.
Εμπειρία στην συντήρηση και επισκευή: 

Ηλεκτροπαραγωγών ζευγών, πετρελαιοκίνητων 
και βενζινοκίνητων, έως 20KVA 

Ηλεκτρικών μηχανημάτων και μηχανημάτων 
μπαταρίας 

Ηλεκτρικών αντλιών 
Βασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας

Προσφέρονται: 
Αποδοχές ικανοποιητικές
Περιβάλλον εργασίας, οργανωμένο και υπεύθυνο

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας κωδ.: ΗΛ1-
09.18 στο link: https://swr.gr/8kVRQ.

Μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητά:
Αρχιτέκτονα

Προσόντα-χαρακτηριστικά υποψηφίου: 
Πτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού 
Επαγγελματική εμπειρία σε αρχιτεκτονικό 

γραφείο 
Γραφιστικές ικανότητες σε σχεδιαστικά  

προγράμματα 
Καλή χρήση MS Office προγραμμάτων 
Εμπειρία-ικανότητα σε διαχείριση έργων 

κατασκευής ή/και ανακαινίσεων 
Ιδανικά εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες 
Άριστες οργανωτικές ικανότητες 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Διαθεσιμότητα για ταξίδια εκτός Αθηνών

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

Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος στο πλαίσιο της 
ανάπτυξής του επιθυμεί να στελεχωθεί στη Θεσ-
σαλονίκη με:

Εκπαιδευτικούς-Καθηγητές
Για τους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες:
Μηχανοτρονικής 

Μηχανολογίας-Αυτοκινήτου 
Μοτοσικλέτας-Σκάφους 

Ψυκτικής τεχνολογίας και τεχνολογίας αερίων 
καυσίμων 

Ηλεκτρολογίας-Αυτοματισμών
Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο ΤΕΙ ή/και ΑΕΙ 
Προϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα/ειδικότητα 
Εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης  

στον αντίστοιχο τομέα/ειδικότητα 
Επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα  

αποτελεσματικής εργασίας και ομαδικό πνεύμα 
εργασίας 

Καλή γνώση της αγγλικής και χρήσης  
ηλεκτρονικού υπολογιστή
Επιθυμητά προσόντα: 

Μεταπτυχιακός τίτλος 
Διοικητικές δεξιότητες 
Δεξιότητες στις πωλήσεις

Η εταιρία προσφέρει: 
Άριστες αποδοχές 
Συνεχή εκπαίδευση σε θέματα εκπαίδευσης  

και κατάρτισης 
Επαγγελματική εξέλιξη 
Ασφαλές περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/4OyoK.

Υπεύθυνος Πρατηρίου Βενζίνης
Η εταιρία ΠΛΑΤΑΙΩΝ ανώνυμη τουριστική και 
εμπορική εταιρία με έδρα το Μεταξουργείο, ανα-
ζητά ένα άτομο, για να αναλάβει ως υπευθύνος 
λειτουργίας πρατηρίου βενζίνης.
Αρμοδιότητες:

Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και 
ενεργειών κατά τον εφοδιασμό του πρατηρίου και 
των οχημάτων με, κατά περίπτωση, υγρά ή/ και αέρια 
καύσιμα ή οποιοδήποτε κατά περίπτωση συνδυασμό 
αυτών, αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του 
πρατηρίου και την προστασία του περιβάλλοντος

Τήρηση των διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης 
και πρόληψης επικινδύνων καταστάσεων

Καταγραφή και τήρηση των διαδικασιών συντή-
ρησης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων 
και του εξοπλισμού του πρατηρίου με σκοπό την 

ασφαλή λειτουργία τους και την προστασία του 
περιβάλλοντος

Ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του 
πρατηρίου για την εξασφάλιση της ακώλυτης άσκησης 
των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων

Χειρισμός ταμείου και συντονισμός λοιπών 
αρμοδιοτήτων του πρατηρίου όπως: του χώρου 
στάθμευσης και του πλυντηρίου-λιπαντηρίου
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι. μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρο-
λόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού ή χημικού ή 
πτυχιούχος ΤΕΙ τμήματος μηχανολογίας ή τμήματος 
ηλεκτρολογίας ή τμήματος ενεργειακής τεχνικής

Πολύ καλές γνώσεις αγγλικής γλώσσας 
Γνώσεις Η/Υ και προγραμμάτων MS Office 
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει διά-
θεση για μάθηση, ευγένεια, να είναι συνεργάσιμος, 
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να μπορεί να 
δουλεύει ομαδικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/Q3u5R.

Το ξενοδοχείο NEW στο κέντρο της Αθήνας ζητά:
Ηλεκτρολόγο

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων 
Κάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων 
Κάτοχος διπλώματος μηχανής 
Απαραίτητη γνώση αγγλικών 
Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία  

θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες: 

Προσαρμοστικότητα, εφευρετικότητα  
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει: 

Προοπτικές εξέλιξης 
Άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα συνεχώς 

εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/XJMrI.

Ζητείται από νέα ανερχόμενη κατασκευαστική 
εταιρία, στο Κρυονέρι Αττικής:

Σχεδιαστής Βιομηχανικού Σχεδίου 
για το τμήμα σχεδιασμού και κατασκευής 

επίπλων
Ο ιδανικός υποψήφιος έχει την ικανότητα να κατανοεί 
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων να εντοπίζει 
προβλήματα στην ποιότητα των προϊόντων και να 
προτείνει λύσεις. Ακόμη έχει ευχέρεια στη δημιουργία 
και κατανόηση βιομηχανικού σχεδίου (σχεδία επί-
πλων) και εμπλέκεται ενεργά στην κατασκευή και 
συναρμολόγηση των επίπλων. Επιπλέον επιβλέπει τη 
συσκευασία και την αποστολή των τελικών προϊόντων.
Ευθύνες και υποχρεώσεις: Ο υποψήφιος για τη 
θέση βιομηχανικού σχεδιαστή/τριας θα πρέπει να:

Έχει την ικανότητα να κατανοεί τα τεχνικά χαρακτη-
ριστικά των προϊόντων όσον αφορά την ποιότητα, την 
αντοχή και το κόστος των υλικών κατασκευαστικού 
σχεδίου (σχέδιο επίπλων)

Έχει την ικανότητα να δημιουργεί και να διορθώνει 
σχέδια με τη βοήθεια υπολογιστή (ενδεικτικά AutoCad, 
Solidworks, Topsolid, Inventor)

Πραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο της ποιότητας του 
τελικού προϊόντος

Οργανώνει και να επιβλέπει την παραγωγική διαδι-
κασία και να ελέγχει την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Εντοπίζει προβλήματα ποιότητας κατά τη διαδικασία 
παράγωγης και να προτείνει λύσεις, να παραλαμ-
βάνει και να επιθεωρεί-ελέγχει τα υλικά που θα 
χρησιμοποιηθούν, να οργανώνει και να επιβλέπει τη 
διαδικασία συσκευασίας και φόρτωσης των προϊόντων
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις: 

Γνώση μηχανολογικού σχεδίου 
Γνώσεις κατασκευής, επεξεργασίας  

και παράγωγης επίπλων 
Γνώση των φυσικών ιδιοτήτων  

και δυνατοτήτων των υλικών κατασκευής 
Γνώση βοηθητικών σχεδιαστικών  

προγραμμάτων (ενδεικτικά AutoCad 2D και 3D, 
Topsolid, Inventor, Photoshop) 

Επιθυμητή γνώση χειρισμού κατασκευαστικών 
εργαλείων (CNC)

Γνώση της σουίτας γραφείου (Microsoft Office)
Ευχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας 

(Β2+)
Ικανότητες και δεξιότητες: 

Ικανότητα λύσης προβλημάτων, ανάλυσης 
προτεραιοτήτων 

Ικανότητα διαχείρισης χρόνου 
Ικανότητα επαγωγικού συλλογισμού 
Ικανότητα οπτικοποίησης των σχεδίων 
Ικανότητα συντονισμού ενεργειών

Παροχές: 
Θέση πλήρους απασχόλησης  
Ασφάλεια  
Μισθός αναλόγως προσόντων 
Δυνατότητα εξέλιξης

Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπι-
στευτικά. Αποστολή βιογραφικού στο link: https://
swr.gr/poacy.

Μηχανολόγος Μηχανικός 
για εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών  

κατασκευών
Επιθυμητή η εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμ-
ματα CAD και προγραμματισμό CNC μηχανημάτων 
μεταλλικών κατασκευών.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/xJGiQ.

Η Meccanica Group A.Ε. για έργο που έχει ανα-
λάβει αναζητά:

Απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
με ECDL ή ισοδύναμο

Αφορά αποκλειστικά το Νομό Αττικής.
Αποστολή cv στο link: https://swr.gr/8kiEZ.

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

Βοηθός Γραφείου Τεχνικού Τμήματος
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

Κάτοχος πτυχίου ή τεχνολογικής σχολής  
(μηχανολόγος, μηχανικός) 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ικανότητα εργασίας σε ομάδα 
Εμπειρία επιθυμητή 
Γνώσεις υπολογιστή (Μicrosoft, Εxcel)

Η εταιρία προσφέρει: 
Πλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα 

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

Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτο-
γραφία να αποστέλλονται στο link: https://swr.gr/
gh1bE Constantinou Bros Hotels, Human resources 
department, Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101-Πάφος, www.
cbh-cyprus.com.

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, 
που εδρεύει στην Κω, αναζητεί να προσλάβει άμεσα:

Συντηρητή Ηλεκτρολόγο 
με ηλεκτρολογικές γνώσεις και προηγούμενη 

εμπειρία
Προσφέρονται: 

Ικανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση 
Διαμονή και διατροφή 
Εποχική απασχόληση 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας

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

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο 
προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους 
στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγω-
γής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη, 
επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών  
Εγκαταστάσεων (Κωδ.-18) 

με έδρα τη ΒΙΠΕ Κιλκίς
Περιγραφή θέσης: 

Έλεγχος γραμμής παραγωγής 
Αποκατάσταση βλαβών γραμμής παραγωγής 
Συντήρηση γραμμής παραγωγής

Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο τμήματος 
συντήρησης.
Προσόντα: 

Πτυχίο Ηλεκτρολογίας 
Εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση 
Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες 
Επιθυμητή η γνώση αγγλικών και PLC

Η εταιρία προσφέρει: 
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 

της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 
Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα  

με το σύστημα διοίκησης απόδοσης 
Ιδιωτικό ομαδικό ασφαλιστικό 
Δωρεάν μετακίνηση από/προς τον χώρο  

εργασίας με εταιρικό λεωφορείο 
Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Για αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/7OnSt.

Η εταιρία ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε 
(STEAMKOGAS) με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής 
που δραστηριοποιείται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο 
με αντικείμενο την συντήρηση ατμοπαραγωγών-
ελαιόθερμων καθώς και εγκαταστάσεις, συντηρήσεις 
δικτύων υγραερίου, φυσικού αερίου και δικτύων 
ατμού ζητά τεχνίτη με ειδικότητα:

Θερμοϋδραυλικού  
ή Μηχανολόγου Μηχανικού

Απαραίτητα προσόντα: 
Ηλικία έως 35 ετών 
Ενδιαφέρον για εκπαίδευση και πιστοποίηση 

στην ηλεκτροσυγκόληση 
Δίπλωμα οδήγησης 
Πνεύμα συνεργασίας 
Επαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά 
Δυνατότητα συχνών ταξιδίων εντός Ελλάδας 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Για αποστολή cv στο link: https://swr.gr/yVb9M.

AMCO invites high caliber professionals with the 
requested professional characteristics, to apply 
for the following position of:

Embedded Linux Engineer
Description: AMCO S.A. is currently looking for a 
software engineer with at least 2 years of experience 
in developing software applications in Linux based 
systems. The successful candidate will join a growing 
team of talented developers, working on the whole 
software stack including application layer software, 
low-level embedded software through to server side 
frameworks. As an Embedded Linux Engineer, you will 
be involved in the development of low-level peripheral 
drivers, communications with back-end systems based 
on latest IoT protocols, building and deploying Linux 
images on the company’s latest hardware platforms, 
as well as designing front-end UIs based on modern 
frameworks. The successful applicant should be a 
dynamic, creative team player able to bring new 
ideas to a growing team of like-minded, enthusiastic 
engineers. The company has seen a huge interest 
in its latest line of Linux products and therefore 
can offer excellent routes to progression for the 
ambitious people out there.
Essential skills: 

Degree in Engineering or Computer Science 
Good knowledge of C-C++ with at least two 

years of working experience 

Good understanding of Object Oriented 
Programming principles 

Some experience with Embedded  
Linux systems 

Familiarity with communications protocols 
(TCP/IP, RS232/385, USB) 

Hands-on experience with version control 
systems (Git, SVN or similar) 

A strong passion for development  
and willing to learn new languages  
and software frameworks when required 

Good communications skills  
will be considered just as important  
as technical abilities.
Desirable skills: 

Experience with the ‘full lifecycle’  
of software development: design, coding, 
testing/debugging and documentation 

Some knowledge of scripting languages 
(Bash/Python) 

Experience with SQL or NoSQL databases 
Experience with the Yocto/Open Embedded 

framework will be considered a huge benefit 
Familiarity with Java language or QT 

framework will also be beneficial 
Familiarity with ARM or other embedded 

processors (PowerPC, MIPS, x86) 
Familiarity with IoT protocols  

(COAP, MQTT, LWM2M)
Amco S.A. was established in 2003 by a team of 
experienced and highly knowledgeable members 
with the aim of high technology solutions deployment 
and integration, and the implementation of IT and 
telecommunications projects in general.
Business activities: 

Smart Cities & IoT Solutions 
Cloud-based Ticketing Systems 
Passenger Information Systems 
Automated Payment Systems  

and self-service kiosks 
On-street and Off-street smart parking 

systems 
LED displays for information and advertising

The company offers: 
Competitive salary, based on qualifications 
Excellent working environment 
Prospects of development 
Continuous education

Those interested can send their CV immediately 
quoting reference code: ELX0118 to this link: 
https://swr.gr/8KsS9. All applications will be 
treated with strict confidentiality.

Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της 
διέλασης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Βιομηχανικό Σχεδιαστή 
Κωδικός θέσης: MECH.R&D

O υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα στελεχώσει το 
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Ειδικότερα, 
θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό νέων και υφιστά-
μενων προϊόντων της εταιρίας, την παρακολούθηση 
της παραγωγικής διαδικασίας και τον έλεγχο των 
νέων προϊόντων, καθώς και με τη διαχείριση συ-
στήματος ISO.
Προφίλ υποψηφίου:  

Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής  
(μηχανολόγος μηχανικός, πολιτικός μηχανικός, 
βιομηχανικός σχεδιαστής 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας  
(δεύτερη γλώσσα θα εκτιμηθεί) 

Προαπαιτούμενη γνώση και χρήση  
προγραμμάτων σχεδιασμού Autocad 2D και 3D 

Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον  
3 έτη, σε αντίστοιχη θέση 

Ικανότητα άριστης επικοινωνίας και επίλυσης 
προβλημάτων 

Άριστη γνώση MS Office
Ευέλικτη δημιουργική  

και δυναμική προσωπικότητα
Διάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων 
Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες 
Δεξιότητες στη διαχείριση χρόνου και στην 

οργάνωση εγγράφων
Η εταιρία προσφέρει: 

Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Συνεχείς ευκαιρίες ανέλιξης σε μια δυναμική 

και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία 
Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης στο link: https://swr.gr/fa8Ur. Βιογραφικά 
που δεν πληρούν ακριβώς το προφίλ της θέσης και 
κυρίως τα προαπαιτούμενα, δεν θα αξιολογηθούν.

Η εταιρία Interplast, με ηγετική θέση στην πα-
ραγωγή πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων 
υψηλών προδιαγραφών, επιθυμεί να καλύψει την 
παρακάτω θέση:

Μηχανολόγου Μηχανικού 
με έδρα την Κομοτηνή

Προσόντα: 
Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού  
Προϋπηρεσία σε βιομηχανική παραγωγή 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Πολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας  

και οργάνωσης
Η εταιρία προσφέρει: 

Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 

Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Μεγάλες προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο 
της θέσης): Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο 
link: https://swr.gr/Rweq6 ή με fax στον αριθμό 
25310 38813. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη 
διαχείριση των βιογραφικών.

Η Mellon Technologies, μητρική εταιρία του ομίλου 
εταιριών Mellon, κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των υπηρεσιών 
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και 
των υπηρεσιών business process outsourcing. 
Στο πλαίσιο ανάπτυξής της, αναζητά:

Τεχνικό Πεδίου  
(με δίπλωμα Α’)

Περιγραφή ρόλου: 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης στα τραπεζικά 

συστήματα 
Παροχή τεχνικής υποστήριξης στον χώρο  

των πελατών της εταιρίας 
Διάγνωση, επίλυση και αναφορά τεχνικών 

θεμάτων των πελατών της εταιρίας 
Καταγραφή και παρακολούθηση  

της λειτουργικότητας των προϊόντων  
της εταιρίας
Επιθυμητά προσόντα: 

Εμπειρία έως 3 έτη στην επισκευή μηχανών 
γραφείου, αυτοματισμών, ηλεκτρονικών  
συσκευών 

Απαραίτητη η κατοχή διπλώματος οδήγησης 
δικύκλου Α’ 

Πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Καλή χρήση Η/Υ 
Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας  

και ομαδικότητας
Η εταιρία προσφέρει: 

Πλήρες πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός 
και ασφάλιση) με την αξιοπιστία του ομίλου 
εταιριών Mellon 

Συνεχή εκπαίδευση στα τραπεζικά συστήματα 
και τις νέες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών 

Προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.
gr/cYKAu αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
(MT_ΤΠ_18).

Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης
Είστε Μηχανικός και έχετε εμπειρία στην τεχνική 
υποστήριξη; Θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα σας 
ως Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης σε δυναμική 
εταιρία που εμπορεύεται μηχανές καφέ και επαγγελ-
ματικό μηχανολογικό εξοπλισμό; Εάν η απάντηση 
σας είναι θετική, τότε κάντε την αίτησή σας τώρα.
Παροχές: Ως Μηχανικός Τεχνικής  
Υποστήριξης θα έχετε τις παρακάτω παροχές: 

 Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 Συνεχής εκπαίδευση 
 Προοπτικές εξέλιξης

Αρμοδιότητες: Ως Μηχανικός Τεχνικής  
Υποστήριξης θα έχετε τις παρακάτω  
αρμοδιότητες:

Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες 
για την επίλυση των προβλημάτων τους

Οργάνωση και ανάθεση εργασιών  
στους τεχνικούς του τμήματος Τεχνικής  
Υποστήριξης 

 Έλεγχος αποθεμάτων και διαχείριση  
παραγγελιών σε συνεργασία  
με τον υπεύθυνο αποθήκης 

Συμπληρωματική πώληση ανταλλακτικών 
μερών 

Έκδοση παραστατικών και τιμολογίων 
Διαχείριση νέου λογισμικού συστήματος

Προσόντα: Ως Μηχανικός Τεχνικής  
Υποστήριξης θα πρέπει να έχετε  
τα παρακάτω προσόντα: 

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο χρόνια  

σε αντίστοιχη θέση εργασίας 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office) 
Δυναμική προσωπικότητα 
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές 

δεξιότητες
Πληροφορίες: Εάν έχετε απορίες και θέλετε πε-
ρισσότερες πληροφορίες για τη θέση Μηχανικός 
Τεχνικής Υποστήριξης μπορείτε να καλέσετε την 
Aspasia Kotsampouikidou, καθημερινά από τις 09:00 
έως τις 17:00 στο 2310 414731. Παρακαλούμε λά-
βετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης 
μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που 
υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή 
και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων 
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς 
στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για 
συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές. Please note that for transparency and 
equity reasons, only those applications made online 
via our site will be assessed. After the screening 
of all the CVs received, we will only contact the 
candidates who meet the requirements of the 
job to arrange an interview. All applications are 
considered strictly confidential.
Follow us on Linkedin, Facebook, Instagram. 
www.randstad.gr.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/9Bmdg.

Στo πλαίσιo της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής 
δραστηριότητας της εταιρίας, επιθυμούμε να προ-
σλάβουμε για τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και 
Πληροφορικής, με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία 
στη Μεταμόρφωση Αττικής:

Μηχανικό Λογισμικού
Η ομάδα εργασίας στην οποία θα ενταχθεί o μηχανικός 
λογισμικού που θα επιλεγεί, υλοποιεί εσωτερι-
κά όλες τις εφαρμογές γύρω από το Warehouse 
Management System της METRO.
Απαραίτητα προσόντα: 

Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής 
Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων 

(Oracle, SQL Server) 
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Γνώση και εμπειρία σε προγραμματισμό VB, 
C#,.NET και Visual Studio 

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού 
Ικανότητα ανάλυσης απαιτήσεων 

και βελτίωσης υφιστάμενων εφαρμογών  
εσωτερικής ανάπτυξης 

Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών στόχων  
και επίλυσης προβλημάτων 

Παροχή υποστήριξης χρηστών σε θέματα 
χρήσης και λειτουργικότητας των παραπάνω 
εφαρμογών 

Ευχάριστη προσωπικότητα με δυνατότητες 
άριστης επικοινωνίας και ομαδικότητας
Επιθυμητά προσόντα: 

Επιθυμητή η γνώση προγραμματισμού  
σε περιβάλλοντα.NET Compact  
Framework, WPF
Η εταιρία προσφέρει: 

Ανταγωνιστικές αποδοχές 
Πρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης 
Προοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά  

αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/7Anec 
και επιλέγοντας τον κωδικό θέσης “MCS15”.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΕΛΤΑ 360ο, ένας από 
τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς 
ζητά να προσλάβει, στην Καλαμάτα:

Πτυχιούχους Μηχανολόγους Οχημάτων  
ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ισότιμου Τίτλου

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο μηχανολογίας  

οχημάτων ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ  
ή ισότιμο τίτλο με προϋπηρεσία 

Εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης 
Εργασιακή εμπειρία

Επιθυμητά προσόντα: 
Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές  

ικανότητες 
Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
Ικανότητα διαχείρισης τάξης 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Συνέπεια-υπευθυνότητα 
Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

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

Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
Project manager Η/Μ έργων 

Κύπρος, Λεμεσός
Απαραίτητα προσόντα:  

Ελάχιστη τριετής προϋπηρεσία σε θέση  
εργοδηγού και project management έργων Η/Μ 
εγκαταστάσεων κυρίως HVAC 

Μεγάλη εξοικείωση με αντλίες θερμότητας 
Εξοπλισμός κλιματισμoύ και υδραυλικών 

δικτύων 
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών 
Καλή χρήση του AutoCAD 
Άριστη γνώση αγγλικών-Η/Υ

Καθήκοντα θέσης:  
Συμμετοχή στον σχεδιασμό εφαρμογής  

των έργων 
Συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών  

τεχνικών λύσεων και εξοπλισμού 
Προετοιμασία προϋπολογισμών,  

προμετρήσεις-επιμετρήσεις 
Σύνταξη προσφορών έργου 
Project management 
Παρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια 

μετρήσεων 
Προετοιμασία διαδικασιών συντήρησης

Η εταιρία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στη σχε-
δίαση και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης 
ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, με 
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές 
μεγάλης κλίμακας. Πρόσθετες πληροφορίες στο 
www.sychem.gr.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

Κτιριακές και βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις 
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας 

Μηχανοστάσια HVAC και DHW με χρήση  
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης  
θερμότητας και θερμικών ηλιακών 

Ειδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA  
και κολυμβητικών δεξαμενών 

Συστήματα διαχείρισης (BMS) 
Ενεργειακές μελέτες 
Αντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων 

νερού, αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών 
Συστήματα αφαλάτωσης νερού 
Αντλιοστάσια

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
I9Okw ή στο φαξ 210 6084942 με κωδικό SY-M-L.

H Nova Packaging Ελλάς, μέλος διεθνούς ομίλου 
στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας, αναζητά να εντάξει 
στο ανθρώπινο δυναμικό της στις εγκαταστάσεις 
της στη ΒΙΠΕΘ στη Σίνδο:

Μηχανικό Παραγωγής
Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου: 

Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού  
ή συναφούς αντικειμένου 

Δύο χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
Εμπειρία στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας  

ή της συσκευασίας γενικότερα θα εκτιμηθεί 
Ευχέρεια χρήσης Η/Υ, καλή γνώση βασικών 

προγραμμάτων (MS Office κ.λπ.) και εμπειρία 
χρήσης βιομηχανικού λογισμικού (ERP κ.λπ.) 

Ικανότητα στη δημιουργία, παρακολούθηση  
και τήρηση αναφορών 

Πολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά) 

Οργανωτικές ικανότητες 
Επικοινωνιακές δεξιότητες

Στη Nova Packaging Ελλάς, ο υποψήφιος θα συ-
ναντήσει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με 
ευκαιρίες ανάπτυξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/ru8Nj.

Management Force Group seeks to recruit:
Process Safety Consultant 
for Industry and Projects

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

Bsc in Chemical or Mechanical Engineering 
5 years experience in process safety and risk 

studies (HAZID, HAZOP, QRA, SIL, ATEX etc) 
Excellent knowledge of office packets PC 
Fluent english 
Possibility for traveling abroad

Additional preferable qualifications: 
Driving License 
Advantage: Master in Process or Chemical  

or Mechanical Engineering or in Health Safety 
and Environments Management 
Send your cv to this link: https://swr.gr/fm1C4, 
(Ref: PSE-18).

Καθηγητές
Για συνεργασία στον τομέα διάφοροι μηχανικοί 
για επιμέλεια και υποστήριξη έργων
Προϋποθέσεις: 

Εμπειρία στον τομέα 
Υπευθυνότητα 
Σοβαρότητα 
Επαγγελματισμός 
Συνέπεια 
Οργανωτικές δεξιότητες 
Ερευνητική εμπειρία

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/E8iVP.

Η AGT Engineering & Operations Services εί-
ναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία 
παροχής υπηρεσιών στους τομείς των Facility 
Management, Engineering Projects, Security & 
Protection Systems, Energy & Environmental etc. 
Δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο 
εξωτερικό με πελατολόγιο που συνθέτουν κορυφαίες 
επιχειρήσεις και οργανισμοί. H πελατοκεντρική της 
φιλοσοφία, η ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχει 
στο πλαίσιο του Total Customer Solutions, οι εξει-
δικευμένες και ιδανικές λύσεις της, αναδεικνύουν 
την AGT Engineering & Operations Services ως 
μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες του χώρου, 
σε διεθνές επίπεδο. Πληροφορίες για την εταιρία 
μπορείτε να αντλήσετε στο www.agtgroup.gr. Η 
εταιρία για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να 
συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία της αναζητά:

Μηχανικό Δημοσίων Έργων 
εντός και εκτός Αττικής

Αρμοδιότητες: 
Οικονομική παρακολούθηση έργων 
Σύνταξη επιμετρήσεων 
Συντονισμός προμηθειών-υπεργολάβων 
Σύνταξη και συντήρηση αλληλογραφίας έργου 
Σύνταξη ΦΑΥ, ΣΑΥ χρονοδιαγραμμάτων 
ΠΠΕ, ΠΚΤ, ΜΝΕ, ΑΠΕ 
Έρευνα αγοράς 
Χρονικός προγραμματισμός έργων

Απαιτούμενα προσόντα: 
Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ 
5+ έτη προϋπηρεσίας σε έργα του δημοσίου 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Αποδεδειγμένη ικανότητα ταυτόχρονης  

διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων, με ιδιαίτερη 
προσοχή στη λεπτομέρεια 

Ικανότητα εργασίας υπό πίεση 
Εξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες

Η AGT φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους συνερ-
γάτες της άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες 
εξέλιξης. Η διαχείριση των βιογραφικών και των 
αιτήσεων θα γίνει με πλήρη εμπιστευτικότητα. Πα-
ρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό 
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης 
«CON/MHXPUB/01». 
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογρα-
φικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση 
για συνέντευξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/DYzSE.

Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος 
Θεσσαλονίκη

Η Electronica Α.Ε. εμπορική εταιρία που δραστη-
ριοποιείται στον τομέα της ενέργειας (κλιματισμός, 
θέρμανση, ηλιακά συστήματα, φυσικό αέριο, αντλίες 
θερμότητας) ζητά άτομο με γνώση του αντικειμένου 
για μελέτες-προσφορές, πωλήσεις. Πτυχίο Μη-
χανολόγου-Ηλεκτρολόγου θεωρείται πρόσθετο 
προσόν. Πλήρης απασχόληση. Γνώση αγγλικής 
γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (Ms Office, internet).
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/Qr4U1.

Ηλεκτρολόγος 
Μηχανολόγος Μηχανικός Πωλήσεων  

(SAL 1009), Αθήνα
Περιγραφή: Καταξιωμένη εταιρία στον χώρο 
παραγωγής δομικών υλικών, με παρουσία στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζητά Ηλεκτρολόγο-
Μηχανολόγο Μηχανικό Πωλήσεων για τις ανάγκες 
της περαιτέρω ανάπτυξής της.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος 
θα ασχοληθεί με την υποστήριξη και ανάπτυξη 
του πελατολογίου-μελετητικά γραφεία, τεχνικές 
εταιρίες-στην Αττική και στην επαρχία.

Απαραίτητα προσόντα: 
Τουλάχιστον 3-5 έτη επαγγελματική εμπειρίας, 

επιθυμητά σε αντίστοιχο κλάδο 
Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος 

Μηχανικός 
Άριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού  

ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Φιλόδοξος, δημιουργικός, συνεργάσιμος,  

με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες 
Δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/v47DW.

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

Process Safety Engineer
Job description:

Process safety engineering and risk studies 
performing (HAZID, HAZOP, QRA, SIL, ATEX, etc)

Technical writing (engineering reports  
and proposals) 

Engineering Analysis and understanding 
engineering first principles 

Opportunity to direct own projects 
Support Hazard Analysis and design 

improvements 
Process & Instrumentation Diagrams 
Industrial Risk & Project Management

Candidate profile: 
BSc in Chemical or Mechanical Engineering 
5 years’ experience in process safety and risk 

studies (HAZID, HAZOP, QRA, SIL, ATEX, etc.) 
Excellent Knowledge of office packets PC 
Fluent english 
Possibility for traveling abroad 
Additional preferable qualifications 
Driving License 
Advantage: Master in Process or Chemical  

or Mechanical Engineering or in Health Safety 
and Environment Management
The company offers: 

Competitive remuneration package 
Private life and health insurance 
Friendly and challenging working environment 
Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV 
to this link: https://swr.gr/hLszl. After the screening 
of the CVs, we will contact the candidates who 
meet the profile’s requirements to arrange an 
interview. For more job openings please visit our 
website www.adecco.gr and register your CV in 
our database to be eligible for current or future 
job openings. It is highly recommended to use 
Google Chrome when registering your CV in the 
Adecco database. All applications are considered 
as strictly confidential.

Η εταιρία Trenkwalder, για λογαριασμό μεγάλου 
πελάτη της που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
βιομηχανίας, ζητά:

Χημικό Μηχανικό 
Πύργος (Nομός Ηλείας)

Απαιτούμενα προσόντα:  
Διπλωματούχος ΑΕΙ Χημικός Μηχανικός 
Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο 

προσόν 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 -5 έτη  

στη διεύθυνση παραγωγής τροφίμων 
Εξαιρετική γνώση εφαρμογών Ms Office 
Άριστη γνώση αγγλικών

Αρμοδιότητες: 
Έλεγχος και παρακολούθηση παραγωγής 

προϊόντων 
Διαχείριση των τμημάτων παραγωγής 
Παρακολούθηση κανόνων ISO 
Έλεγχος πρώτων υλών

Προσφέρονται: 
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
Ευκαιρίες καριέρας 
Επαγγελματικά ταξίδια

Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών με 
κωδικό θέσης: XHM/AR18 στο link: https://swr.
gr/gANes. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των 
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσου-
με με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα 
γραφεία της εταιρίας μας.

Από την εταιρία Πλαστικά-Κ. Κοτρώνης ΑΒΕΕ, 
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία 
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συ-
σκευασίας τροφίμων, ζητείται για την ενίσχυση 
του τμήματος κατασκευής καλουπιών injection:

Μηχανικός Κατασκευής  
Καλουπιών Injection

Κύριες αρμοδιότητες: 
3D σχεδιασμός αντικειμένων και εξαρτημάτων 
Σχεδιασμός καλουπιών με χρήση σχεδιαστικού 

πακέτου 
Κατασκευή καλουπιών και εξαρτημάτων  

σε CNC κέντρο κατεργασίας
Project management από τη ζήτηση προσφοράς 

έως την τελική δοκιμή του καλουπιού και την έγκριση 
για χρήση στην παραγωγή
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο ΑΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης  
ή τεχνικής σχολής κατασκευαστικού τομέα 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
3 ετών 

Άριστη γνώση χειρισμού εργαλειομηχανών 
CNC τουλάχιστον 3 αξόνων 

Άριστη γνώση σχεδιαστικού CAD/CAM 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 

επιθυμητή γνώση γερμανικών 

Δυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα, 
υπευθυνότητα 

Αποτελεσματική διαχείριση ομάδας,  
οργανωτική ικανότητα 

Λήψη πρωτοβουλιών, εστίαση στο αποτέλεσμα 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία παρέχει: 
Άριστες συνθήκες και φιλικό περιβάλλον 

εργασίας 
Συνεχή εκπαίδευση 
Ιδιωτική ασφάλιση υγείας 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις 
προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα στο link: https://swr.gr/aK19w. Όλες 
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Μεγάλη βιομηχανία παραγωγής παντός τύπου 
σωλήνων χάλυβα, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ 
(MECH.SOL)

Ο υποψήφιος θα εκτελεί καθήκοντα ελεγκτή 
ποιότητας στη μονάδα παραγωγής.
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχιούχος ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης 
Άριστη γνώση MS Office 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Μόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή  

Σχηματαρίου-Χαλκίδος
Παροχές εταιρίας: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον  

με δυνατότητες εξέλιξης 
Επαγγελματική εκπαίδευση

Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφι-
κό τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/4RiDg 
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης εργασίας.

Ο όμιλος MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο 
υποψήφιο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης 
εργασίας στο Μαρκόπουλο Αττικής:
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Εγκαταστάσεων 

(Κωδικός θέσης: EL 8/18)
Προφίλ υποψηφίου: 

Κάτοχος πτυχίου ή διπλώματος  
Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
σε αντίστοιχη θέση 

Εμπειρία σε κτιριακές ή βιομηχανικές  
εγκαταστάσεις 

Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
Προσφέρονται: 

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/p7ncO.

Electricians-Ηλεκτρολόγοι
Join our Team. Four Seasons Astir Palace Hotel 
Athens is looking for talent. We are inviting energetic 
and talented candidates, with hospitality culture, 
positive attitude, customer service spirit and passion 
for excellence to join the dynamic team of Four 
Seasons. Does this sound like you? Then we want 
to hear from you. If you want to be part of this 
unique opportunity on the Greek Riviera, all you 
need to do is to send us your updated CV to this 
link: https://swr.gr/sR97n Selected candidates 
shall be contacted to attend an interview.

Archirodon is seeking to recruit a:
Business Development  

Engineer (BDE)
Archirodon is expanding its activities in Africa 
and we currently have an opening for a Business 
Development Engineer in selected countries of 
Sub-Saharan Africa. The successful candidate will 
be part of the Business Development Department.
Key responsibilities of the role are to: Be actively 
involved in all the Business Development activities 
to execute the company’s plans and strategies, 
including:

Identification of prospective clients  
and projects 

Relationship building with clients or other 
stakeholders 

Market research, information gathering  
and competition monitoring 

Support in any administrative tasks-logistics
We are seeking individuals who: 

Display good interpersonal and 
communication skills (written and oral)  
and build rapport easily 

Can be counted on to achieve goals, 
demonstrating a fighting spirit and 
perseverance 

Are flexible and eager to take initiatives 
Are able to plan, prioritize and execute tasks 

in a high-pressure environment 
Are effective at solving problems,  

trouble-shooting and making timely decisions 
Display a team spirit, particularly  

in a multicultural environment
Essential prerequisites include: 

University degree in Civil or Electrical 
Engineering 

Minimum 4-5 years of work experience  
in the Construction industry 

Very good command (written and oral)  
of greek, french and english language.  
All three languages are required 

High mobility
Archirodon offers appropriate on-the-job training, 
excellent opportunities for a challenging career 
advancement in an international environment, and 
a competitive remuneration package.
Please apply through our website to this link: 
https://swr.gr/UqVfM quoting “BDE”.

Junior Civil Engineer-Neo Psychiko
Description: 

Site supervision of civil engineering works 
for renovation and new construction works 
(offices, hotels, residences) 

On-site quality control 
Quantity survey of works required  

for payment certificates 
Procurement and tendering of materials  

and works contracts
Requirements: 

Past experience in similar projects 
Team spirit 
Imminent availability for new projects 
Fluent english 
Ease of use of architectural software  

(e.g. Autocad)
Benefits: 

Becoming part of a company with wide 
portfolio of interesting projects 

Pleasant working environment with mostly 
young and experienced colleagues 

Potential projects both in Athens  
and elsewhere in Greece 

Salary around 1.500euro/month depending 
on experience
Send your cv to this link: https://swr.gr/viTYo.

C/C++ Software Engineer 
(SD-MATH-18) 

Location: Kato Scholari-Thessaloniki-Greece
With background in computational geometry  
or applied maths
Το τμήμα ψάχνει για νέους-ες με πάθος για τον προ-
γραμματισμό, τα μαθηματικά & την ομαδική δουλειά, 
που θα αποτελέσουν τους αυριανούς μας συναδέλφους. 
Περιγραφή της θέσης: Το τμήμα ασχολείται 
με τις παρακάτω ενότητες και προβλήματα:  

Την υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής  
και διαφορικής γεωμετρίας  

Την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων  
βελτιστοποίησης (γραμμικών και μη γραμμικών) 

Τη βελτιστοποίηση κώδικα και την υλοποίηση 
παράλληλων αλγορίθμων  

Την ανάπτυξη και συντήρηση μαθηματικής 
γεωμετρικής βιβλιοθήκης
Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής 
επικοινωνίας, καθώς και η τεκμηρίωση 
σχολιασμός των αλγορίθμων στον κώδικα, 
γίνονται στα αγγλικά. 
Απαιτούμενα προσόντα:  

Πτυχίο ή ανώτερος τίτλος από σχολή  
πληροφορικής, πολυτεχνείου ή θετικών  
επιστημών 

Άριστη γνώση προγραμματισμού σε C ή C++  
Πολύ καλή γνώση δομών δεδομένων  

και αλγορίθμων  
Εμπειρία σε προβλήματα υπολογιστικής  

γεωμετρίας 
Πολύ καλή γνώση υπολογιστικών  

μαθηματικών και αριθμητικών μεθόδων 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν: 
Γνώσεις παράλληλου προγραμματισμού  

(π.χ. OpenMP) 
Εμπειρία στην επίλυση γραμμικών  

ή μη γραμμικών προβλημάτων βελτιστοποίησης 
Εμπειρία στην υλοποίηση αλγορίθμων  

σε πολυγωνικά πλέγματα 
Γνώσεις γραμμικής άλγεβρας 

Προσφέρονται: 
Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου 

μετά από εξάμηνη αξιολόγηση 
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών 

(ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα,  
γυμναστήριο κ.λπ.) 

Σύγχρονος και διαρκώς ανανεωμένος  
εξοπλισμός (hardware και software) 

Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες, 
σχετικές με το αντικείμενο 

Διεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση  
κατά τα επαγγελματικά ταξίδια 

Λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/9fHn1.

Η Εlval Colour Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις 
της στη Θήβα:

Eργοδηγό Μηχανικό Τρίτης Ειδικότητας 
(πρακτικό μηχανικό συντηρητή  

Α’ ειδικότητας)
Αντικείμενο της θέσης είναι:

Η αντιμετώπιση όλων των τεχνικών προβλημάτων 
του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου 
στo πλαίσιo της συντήρησης

Η βελτίωση του υπάρχοντος μηχανολογικού 
εξοπλισμού όλων των γραμμών παραγωγής

Η υποστήριξη, με τη χρήση εργαλειομηχανών 
τόρνου και φρέζας, στην υλοποίηση των εργα-
σιών που αφορούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν  
τα ακόλουθα προσόντα: 

Πτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής  
ή επαγγελματικού λυκείου 

Δεκαετή εμπειρία σε βιομηχανική εταιρία 
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία  

στον χειρισμό εργαλειομηχανών τόρνου φρέζας 
Αποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία  

σε εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων 
Βασικές γνώσεις σε πνευματικά συστήματα 

πεπιεσμένου αέρα 
Βασικές γνώσεις σε δίκτυα φυσικού αερίου 

και καυστήρες
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασί-
ας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική 
κάλυψη. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με 
κωδικό θέσης «ΕΡ» στο link: https://swr.gr/QM65o. 
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συνέχεια στη σελ. 20

Θα εκτιμηθούν:

link

LS-Data Analyst/ETL Developer
Key Responsibilities:

Skills and requirements:

Company provides:

link:

Epsilon Net Α.Ε.

Oracle Developer
(κωδ.: ATH_ORC_DEV)

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

ιστοσελίδα

Brokers Union Μεσίτες Ασφαλειών Α.Ε. 

IT Assistant
Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται: 

link

Athens Technology Center
Software QA Engineer

The key responsibilities of the candidate 
include:

Candidate qualifications/profile: 
Minimum requirements:

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

Other skills:

link:

System Engineer  
for Maritime Industry

IQ Solutions’

Qualifications:

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Mηχανολόγος Τμήματος Πωλήσεων  

Εξωτερικού
Description: Fontana Fountains

Θα πρέπει να έχεις:

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

Παροχές:

link

Pre-sales Engineer
Report to:
Κύριες αρμοδιότητες:

Ο ιδανικός υποψήφιος:

Ο υποψήφιος, θα πρέπει να διαθέτει  
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

link

INGROUP

Μηχανικό Πωλήσεων (HR 001309)
Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλάβει 
καθήκοντα που αφορούν:

Προσόντα:

Παρέχονται:

Πωλητής

Προσφέρονται
link:

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Amco ABEE  

Ηλεκτρονικό Τεχνικής Υποστήριξης
(κωδ. θέσης: SE_01_18)

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Τόπος εργασίας:

ηλεκτρονική 
διεύθυνση:

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή (Θεσσαλονίκη)
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν

Προϋποθέσεις:

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

FI Electronics

Τεχνικός Τμήματος Εγκαταστάσεων  
Δορυφορικών Συστημάτων  
& Συστημάτων Ασφαλείας

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

link

 

Τεχνικούς

link

ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Τεχνικός Συντήρησης & Λειτουργίας
(σύμβαση ορισμένου χρόνου)

Απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, δεξιότητες, 
εμπειρία:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

link

Mellon Technologies

Τεχνικό Service Τερματικών (POS)
(κωδικός θέσης: MT_ΤTEΡ_18)

Επιθυμητά προσόντα:

Περιγραφή ρόλου:



Υπάλληλος Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:

Επαγγελματικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

 link: 
Τηλέφωνο επικοινω-

νίας:

E&O London restaurant

Barmen / Barwomen
General requirements:

What we offer:

link: 

 Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa

Απογευματινή Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:

link: 

Account Manager
for the Public Sector Sales dept 

Candidate’s profile:

 link: 

 Εmpties

Υπευθύνου Γραφικής Ύλης
για άμεση πρόσληψη

Απαραίτητο προσόν: 

Προσφέρονται:

link: 

Βοηθός Λογιστή

 link

Wyndham Grand Athens

Βοηθός Προϊσταμένου 
Υποδοχής-Assistant Front 

Office Manager
Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

General Manager 
for Concrete Operations-Oman

Latomia Pharmakas PLC

The position: 

Requirements:

Remuneration:

link: 

Job description:

Skills required:

Qualifications: 

 link: 

Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:

, ,
, , , 

, 

Απαραίτητα προσόντα:

 Media Markt Ελλάς 

link: 

Προφίλ:

Αρμοδιότητες:

Προσόντα:

 link: 

Back-End Developer

Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης σε Διάφορα Τμήματα
για το κατάστημα στην Καλλιθέα

(μερικής απασχόλησης) (Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 340, Καλλιθέα)

Γενική Ταχυδρομική

Προϊστάμενο Βραδινής Βάρδιας Κέντρου Διαλογής Αττικής

Συνεργάτες Πωλητές

link: 

Aνώνυμη εταιρία

Εταιρία παραγωγής
εύκαμπτης συσκευασίας
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H εταιρία Alertit ζητά να ενισχύσει άμεσα το δυ-
ναμικό της με: 

Ηλεκτρολόγους & Ηλεκτρονικούς 
Για να εργαστούν στο τεχνικό τμήμα ως τεχνικοί 
συστημάτων ασφαλείας, με πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

πνεύμα 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: https://swr.gr/
U4xpr
(τμήμα προσωπικού).

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Carpenters/Ξυλουργoί

Join our team! Four Seasons Astir Palace Hotel 
Athens is looking for talent! We are inviting 
energetic and talented candidates, with hospitality 
culture, positive attitude, customer service spirit and 
passion for excellence to join the dynamic team of 
Four Seasons. Does this sound like you? Then we 
want to hear from you!
If you want to be part of this unique opportunity on 
the greek riviera, all you need to do is to send us 
your updated cv to link: . Selected 
candidates shall be contacted to attend an interview.

Η Auto Marin A.E. αναζητά:
Φανοποιό Αυτοκινήτων

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: https://swr.gr/elGnI 

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.
-

Υδραυλικός
Απαιτούμενα προσόντα θέσης: 

 

 
 

 

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
 

 
 

 

link:  

Aqua Luxury Suites -

Υδραυλικού/Συντηρητή Ξενοδοχείου
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 
 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 

σημείωμα με φωτογραφία στο https://swr.gr/4BLDz. 
-

Το όραμά μας: Η Miele -

Ο σκοπός μας: -

Οι αξίες μας:
διαφορετικότητα.
Η Miele

-
κλειστικά στη μάρκα Miele στην κατηγορία προϊόντων 

Αναζητούμε συνεργάτη στη Μύκονο:
Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη

Απαραίτητα προσόντα: 

ηλεκτροτεχνίτη 

 
 

 

μετακινήσεων
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 

H εταιρία παρέχει: 
 

εργασίας 
 

 
 

 
 
 

περιοχή της Μυκόνου
link:  

Η Α. Γερολυμάτος A.E. 
 

Αττικής αναζητεί:
Ηλεκτροσυγκολλητή

Προσόντα:  
 

 
ηλεκτροκόλλησης 

 
 

 
καταστάσεις 

Καθήκοντα: 
 

 
 

Παροχές:
-

link: 
https://swr.gr/TMojF 

Η Meccanica Group A.Ε. -

Υδραυλικό

Αφορά αποκλειστικά το νομό Αττικής.
link:  

Η εταιρία Krivek Α.Ε. ζητεί: 
Συντηρητή/Τεχνίτη

εγκαταστάσεις.
Παρέχεται: 

link: https://swr.gr/TjSsI.  

LOGISTICS
Η Data Media–Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε. δρα-

Υπάλληλο Τιμολόγησης
Αρμοδιότητες θέσης: 

 

 
 

για την διακίνηση των εμπορευμάτων  
της εταιρίας 
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Προϋπηρεσία–εξειδικευμένες γνώσεις: 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 
 

 

-
φικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης (DAT-TIMOLOG) στο  

-

Υπάλληλο για Λογιστική  
Αποθηκών & Παραγωγής 

(κωδ. θέσης: ΥΠΑΛ-ΛΟΓ/0918)
Κύριες αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

(σε προφορικό και γραπτό επίπεδο) 
 

τα τμήματα της εταιρείας (διοίκηση, πωλήσεις, 

link: https://swr.  

Aποθηκάριοι

link: https://swr.gr/
 

Demand Planner
Job Description:

months of the BU customers in JDA so that customer 
orders can be consistently and accurately be predicted

to develop these forecasts

modelling changes to the baseline, as proposed by 
SSC Statistical forecasting

Qualifications/requirements: 

supply chain management 
 

in preferable FMCG 
 

supply chains 

systems 
 

into meaningful insights 

actionable, pragmatic solutions
Apply to link:  

Η εταιρία Digicode για λογαριασμό εταιρίας, πελάτη 

Υπάλληλο Αποθήκης & Διανομής 
(σύμβαση έργου–2 μήνες)

Ο ιδανικός υποψήφιος: 
 

 
 

 
 

 
 

στο link: 

Η Φουρναράκης Α.Ε. -

και με ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων 

-

των εργαλείων στην ευρωπαϊκή αγορά και ζητεί:
Logistics Analyst

Περιγραφή θέσης: Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσ-

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

κατά προτίμηση μηχανολόγος, μηχανικός 
 ή logistics 

εταιρία 
 

 
 

 
 

 

 
 

στο πλαίσιο μίας ομάδας
Παροχές: 

 

link:  

 που δραστηριοποιείται στον 

Αποθηκάριους

Bιογραφικά στο link:  

Υπάλληλος Αποθήκης
H εταιρία Vamvax Α.Ε., ηγετική εταιρία στον κλάδο των 

brands Guy Laroche Paris, Saint Clair Paris, Blumarine, 

στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας είναι: 

 
 

 

(ωράριο: 
Προσφέρεται:
Bιογραφικά στο link: 

Η Transcombi Express A.E.

-

-

συνεργασίες της με επιχειρηματικούς εταίρους σε όλο 

του παντού, γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά και με 

 αναζητά 

Υπαλλήλων Αποθήκης/Pickers
-

Περιγραφή θέσης: 

προετοιμασία παραγγελίας και συσκευασία) 
 

προϊόντων 
 

 
 

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

 

εργασίας
link: https://swr.gr . Μετά τη 

-

Η Ε-gate -

Αποθηκάριο (Κωδ. θέσης: Log 0918)
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

 
 

διανομής
Προσόντα: 

 
 
 

 

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου: 
 

 

 

πνεύμα συνεργασίας 

Η εταιρία παρέχει: 

 
 

 
 

αναπτυσσόμενη επιχείρηση
Η E-GATE ΕΠΕ προσφέρει: 

 
 

εργασίας 

 
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας  

link:  
. 

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλής ζητούνται: 

Εργάτες Εργαστηρίου
Για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
πνεύμα συνεργασίας 

Παροχές: 
 

 

link: https://swr.gr/VGySH 

Εργάτες Παραγωγής & Αποθήκης
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: https://swr.gr/hpYGg.  

Royal Olympic 5 αστέρων στην 
 

Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

ΟΔΗΓΟΙ
Η Eurocatering Α.Ε.
στην Αττική, αναζητά: 

Οδηγούς (κωδ. θέσης: ΟΔΓ/0818)

Αρμοδιότητες: Μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων 
σε συντήρηση στην περιοχή της Αττικής.
Προφίλ: 

 
 

 
 

 
 

 

συνεργασίας και ομαδικότητας,  
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 
 

Αποστολή CV με φωτογραφία, αναγράφοντας τον 
link:  

Pilot Beach Resort  www.
pilot-beach.gr στη  Γεωργιούπολη Χανίων αναζητά:

Οδηγό Δ’ Κατηγορίας
Για τη  φετινή τουριστική περίοδο.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

 
 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

link: https://swr.gr/o4jxv 

Oδηγός–Aποθηκάριος

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

υπό πίεση 

Προσφέρονται: 
 

link: nV 

Η Elton μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες που δρα-
στηριοποιούνται στην ελληνική αγορά στην εμπορία 
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καταξιωμένων οίκων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, με 35 χρόνια λειτουργίας, και δυναμική 
παρουσία σε 6 χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγα-
ρία, Σερβία, Ουκρανία και Τουρκία. Η μακρόχρονη 
εμπειρία μας στην εμπορία και διανομή βιομηχανικών 
πρώτων υλών, η ευρείας κλίμακας αποθηκευτική 
μας δεινότητα (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και το 
εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησής μας, εξασφαλί-
ζουν γρήγορη παράδοση παραγγελιών και υψηλή 
ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας. Δείτε 
περισσότερα για την εταιρία μας στο: www.elton.gr

Επαγγελματίας Οδηγός (Θεσσαλονίκη)
Ο ρόλος: Φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά και 
διανομή εμπορευμάτων κυρίως σε περιαστικές 
διαδρομές στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δρομο-
λόγια προς Αθήνα.
Απαραίτητα προσόντα: 

εμπορευμάτων 

κατηγορίας 

μεταφοράς εμπορευμάτων, σφραγισμένο  
με τον κωδικό 95 

 
 

 
 

Η εταιρία παρέχει:

εκπαίδευση, που εξασφαλίζει τις κατάλληλες συν-
θήκες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη

συνεργασία, δημιουργικότητα και υψηλές επιδόσεις

στο link: https://swr.gr/VScG6 (κωδικός θέσης: 
ΕΘΔ918)

Η  Φoυρναράκης Α.Ε.  με ηγετική θέση στην ελληνική 
-

και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών 
-

μής της στον Ασπρόπυργο, επιθυμεί να προσλάβει:
Οδηγό Β’ Κατηγορίας

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 
 

Παροχές: 
 

επαγγελματικής εξέλιξης 

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
OkJ5m. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6955 485949 
-216 9007897.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Yoda-Care Market, ενδιαφέρεται να προσλάβει 

απαραίτητη εμπειρία σε supermarket, για τα τμήματα:
Διανομής (Oδηγοί βαν)

Προσφέρονται: 
 

 

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/56dUe 

Tα εστιατόρια ΚFC 

Διανομείς-μερικής απασχόλησης
 

Παρέχονται
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/8FP5H 

Η εταιρία Digicode για λογαριασμό εταιρίας, πελάτη 
της εταιρία ιατρικών μηχανημάτων-αναλωσίμων, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Αποθήκης & Διανομής 
(σύμβαση έργου-2 μήνες)

Ο ιδανικός υποψήφιος: 
 

 
 

 
 

 
 

Στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας σημείωμα στο 
https://swr.gr/rlOwX
μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.

Εξειδικευμένη εταιρία στον χώρο του 
ζητά να απασχολήσει:

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

 

μεσημέρι 
 

 
 

Προσφέρεται: 
 

 

 

Εφόσον πληροίτε τα παραπάνω στοιχεία, παρακαλώ 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας συνοδευόμενο 
με μία πρόσφατη φωτογραφία σας στην ιστοσελίδα: 
https://swr.gr/kh7ao με τον κωδικό: Εντυποδιανομή.

αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία 
Απολλώνιον Α.Β.Ε.Ε., η οποία διαθέτει ένα άρτια 
οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην 

για πλήρη απασχόληση:
Delivery Άνω Βριλήσσια & Πεντέλη

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/48k3h 

-

Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών below the 

1994 και πανελλαδική εμβέλεια, συνεργαζόμενη με 

την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης:

Επόπτες Διανομής Φυλλαδίων
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει, ελέγχει και διασφα-

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

και όμορων νομών 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

εξέλιξης 

βιογραφικό τους με συνημμένη φωτογραφία προ-
σώπου και ολόσωμη και με την ένδειξη: SVD001 
στο . Βιογραφικά που δεν 

SECURITY
Η εταιρία Pop Air, η οποία δραστηριοποιείται 
στον χώρο της ένδυσης, ζητά:

Security

Βιογραφικά στο link:  

Ο όμιλος Brink’s Hellas

παγκοσμίως, προσλαμβάνει άμεσα προσωπικό, δί-

ένα αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας. Αν ενδιαφέρε-

patrol, αερομεταφορές, χρηματαποστολές) το μόνο 
που πρέπει να κάνεις είναι να έρθεις σε επικοινωνία 
μαζί μας! Αυτή την περίοδο προσλαμβάνoυμε άμεσα:

Οδηγούς & Συνοδούς Χρηματαποστολών 
Αλεξανδρούπολη.

Tα προσόντα σου: 
 

 
σε κυλιόμενες βάρδιες 

 
 

 
(για τους άντρες υποψηφίους)
Τα καθήκοντα σου:

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 DR/ALE 

Το βιογραφικό σας θα χρησιμοποιείται από την 

The Four Seasons Astir Palace Athens
Director of Security

Join our team:

Responsibilities:

 

 
 

 
 

 
 

the hotel, guests, and employees

reports

procedures

preparedness

Preferred qualifications and skills: 

 

 

The rebirth of a Greek legend:
Palace Hotel 

and much more. The resort boasts not one but two 

link:  

ΕΣΤΙΑΣΗ
H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort, 

Maitre
Απαραίτητα προσόντα:

-
σιτιστικών τμημάτων, τον έλεγχο των προϊόντων 
και την ποσότητα των παραγόμενων αντικειμένων

τουλάχιστον 5 χρόνια στην ίδια θέση

συνταγών και για την ταξινόμηση των τροφίμων

των τροφίμων με την αυστηρή εφαρμογή κατευθυ-

ασφάλειας τροφίμων)

με την ποιότητα, την ποικιλία των τροφίμων και 
την απόδοση της ομάδας του και να λαμβάνει δι-
ορθωτικά μέτρα

Καθήκοντα: Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται απευθείας 

επιπέδου στα επισιτιστικά τμήματα (εστιατόρια, ταβέρνα).
Απαιτήσεις: 

 
 

 

θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, Ελλάδας  
 

 

 
 

επιστροφές), καθώς και να ετοιμάζει  
κάθε μηνιαία απογραφή όλων των τμημάτων  

 
 

που σχετίζονται με θέματα όπως τρόφιμα,  
κόστος κ.λπ. 

 
 

μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση 

Βιογραφικά στο link:  

της Domes Miramare

Sushi Chef
Απαραίτητα προσόντα: 

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

 
και ασφάλειας 

 
 

προδιαγραφών 
 

 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει: 

εργασίας 
 

 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

πρόσφατη φωτογραφία στο  

Megisti -
λόριζο, ζητείται για τη θερινή σεζόν 2019:

Μάγειρας 

Με γνώσεις: μοντέρνας μεσογειακής κουζίνας για 
a la carte και πρωινά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να 

ξενοδοχείο 4-5 αστέρων.

τους με μια φωτογραφία στο: . 
Τηλ.: 22410 67067, φαξ: 22410 67062.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προκει-
μένου να στελεχώσει το κατάστημά της στη Δράμα 
ζητά άτομα -ηλικίας 20-35 ετών-για τις θέσεις:

α) Barista, β) Ταμείου γ) Υπεύθυνου, 
δ) Service (με εμπειρία)

Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογρα-
φία στο link: 
534020 Τηλ.: 2410 255260.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος, Athenaeum Hotels, με έδρα 
την Αθήνα, αναζητά άτομο για την παρακάτω θέση:

Σερβιτόροι/ες
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 

Βιογραφικά στο link:  

 επιθυμεί να προσλάβει 
για το εστιατόριο Aelia Beach Bar & Restaurant, 

θερινή σεζόν 2018:
Restaurant Manager

Απαραίτητα προσόντα: 

σχολής 
 

 
πολυτελείας απαραίτητη 

 
 
 

εκδηλώσεων 
 

 
υπευθυνότητα και επικοινωνιακά χαρίσματα
Παρέχονται: διατροφή, διαμονή, ικανοποιητικό 
πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων και 
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
Βιογραφικά στο link: https:// . Θα λαμ-

-
σφατη φωτογραφία.

Canaves Oia, Luxury Resorts

Cook A’, B’, C’
Position requirements: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Canaves Oia offers: 
 

 
 

 
 

link: https://swr.gr/O6aPQ

 Η Pizza 
Hut, μέσα από τα 25 χρόνια εδραίωσής της στον 
τομέα της εστίασης και 36 εστιατόρια σε ολόκληρη 

Αναζητάμε νέα ταλέντα, με ενέργεια, πάθος για τον 
χώρο της εστίασης και την εξυπηρέτηση πελατών 
για στελέχωση των εστιατορίων μας για τη θέση:

Σερβιτόρος/α
Όλοι όσοι έχουν την ευκαιρία να είναι στην ομάδα της 

με βάση τα πρότυπα της αλυσίδας, καθώς και ευκαι-
ρίες ανέλιξης και καριέρας σε διευθυντικές θέσεις!
Απαραίτητα προσόντα:  

 

προτέρημα 

Οφέλη και απολαβές: 
 
 

 

 
 

 
στην πολιτική της εταιρίας) 

περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια 
 

του ομίλου
-

φικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 με τον κωδικό (EDU).

Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλής ζητείται:
Βοηθητικό Προσωπικό Αρτοποιίας

με έδρα τη Νέα Ραιδεστό.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Παροχές: 
 

Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/Qr4ab 

Ζητείται σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια: 
Μάγειρας & Βοηθός Μάγειρα

 

Bιογραφικά στο link:  

Η Παλιά Αγορά στη Φιλοθέη ζητάει: 
Captain/Shift Manager

Η εταιρία: -
τερες και πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον τομέα 
της εστίασης με μία σειρά επιτυχημένων εστιατό-

θέση αναφέρονται οι εκπαιδευόμενοι σερβιτόροι.
Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να έχει 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

Τυπικά προσόντα και τεχνικές γνώσεις: Χρειάζεται 
να είναι απόφοιτος/η σχολής εστιατορικής τέχνης 
ή να έχει ολοκληρώσει σχετικές σπουδές που να 
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σχετίζονται με την εξυπηρέτηση ή τη φροντίδα 
ανθρώπων. Να αγαπά τη μαγειρική. Ως επιπλέον 
προσόν θεωρούνται τα σεμινάρια οινολογίας, barista, 
εξυπηρέτησης ή και αλλά αντίστοιχα σεμινάρια στην 
εστιατόρικη και μαγειρική τέχνη. Να μαγειρεύει ο 
ίδιος. Να γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά γραπτά και 
προφορικά. Να τους αρέσουν υπολογιστές και να 
είναι εξοικειωμένος με τη χρήση τους και ειδικά 
με τα προγράμματα Word & PowerPoint. Η γνώση 
προγραμμάτων εστιατορίου θα θεωρηθεί ως επιπλέον 
προσόν. Συστάσεις απαραίτητες.
Προσωπικότητα: Να τον/την χαρακτηρίζει η ερ-
γατικότητα, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, να είναι κα-
λοπροαίρετος και καλοδιάθετος. Να είναι υπεύ-
θυνος, συνεπής και αξιόπιστος. Να έχει αντίληψη 
και παρατηρητικότητα. Να έχει όρεξη για μάθηση 
και πρόοδο. Να του αρέσει η ομαδικότητα και η 
συνεργασία (team player) και να χαίρεται όταν 
μοιράζεται τις γνώσεις του.
Αποδοχές: Σύμφωνες με τις αντίστοιχες θέσεις της 
ελληνικής αγοράς και ανάλογες με τα προσόντα.
Επιπλέον παροχές: Δυνατότητες ουσιαστικής 
εξέλιξης.
Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/O25Af 

O ξενοδοχειακός όμιλος Mediterranean στη Σα-
ντορίνη επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2018: 

Α’ & Β’ Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

συνθήκες 

προδιαγραφών

Προσφέρονται: 
 

 
 

Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/3rZzd 

Το ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport προκηρύσσει 
την παρακάτω θέση εργασίας και προσκαλεί τους 
ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν την υποψηφι-
ότητά τους:

Έκτακτος Σερβιτόρος (Ref: ΒΝQW)
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:

 
 

Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα αποστα-
λούν στα γραφεία του Sofitel Athens Airport (Διεύ-

link: https:// . Όλες 
οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.
Σημαντική ενημέρωση: Δηλώνουμε ότι για την 
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το 
Ξενοδοχείο Sofitel δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει 

κάρτας, καθώς και δεν θα σας ζητήσει καταβολή 
χρημάτων.

Το ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel στις 
Σπέτσες ζητεί:

Α’ & Β’ Σερβιτόρο
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

 
σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 

 
 

 

Προσφέρονται: 

 

φωτογραφία στο link: https://swr.gr/BuKOh  

Το Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:
Pastry Chef

Προσόντα: 
 

και αρτοποιίας 

 

υγιεινής στην κουζίνα (HACCP και ISO) 
 

του τμήματος ζαχαροπλαστικής

carte/show fridges 
 

καταστάσεις
Προσφέρονται: 

 
 

και καθημερινή προσφορά διατροφής 
 

απολαβές αναλόγως προσόντων 
 

με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

στο link: https://swr.gr/5tNjw. Όλα τα e-mails που 
δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δεν 
θα αξιολογούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Όλα τα e-mails θα αντιμετωπιστούν με 
απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή 
του κάθε ατόμου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
MarBella S.A., a hotel company that operates in 
an idyllic location at the south-east side of Corfu 

Assistant Front  
Office Manager

Qualifications, skills & role: 

guest relations, porters & doorman team 
 

 
 

 

 
in an international hotel chain would be highly 
appreciated) 

(german or french) 

capabilities 
 

 

business demands 
 

 
 
 

situations 

Benefits: 
 

 

We are an equal opportunities employer. Candidate 

will proceed to the second phase of the recruitment 

link: . Please 

news and career opportunity updates. www.marbella.
gr. www.marbellanido.gr.

Andronis Exclusive is currently recruiting for 

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

administration or hospitality management 

operations in the hospitality industry (preferably 

Core Activities: 
 

 
and areas 

 
 

 

standards 

 

 

goals, mentoring, coaching and regular 

future bench strength 
 

required operating results 

We offer: 
 

and laundry access 

Andronis Exclusive is an equal employment opportunity 

status, national origin, pregnancy, color, citizenship 
or any other group protected by the law. 

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

Tour Operator
Location: 

Uniko Graduate 
Program
for highly ambitious graduates to prepare you to 

Operator upon completion of the program.
Applications Open:  
Start of Graduate Scheme:

It is a 12 month 
program and it includes training on how to:

 

agents upon specific needs 

 

 

portfolio
What are your learning benefits? By attending 
the program you will build critically important 

that will form the foundation of your future career 

What we are looking for: Application Criteria:

Internet)

Selection process:

Application and contact: Send your application 
to link: 

 . 

Mykonos Riviera αναζητά συνεργάτη 
για κάλυψη της θέσης:

Υπεύθυνος Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

ως υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου 
 

συστήματος κρατήσεων, Webhotelier και Prima 
 

 
 

και σε μία ακόμα γλώσσα, γνώση περισσότερων 
γλωσσών αποτελεί επιπλέον προσόν 

 
επικοινωνίας 

ομάδας
H εταιρία προσφέρει: 

 
 
 

 
υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης 

 
και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον 

Βιογραφικά στο link:  

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2018:

Υπάλληλο Ταξιδιωτικού Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

εισιτηρίων 

Προσφέρονται: 
 

 

link: https://swr.gr/
 βι-

ογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. 
Συστάσεις και φωτογραφία απαραίτητα.

τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων παγκο-
σμίως με περισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία και 
παρουσία σε πέραν των 105 χώρες ανά τον κόσμο. Το 
Radisson Blu Beach Resort Milatos Crete, μέλος 

ως πρωταρχικό στόχο την προσφορά πολυτελούς 
διαμονής και εξυπηρέτησης στους επισκέπτες του, 
ψάχνει για τη σεζόν 2018 νέους, δυναμικούς και 

επαγγελματίες, οι οποίοι σκοπεύουν να οικοδομήσουν 
μία μακρόχρονη σχέση με την παγκόσμια βιομηχανία 

 

Υπαλλήλους Υποδοχής  
Front Office Agents

Απαιτούμενες δεξιότητες:  

 
ή εξωτερικού, τουλάχιστον 250 δωματίων 

γλώσσες: γερμανική, γαλλική, ρωσική (επιθυμητή 
η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών)

 
 

 
 

 
 

θα εκτιμηθεί

Η εταιρία μας προσφέρει:  
 

με ευκαιρίες καριέρας

από και προς το Ηράκλειο
Βιογραφικά στο link: https://swr . Βιογραφικά 

και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν 
θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα επιλεγούν για 
συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω e-mail με σειρά 
προτεραιότητας.

Το ξενοδοχείο Sea View
προσφέρει θέση στην: 

Υποδοχή-Reception του ξενοδοχείου
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: 

 
 

 
 

 
 ηλεκτρονικών υπολογιστών 

διεύθυνση:  
 

Lalizas (www.lalizas.com

Moondy Bay Hotel in Aegina Island, which at the 

Hotel Manager

organization and the smooth function of the facilities 

The ideal candidate we are looking for, should have: 

is essential qualification (other languages will be 
considered an asset).

link:  quoting 
the reference code HMS-0918.

San Marco, Luxury Hotel & Villas, Mykonos, an 

welcomes applications for the following position:
Director of Sales

Duties & Responsibilities:

centers, electronic lead channels, etc. 

team to acquire new business and/or close on business

company profile database to determine geographic 

of sales office standard

and staff

contract, customer correspondence)
Qualification Standards: 

position in a 5-star property 

hospitality or a related field 

industry 
 

languages. Knowledge of a second foreign 
language will be an asset 

 
on accomplishing high-quality results
Apply to link: https://swr.gr/bojmL 

O όμιλος διαχείρισης ξενοδοχείων Aqua Vista Hotels 
αναζητά σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη:

Υπάλληλο Υποδοχής  
για Νυχτερινή Βάρδια

Απαραίτητα προσόντα: 
 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
αναλόγως προσόντων 

σημείωμα με φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/ezX2t

Τα ξενοδοχεία Mystique, μέλη της 
by starwood hotels & resorts στη Σαντορίνη, ζητούν 
προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2018:

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα: 

 
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων

 
 

 
 

προβλημάτων 
 

 
 

και στην ικανοποίηση του πελάτη
Προσόντα που θα εκτιμηθούν: 

 
 

(ρωσικών, γερμανικών, γαλλικών ή ισπανικών)
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

 

-
σόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

-
φία στο https://swr. . Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Palazzo Del Mare 
 

Groom
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 

γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν) 
 

στην επικοινωνία 
 

και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 

καταστάσεις 
 

και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία, 

link: https://swr.

 Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρό-

Υπάλληλο Τμήματος E-Commerce/E-Sales 
(code: ECM)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες 
τουριστικές μονάδες 

 
 

 
 

και εξυπηρέτηση πελατών 
 

 
 

 

αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους, 
-

τος ανθρώπινου δυναμικού- στο link: https://swr.gr/
aCpXe. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Το Creta Maris Beach Resort

Απογευματινή Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα: 

σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα 

Προσφέρουμε: 
 

 

Βιογραφικά στο link: -
ρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού με συ-
νημμένη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας 
ή διαβατηρίου.

Το Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες αποτελεί ένα 

έγινε σύμβολο του νησιού με τη χαρακτηριστική του 

την ανακαίνισή του, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία 

και 8 σουίτες, η εσωτερική διακόσμηση των οποίων 
βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον χαρακτήρα και 

Hotel εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς 
των Σπετσών, όντας ταυτισμένο με την κοσμοπολί-
τικη ιστορία του.
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Στέλεχος για το Τμήμα  
Εκδηλώσεων & Catering

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει 
3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

Επιθυμητά προσόντα:

 

 Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 link: 

Receptionist/Manager
Προϋποθέσεις: 

 
 

 
 

Προσφέρεται: 
link

 

 Ελούντα Α.Ε. -

-

Reservations Agent
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

link  

Aelia by Eltheon

Receptionist/Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Επαγγελματικές ικανότητες: 
 

 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 
 

 

στο link -

Aegean View Aqua Resort

Groom
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα: -

Απαιτήσεις: 
 

 

 
 

καταστάσεις
Η επιχείρηση προσφέρει: 

 
 

 

link  

Infinity Suites-Dana Villas 
-

Υπάλληλο Τμήματος Κρατήσεων
Βασικοί τομείς ευθύνης και δραστηριοτήτων: 

 
 

 

 
 

και στην ικανοποίηση του πελάτη 

Προαπαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

-

 
 

 
 

 

καταστάσεις
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

link  

Karatarakis Hotels & Restaurants

Receptionist
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
και την ικανοποίηση του πελάτη 

 
 

 
 

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

 
 

link  

Athenaeum Hotels
έδρα την 

Υπάλληλος Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 

Περιγραφή θέσης:  
 

 

Παροχές:  
 

link:  

Mayor La Grotta Verde 
Grand Resort

Υπάλληλοι Υποδοχής  
(όλων των ειδικοτήτων)

Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες: 
 

 
 

 

 
 

 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 
 

 

link  

Canaves Oia, Luxury Resorts

Guest Relations/Concierge Desk Agent
Position requirements: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Canaves Oia offers: 
 

 
 

 
 

link: 

Ikos Resorts

Housekeeping Manager & Supervisors

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

 
 

 
 

 
 

Besides the experience & professional development: 

The company offers:

link

Reservation Officer
Qualifications required: 

 
 

 
 

link: 

Club Med
Kαμαριέρες

Γαλλικές Άλπεις

η ποιοτική συμπεριφορά προς τους πελάτες μας 

και ασφάλειας
Εάν:

-

-

Στο Club Med:

-

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

H Mideast Travel Worldwide
Υπάλληλο Στελέχωσης  

του τμήματος Business Travel
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

link  

Το Elatos Resort & Health Club

-

-

Καμαριέρα
-

Αναγκαία προσόντα: 
 

 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

της επιχείρησης
Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά: 

 
 

 

 
 

Προσφέρονται

στο link  

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Miraggio Thermal Spa Resort

Spa Therapist 
(code: SPATHER18

The role:

In specific, the Spa Therapist is required to:

Candidate profile: 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

The company offers: 
 

 

link

HotelBrain

Spa Therapist (code: Spa Evia)

Qualifications: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
link

H Youth Lab

Aισθητικό

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:  
 

 
 

 

link: 
-

Sani Resort 

Assistant Spa Manager 
(SR/ASM019)

About the role:
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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: 

 
in conjunction with the Spa Manager 

 
of the Spa Manager 

with local health and safety codes 

safety standards. Lead by example to encourage 
a safe work environment

store sales, costs, payroll and profits according to 
store procedures, as assigned by the Spa Manager

in a professional, correct and efficient manner 
 

of operation 

and ensure all staff are doing the same 

as assigned 
 

with the Spa Manager on all operational issues

evaluation and disciplinary action for the spa staff
 

 

loss prevention 
 

as assigned by the Spa Manager
To succeed in your role, you will need to have: 

 
or wellness related business (at least 2 years)

retail store operations procedures. Basic knowledge 
of standard retail financial concepts and the reports/
documents associated 

would be considered a plus

Benefits: The company offers a competitive 
remuneration package in a dynamic and highly 

daily meals, uniform cleaning, internal discounts 
and further career development.

link: . 
Follow us on our website for more company news 
and job updates 

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

Spa Therapists  
Mykonos-Kens Psarou

Position requirements: 

 
 

treatments 
 

customer service skills 
 

thinking out of the box, making happen attitude 

presentation 

Kensho Hotel offers: 
 

 
 

to link:  

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites 
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2018:

Υπεύθυνη Spa
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 

link: https://

www.domesresorts.com) προ
Domes Miramare 

(www.domesmiramare.com) a luxury collection 
 στην 

Spa Therapist/Beautician
Προσόντα: 

 

 
 

 

 

ιδιαίτερο προσόν

 

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

 

link:  

To Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:
Spa Therapist

Προσόντα: 
 

ιδιαίτερα 
 

 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

 
 

 

 
στο link: 

Hersonissos Group Hotels 
  

Θεραπεύτρια Spa (κωδ.: Spa Αbαtοn)
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

link: https://swr.gr/aYJe2. Η εταιρία διαχειρίζεται 

Η Ελούντα Α.Ε. 

elounda peninsula. Η 

 

 

Spa Therapist/Yoga Instructor
Προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: https://swr  

Το Renaissance Hotel ζητεί να προσλάβει:
Spa Therapist

Προσόντα: 
 

ιδιαίτερα 
 

 
–massages 

 
 

 
–

Προσφέρονται: 
 

 
 

 
 

 

στο link: 

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels 
com , 

Spa Trainer
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

link: . 

Andronis Exclusive is currently recruiting for 
season 2019 a: 

Spa Manager
For its new property.
Entry requirements: 

environment 
 

as an asset 

both spoken and written 
 

 
to reach set performance goals 

and ensure spa profitability 

information, protect company assets 

according to company standards; anticipate  
and address guests’ service needs 

Speak with others using clear and professional 
language 

relationships with others 
 

of time; grasp, turn, and manipulate objects  
 

We offer: 
 

 
 

and laundry access 

link: https://
swr.gr/0vwMr

be not taken into consideration.

on the basis of race, age, sexual orientation, marital 

or any other group protected by the law.

Figura

Θεσσαλονίκης.
Αισθητικός 

(κωδ. θέσης: FT 31)
Προφίλ υποψηφίων: 

 

προσόν 
 

 
 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

link: https://

Spa Therapist 
(Φισκάρδο Κεφαλονιάς) 

Emelisse Art Hotel 

Απαιτούνται: 
 

To Emelisse Art Hotel Fiskardo προσφέρει 
στον κατάλληλο συνεργάτη: 

 
 

link:  

Bill & Coo Hotels Mykonos, proud members of 

an energetic:
Male Spa Therapist

The role: The Spa Therapist provides high level of 
service according to leading hotels of the world and 
an efficient and courteous service to all guests, 

and introduce them to the hotel’s way of lifestyle.

tailored to the needs of our guests 
 

and other spa services according to their wishes 
and needs, and perform massages according  
to client’s condition 

products and treatments 

and offers, and communicate appropriately  
to guests in order to enhance their overall stay

items, communicate effectively with the guests 
and focus on retail sales, adhering always to the 
service standards of the resort

returning businesses 

standards at all times during the shift

and the wellness spa suites, in terms of service 
excellence, work ethics, responsibility, flexibility, 
confidentiality and achievement of an outstanding 
guest experience

regulations and fire procedures, and report  
 

service standards
Candidate profile: 

language 

french, italian, russian, spanish, etc.) will be 
valued accordingly

college in physiotherapy, aesthetics, massage therapy 
or other related discipline

office, power point etc.) and spa software 

Therapist, in prestigious spa facilities  
 
 

 
 

professionalism, and ability to demonstrate 
passion 

effectively with other team members  
and company personnel

regulations and procedures and capable of adhering 
to operating and maintenance company standards
The company offers: 

 
 

link:

Ikos Resorts 
innovative, luxury concept that has already been 
rewarded as one of the best resorts in the world) 

There has never been a more interesting time to join 

we are now recruiting for:
Spa Manager & Assistant Spa Manager

This is a fixed term role with a long duration for 

in May 2019.
About the role: You are responsible for overseeing all 
spa operations to deliver an excellent guest experience. 

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: 

 
to reach set performance goals 

responsibility for all spa services; ensure spa 
profitability 

 
and service excellence in the daily operation 

 

with an exceptionally professional manner 
 

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

or wellness related business (at least 2 years) 

considered as an extra asset 

service 

 

 
a plus
Besides the experience and professional 
development:
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. 

 link below: . For 
any additional info, please check: http://ikosresorts.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Καθαρίστρια

Απαραίτητα προσόντα: 

για τα παιδιά 

Περιοχή εργασίας: 

link: 

“Το Χαμόγελο του Παιδιού”

Career In Progress

Καθαρίστρια

Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 

Η εταιρία προσφέρει:

στο link: 
κωδικό (ΚΑΘ01).

Καθαρίστριες Kοινόχρηστων  
Xώρων

Join our team! Four Seasons Astir Palace Hotel 
Athens
energetic and talented candidates, with hospitality 
culture, positive attitude, customer service spirit and 
passion for excellence to join the dynamic team of 
Four Seasons. Does this sound like you? Then we 
want to hear from you!

the greek riviera, all you need to do is to send us your 
updated cv to link: . Selected 
candidates shall be contacted to attend an interview.

Η CRC 

Yπάλληλο Καθαριότητας

Αρμοδιότητες:

Προσφέρεται: 
link: 

ΜΟΔΑ

Βοηθός Fashion Designer
Απαιτούμενα προσόντα:

 

Seamstresses/Μοδίστρες
Join our team! Four Seasons Astir Palace Hotel 
Athens
and talented candidates, with hospitality culture, 
positive attitude, customer service spirit and 
passion for excellence to join the dynamic team of 
Four Seasons.
Does this sound like you? Then we want to hear from 

on the greek riviera, all you need to do is to send us 
your updated cv to link: . Selected 
candidates shall be contacted to attend an interview.
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Μικρές αγγελίες εργασίας 

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από εταιρία συντήρησης 
και κατασκευής κήπου. Απαραίτητη προ-
ϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. https://
swr.gr/yI5B7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 Αθηνών / της Αν. Αττικής. 
Απαραίτητη η κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ 
Ν. 2518/97 σε ισχύ. Τηλ.: 6983 098380. 
https://swr.gr/dexma
ZHTEITAI από την Alfa Hellas Security 
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην 
περιοχή&nbsp;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&nbsp;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&nbsp;της Πρέβεζας. Απαραίτητη η 
κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/lEgXT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security 
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην 
περιοχή&nbsp;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&nbsp;του Βόλου. Απαραίτητη η 
κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/I3V15

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από την εξαγωγική βιο-
μηχανία FDS Lighting στη Σίνδο. Απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών, Corel, Photoshop, InDesign. 
Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 
2310 728500. https://swr.gr/u3XhV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από όμιλο συμβούλων 
και εκπαίδευσης με γνώσεις Illustrator 
και Photoshop και εμπειρία τουλάχιστον 4 
χρόνων. Απογευματινή εξωτερική ή μόνιμη 
απασχόληση. Γνώσεις After Effects και 
HTTML. Kωδικός θέσης: Graf.1. https://
swr.gr/jagkw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας/τρια για πλήρη απα-
σχόληση στο δημιουργικό από το κέντρο 
ψηφιακών εκτυπώσεων «Αλεξανδρής» στη 
Γλυφάδα Αττικής. Επιθυμητή η εμπειρία στη 
χρήση ψηφιακών εκυπωτικών, πλότερ και 
κοπτικών. https://swr.gr/ZwbN7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών στη 
ΒΙΠΕΘ γραφίστας/τρια. Άριστες γνώσεις 
Corel (PC), γενική χρήση Η/Υ και αγγλικά. 
Θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία σε 
επιγραφές, plotter αυτοκόλλητων, Autocad, 
ψηφιακές εκτυπώσεις. CV και portfolio. 
Κωδικός: ΓΡΑΦ-Θ. https://swr.gr/PAi2a
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη δημιουργική ομάδα 
της Social   Future ταλαντούχος graphic 
designer. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι 
εξοικειωμένος με το Adobe Photoshop, 
το Illustrator και το InDesign. https://swr.
gr/F2lgw

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κο-
ρωπί εσωτερικοί και εξωτερικοί συντάκτες 
στον τομέα των κλαδικών περιοδικών Β2Β. 
Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε επιχειρημα-
τικά έντυπα απαραίτητη. Κωδικός θέσης: 
Β2Β0918. https://swr.gr/qy8fp

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διοικητικό προσωπικό για τη 
διαχείριση γραφείου κίνησης, αποθήκης, 
εργατικού δυναμικού και επικοινωνία με 
προμηθευτές για παραγγελίες και παρα-
λαβές υλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά: 210 5122555. 
https://swr.gr/VQJXh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο άτομο για το τμήμα 
διοίκησης. Απαραίτητη η γνώση οικονομικών 
ή διοίκησης επιχειρήσεων ή marketing. 
https://swr.gr/0OBlG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία εμπορικός 
διευθυντής με τουλάχιστον τριετή εμπειρία. 
https://swr.gr/hapoB
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
LOOKING for qualified EFL teacher for 
morning and afternoon classes. Near-native 
fluency essential. https://swr.gr/tbWyJ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι με άδεια διδασκα-
λίας και γνώση της αγγλικής γλώσσας για 
επάνδρωση τμήματος μελέτης δημοτικού/
γυμνασίου. Μεταδοτικοί, συνεπείς, υπεύ-
θυνοι. Νότια προάστια. Παροχές: Μισθός, 
ένσημα. Βιογραφικά με συστάσεις. https://
swr.gr/hKrdk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/καθηγήτρια νοηματι-
κής γλώσσας για μαθήματα νοηματικής στα 
αγγλικά με άριστη γνώση της νοηματικής 
και της αγγλικής γλώσσας. Σταθερή συ-
νεργασία. Νότια προάστια. Παροχές: ΙΚΑ, 
μισθός. Βιογραφικά με συστάσεις. https://
swr.gr/a5KjH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εισηγητής Revit Architecture 
από κέντρο διά βίου μάθησης στο κέντρο 
της Αθήνας. https://swr.gr/TC1yo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚΞΓ Σκούρα καθηγητής 
γερμανικών για 2,5 ώρες εβδομαδιαίως, 
Τρίτη ή Τετάρτη και Παρασκευή 5:00-6:30 
μ.μ., έναρξη άμεσα. https://swr.gr/6Z0xj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών από 
κέντρο ξένων γλωσσών στην Πετρούπολη 
Αττικής. https://swr.gr/vwShs
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα καθηγητές αγγλικών από 
καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας, 
ενθουσιώδεις, με όρεξη για εργασία για 
όλα τα επίπεδα, μόνιμη συνεργασία, άριστη 
γνώση της γλώσσας, άδεια διδασκαλίας, 
ΙΚΑ, μισθός, νότια προάστια. https://swr.
gr/3ARE5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ή καθηγήτρια αγγλι-
κών και γαλλικών με άδεια διδασκαλίας, 
διάθεση και ενθουσιασμό για να αναλάβει 
παιδικά τμήματα σε ένα υγιές περιβάλλον σε 
κέντρο ξένων γλωσσών στο Μαρκόπουλο. 
https://swr.gr/wey2P
ZHTOYNTAI από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη 
καθηγητές/τριες στα μαθήματα ειδικότητας 
του τομέα Γεωπονίας και ειδικότερα για τα 
παρακάτω μαθήματα: Σύγχρονες Γεωργικές 
Επιχειρήσεις, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. 
https://swr.gr/Uxpfv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια 
της Αττικής. https://swr.gr/xSDtQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια 
της Αττικής. https://swr.gr/Ndq3Q
ΖΗΤΕΙΤΑΙ παιδαγωγός με διδακτική εμπειρία 
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης 
για τρίωρη καθημερινή απασχόληση παιδιών 
δημοτικού. https://swr.gr/iOorD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές γαλλικών, απόφοι-
τοι ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου με 
διετή τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία, 
από εκπαιδευτικό όμιλο στην Αθήνα για 
απασχόληση σε τμήματα ενηλίκων και 
παιδιών. https://swr.gr/QzXOd
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές ΕΠΑΛ ειδικότητας 
ναυτιλιακών και μηχανολογίας από φρο-
ντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και 
Νίκαια. https://swr.gr/RQCzA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοί, χημικοί από φρο-
ντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και 
Νίκαια. https://swr.gr/jLrso
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι/ες για κάλυψη νε-
οσύστατου τμήματος μελέτης δημοτικού 
σε καταξιωμένο όμιλο υπερπολυετούς 
λειτουργίας στα νότια προάστια με άδεια 
διδασκαλίας σε κέντρα μελέτης, μεταδο-
τικότητα, ήθος, άριστη σχέση με παιδιά, 
αγγλικά (Proficiency), συστάσεις απαραίτη-
τες, μισθός, ένσημα. https://swr.gr/LwB7R
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/καθηγήτριες 
θετικών/θεωρητικών μαθημάτων για 
επάνδρωση νεοσύστατου τμήματος με-
λέτης γυμνασίου σε καταξιωμένο όμιλο 
υπερπολυετούς λειτουργίας στα νότια 
προάστια με άδεια διδασκαλίας σε κέντρα 
μελέτης, μεταδοτικότητα, ήθος, συστάσεις 
απαραίτητες, μισθός, ένσημα. https://swr.
gr/SqWhZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/καθηγήτριες θεά-
τρου/υποκριτικής, φωνητικής και ζωγρα-
φικής για επάνδρωση νεοσύστατων τμη-
μάτων εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, 
έμπειροι, μεταδοτικοί, εργασιακό ήθος, με 
άδεια διδασκαλίας του αντικειμένου τους, 
σταθερή συνεργασία, μισθός, ένσημα. https://
swr.gr/pQqrs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής πληροφορικής με 
εμπειρία και άδεια διδασκαλίας πληρο-
φορικής για σταθερή συνεργασία με καταξι-
ωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας, άριστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας, διάθεση 
για συνεργασία, εμπειρία σε εξετάσεις 
πληροφορικής, μισθός, ένσημα. https://
swr.gr/bdlDs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με εμπειρία στη μελέτη 
όλων των τάξεων του δημοτικού, κάτοικος 
Καλλιθέας ή γειτονικών περιοχών. https://
swr.gr/Wgr7Z

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών, 
γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών 
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 προσωπικότητας. 
https://swr.gr/gWXkx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ παιδαγωγός για μελέτη και φύ-
λαξη 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 τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση. https://swr.gr/somOG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με διδακτική εμπει-
ρία δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο 
μελέτης για τρίωρη καθημερινή απα-
σχόληση με παιδιά γυμνασίου. https://
swr.gr/jRQq6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός με διδακτική εμπειρία 
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης για 
τρίωρη καθημερινή 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 αγγλικής 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 φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια 
Αττικής για το μάθημα Α.Ο.Θ. Επιθυμητή 
σχετική διδακτική εμπειρία. Θέμα: Α.Ο.Θ. 
https://swr.gr/B6mc8
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 μουσικοπαιδαγωγοί για να 
αναλάβουν τα eco εργαστήρια μουσικής. 
Στείλτε μας ένα σύντομο βιογραφικό και 
τα μουσικά εργαστήρια που θέλετε να 
πραγματοποιήσετε. https://swr.gr/V24ry
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την ομάδα του Eco School 
Μπλε Μέλισσα ECO-παιδαγωγοί για τις 
κυψέλες της. Στείλτε μας ένα σύντομο βι-
ογραφικό και τα εργαστήρια που θα θέλατε 
να υλοποιήσετε στο σχολείο μας. https://
swr.gr/6aQoK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ξενοδοχειακών 
σπουδών από αθηναϊκό εκπαιδευτικό όμιλο. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Κωδικός: KΞ_07_2018. https://swr.
gr/2VfOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών όλων των 
επιπέδων με τεκμηριωμένη προϋπηρεσία 
από κέντρο ξένων γλωσσών στην περιο-
χή 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. Προϋ-
πηρεσία επιθυμητή. Τηλ.: 210 6776167, 
6972 451100. https://swr.gr/8F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οστεοπαθολόγος ή χειροπρά-
κτης, διπλωματούχος πανεπιστημίου του 
εξωτερικού, για συγγραφή εκπαιδευτικών 
επιστημονικών άρθρων σε ιατρικό περιο-
δικό σε συνεργασία με ιατρούς. Τηλ.: 210 
6776167 (09:00-14:00). https://swr.gr/zZ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-
ADMINISTRATION
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση γραμματειακής 
υποστήριξης. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
πτυχίο σε διοικητικό ή οικονομικό κλάδο 
και προϋπηρεσία. https://swr.gr/YqHrA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce Ltd γραμ-
ματέας διοίκησης. Αρμοδιότητες: παρα-
κολούθηση αλληλογραφίας, συντονισμός 
εργασιών, σύνταξη προσφορών, διαχείριση 
παραγγελιών. Απαραίτητες άριστες γνώ-
σεις: Ms Office, CRM, αγγλικά. Επιθυμητή η 
γνώση λογιστικών προγραμμάτων. https://
swr.gr/axXOB

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή στε-
λέχωση από κέντρο διά βίου μάθησης στο 
κέντρο της Αθήνας. https://swr.gr/6ztiv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία γραμματέ-
ας διοίκησης. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
Η/Υ και αγγλικών. Τουλάχιστον τριετής 
εμπειρία. https://swr.gr/AzB7u
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ελληνική βιομηχανία στην 
Αττική υπάλληλος γραφείου. Θα εκτιμηθούν 
πτυχίο ΑΕΙ/TEI, καλή γνώση της αγγλι-
κής γλώσσας, καλή γνώση Η/Υ, κατοχή 
διπλώματος οδήγησης. Απαραίτητα: Υπευ-
θυνότητα και όρεξη για εργασία. https://
swr.gr/DMK7b
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής υπο-
στήριξης από εταιρία HR για λογαριασμό 
πελάτη της, ΙΕΚ στα νότια προάστια. Προϋ-
πηρεσία απαραίτητη. Κωδικός θέσης: secret.
support2. https://swr.gr/E0hFm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος προώθησης (call 
center) από εταιρία HR για λογαριασμό 
πελάτη της, κέντρο εκπαίδευσης και 
συμβουλευτικής. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/
ΤΕΙ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Κωδι-
κός θέσης: Callc.1. https://swr.gr/oYt1s
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από συνεργείο φορτηγών στον 
Άγιο Στέφανο Αττικής υπάλληλος γραφείου 
με γνώσεις λογιστικής και αγγλικής γλώσσας. 
Ικανότητα επικοινωνίας. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 697034. https://swr.gr/ihOLx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπία υλικών 
εκτύπωσης για γραφικές τέχνες άτομο 
με προϋπηρεσία άνω των 2 ετών σε θέση 
αποθηκάριου, παραγγελιοληψίας, τιμολό-
γησης, διευθέτησης διανομών. Περιοχή: 
Περιστέρι, Αθήνα. https://swr.gr/AHV2f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από χρωματοπωλείο στον Εύο-
σμο Θεσσαλονίκης πωλητής καταστήματος 
για πλήρη απασχόληση. Ελάχιστο επίπεδο 
σπουδών: λύκειο. Δίπλωμα για Ι.Χ. Εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
https://swr.gr/rSBqO
YACHTING company is seeking candidate 
for sales secretary. Candidates should have 
excellent knowledge of English (written and 
oral) and PC literacy. https://swr.gr/iu6Oe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε. 
στέλεχος για το customer service (διαμορφώ-
νεις προτάσεις προϊόντων, επικοινωνία πελα-
τών και πωλητών). Προϋποθέσεις: απόφοιτος 
λυκείου, γνώσεις Η/Υ, αγγλικά. Κωδικός για 
τη θέση: zzCS. https://swr.gr/03ML2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο υπάλ-
ληλος (travel agent) για το τμήμα MICE, 
απόφοιτος ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων 
με γνώση αγγλικών. https://swr.gr/9AWXn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο υπάλ-
ληλος (travel agent) για το τμήμα εξυπη-
ρέτησης πελατών (counter), απόφοιτος 
ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων με γνώση 
αγγλικών. https://swr.gr/qTKfE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών, 
γαλλικών και κινεζικών για συνεργασία με 
καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργί-
ας στα νότια προάστια. Καλό βιογραφικό, 
εργασιακό ήθος, διάθεση για σταθερή συ-
νεργασία, εμπειρία, συστάσεις, ευκαιρίες 
εξέλιξης, μισθός, ένσημα. https://swr.gr/
YJkES
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με άπταιστα 
αγγλικά για πλήρη απασχόληση. Παρέχεται 
βασικός μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 
2130 882966. https://swr.gr/DKiYy
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία με 
έδρα τη Βουλιαγμένη και πρόσβαση στο 
μετρό Ελληνικού 20 άτομα για τη θέση του 
υπαλλήλου γραφείου στο τμήμα πιστωτικού 
ελέγχου. Γνώσεις χειρισμού υπολογιστών. 
https://swr.gr/P7ZwT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
copywriter με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. 
https://swr.gr/ytWj5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλλη-
λος γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα 
εισαγωγών. Απαραίτητα: γνώση αγγλικών, 
MS Οffice, εμπειρία στις διαδικασίες ει-
σαγωγών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε 
εισαγωγές από τρίτες χώρες και η γνώση 
ERP Softone. https://swr.gr/IzVqn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά 
υπάλληλος γραφείου για μερική απασχό-
ληση με ωράριο 17:00-21:00. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση 
αγγλικών, άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.
gr/0HS6P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με προϋ-
πηρεσία σε μεταφορική εταιρία για έκδοση 
φορτωτικών στην περιοχή του Αιγάλεω. 
https://swr.gr/yDQOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας νεαρός από την 
Euromedica – Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 
για άμεση κάλυψη της απογευματινής και 
της βραδινής βάρδιας στην κεντρική γραμ-
ματεία. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής, 
επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
https://swr.gr/qXUAo
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από 
εταιρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. 
https://swr.gr/PtBxD

ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εξαγωγική 
εταιρία τροφίμων με έδρα το Χαλάνδρι 
Αττικής. Κύριες αρμοδιότητες: τηλεφωνικό 
κέντρο, υποδοχή, διαχείριση αλληλογρα-
φίας/courier, υποστηρικτικές εργασίες 
γραφείου. Προοπτική εξέλιξης. Άριστη 
προφορική επικοινωνία στα αγγλικά 
είναι απαραίτητη (Proficiency). https://
swr.gr/kIc1h
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εκδοτική εταιρία 
στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Θα προτιμηθούν υποψήφιες 
από κοντινές περιοχές. Κωδικός θέσης: 
Secr0918. https://swr.gr/dbNkx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραμματέας εμπορι-
κού οργανωτική, επικοινωνιακή, απόφοιτος 
Οργάνωσης και Διοίκησης για το εμπορι-
κό τμήμα. Αρμοδιότητες: παρακολούθηση 
αλληλογραφίας, διαχείριση υπάρχοντος 
πελατολογίου, σύνταξη προσφορών, δια-
χείριση παραγγελιών e-shop. Απαραίτητες 
γνώσεις Ms Office, CRM, αγγλικών. https://
swr.gr/KB572
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/εξυπη-
ρέτησης πελατών από ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ με 
ελαφρά και βαρέα οχήματα. https://swr.
gr/RCyJM
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 ανα-
λαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα άτομο 
για γραμματειακή υποστήριξη. Προηγούμενη 
προϋπηρεσία σε δημόσιους διαγωνισμούς 
μελετών και σπουδές σχετικές με το αντι-
κείμενο του μηχανικού θα εκτιμηθούν ιδι-
αιτέρως. https://swr.gr/TCrX1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία υπαλ-
λήλοι γραφείου (όχι πωλήσεις) για 4ωρη 
απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. Παρέχεται 
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Απέναντι 
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Tηλ.: 
210 3460132. https://swr.gr/x01y2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από 
διαφημιστική εταιρία για τηλεφωνικές 
καμπάνιες. Όχι πωλήσεις. Άμεση πρόσληψη. 
Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. Απέναντι 
από στάση μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210 
3460132. https://swr.gr/KBTXR
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία άτομα 
για τη στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου 
(όχι πωλήσεις). Παρέχεται σταθερός μισθός 
και ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι 
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 
210 3460132. https://swr.gr/nkK86
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας διευθύνσεως που 
να γνωρίζει γερμανικά από όμιλο επιχει-
ρήσεων. https://swr.gr/OHLTg
ZHTEITΑΙ από κατασκευαστική εταιρία 
δημοσίων έργων γραμματέας με άριστη 
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. Απαραίτητα: απόφοιτος του-
ριστικής 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 απογευματινή 
μερική απασχόληση (υποδοχή και εξυπη-
ρέτηση μαθητών). Άριστη γνώση αγγλι-
κών (κάτοχος Proficiency) και χειρισμού 
ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS Office, 
internet). https://swr.gr/uQLTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον χώρο των οδο-
ντιατρικών, υπάλληλος γραφείου έμπειρος 
στα logistics. Άριστες οργανωτικές ικανό-
τητες 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 ημιαπασχόληση. 
Άριστη γνώση Word, Excel και Power Point. 
Η γνώση γραφιστικής θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/kPTKQ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση αγγλικών 
καθώς και Η/Υ κάτοχος διπλώματος αυτο-
κινήτου από εταιρία δομικών υλικών στα 
Καλύβια Αττικής για το τμήμα πωλήσεων. 
Εσωτερική και εξωτερική εργασία. Κάτοι-
κος γύρω περιοχών. https://swr.gr/kFbe3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εκπαιδευτικού λο-
γισμικού υπάλληλος γραφείου με καλή 
γνώση photoshop και flash. https://swr.
gr/vM6g8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ωδείο βυζαντινής μουσικής 
και παραδοσιακών οργάνων, άμεσα γραμμα-
τέας για 5ωρη απογευματινή απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση Η/Υ 
και αγγλικών. Δεκτά βιογραφικά μόνο από 
Βόρεια Προάστια. https://swr.gr/ximK8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 ευ-
χέρεια λόγου για εργασία στο τηλεφωνικό 
κέντρο για λογαριασμό της Elpedison. Σύμ-
βαση αορίστου, σταθερός μισθός, αποδοχές 
βάση αποδοτικότητας, εκπαίδευση, ευχά-
ριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό Συγγρού 
Φιξ. Τηλ: 211 8804314, 211 8804360. 
https://swr.gr/ysPcJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια 
αττικής. Ωράριο απογευματινό και Σάββατο 
πρωί. Θέμα: θέση γραμματείας. https://swr.
gr/WR0qp
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός/γραμματέας, 
απόφοιτη ΕΠΑΛ – ΤΕΙ πληροφορικής. Καλή 
γνώση Ms Office, άριστη γνώση αγγλικών 
και ευχέρεια στην επικοινωνία. https://
swr.gr/AQPRy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη υπάλληλος γραφείου 
από συνεργείο αυτοκινήτων στον Κολωνό. 
Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429. https://
swr.gr/2SUzj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εμπο-
ρική εταιρία με άριστη γνώση αγγλικών, 
άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και άριστη γνώση χρήσης Autocad. Επι-
θυμητή η προϋπηρεσία στον χώρο των 
οχημάτων. https://swr.gr/nbALV
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι ιατρικής, πλη-
ροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων ως 
βοηθοί διαχείρισης ιατρικού site (megamed.
gr). Κάτοικοι μεταξύ Αμπελοκήπων και 
Αμαρουσίου. Τηλ.: 6976 654854. https://
swr.gr/93

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
SEEEKING FOR foreman (by construction 
company) with experience in bridge 
construction for projects in Kuwait City. 
Fluent English. Knowledge of the Arabic 
language will be an added qualification. 
https://swr.gr/y9mjM
Ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ζεφύρι ζητεί 
οδηγό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και γνώση 
πρακτορείων. https://swr.gr/zfP6R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χειριστής μηχανημάτων, CNC 
Router 2D με εμπειρία από την εξαγωγική 
βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο. Είδος 
εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 2310 
728500. https://swr.gr/AJc1l
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς με αυτοκίνητο από 
εταιρία τροφίμων. https://swr.gr/UZ3dH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος εσωτερικών και 
εξωτερικών εργασιών από τα ανθοπω-
λεία Pierros LCDF στo Χαλάνδρι. Πλήρης 
απασχόληση, συνεχές ωράριο. https://swr.
gr/N5W0p
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από αλυσίδα μι-
κρογευμάτων στο Περιστέρι. https://
swr.gr/5Tco0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εξωτερικές ερ-
γασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
οδήγησης πέραν των 5 ετών, καλή γνώση 
αγγλικών. Συστατικές επιστολές. https://
swr.gr/WKJQU
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξωτερικές εργασίες 
από εισαγωγική εταιρία. Πλήρης απασχό-
ληση 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, επαγγελματι-
σμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα 
συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελι-
ξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 (ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00). https://swr.
gr/DaRZU
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίου/Τ.Ε.Ι. 
έμπειρος, που διαμένει υποχρεωτικά σε 
Αμπελοκήπους, Ψυχικό ή Μαρούσι (γε-
νικώς στα βόρεια προάστια) για μερική 
απασχόληση. Τηλ.: 6976 654854. https://
swr.gr/WVc7b

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος τροφίμων για την 
παραγωγή ζάχαρης/σιροπιού από χυμό 
φραγκόσυκου. Η διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθηθεί (paper) για την παραγωγή 
θα δοθεί από την εταρία. Πληροφορίες στο 
6997 661039. https://swr.gr/pIh0e
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κο-
ρωπί επαγγελματίες διορθωτές κειμένων. 
Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη. Πλήρης 
απασχόληση, βασικός μισθός. Κωδικός θέ-
σης: ΔΕ0918. https://swr.gr/Iw5FO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
μοριακός βιολόγος με τουλάχιστον 3ετή 
εμπειρία. https://swr.gr/QDdmZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός μηχανικός/χημικός 
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων για το 
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία στο αντικείμενο. https://
swr.gr/qjFfv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 ζω-
ικής παραγωγής για πωλητής στο Ωραιό-
καστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 515122, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00. https://
swr.gr/J9KEx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από φροντιστήριο μέ-
σης εκπαίδευσης στην Κηφισιά. Αποστολή 
βιογραφικών με θέμα: Χημικός. https://
swr.gr/ZIx5F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco School 
Μπλε Μέλισσα ψυχολόγος για την κυψέ-
λη των συναισθημάτων. Στείλτε μας το 
βιογραφικό σας και τα εργαστήρια που 
θέλετε να πραγματοποιήσετε. https://
swr.gr/6wZzF

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ restaurant manager από το 
εστιατόριο KOOC Τaverna Secrets Costa 
Navarino με πάθος για άριστη εξυπηρέ-
τηση, όρεξη για δουλειά και καλή γνώση 
αγγλικών. https://swr.gr/b0U35
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αθηναϊκό εκπαιδευτικό όμιλο 
καθηγητής ζαχαροπλαστικής/ αρτοποιίας.
Πενταετής εκπαιδευτική εμπειρία απαραίτη-
τη.Τύπος απασχόλησης: Πλήρης. Κωδικός 
θέσης: KΖ_09_2018. https://swr.gr/IBZ4n

LOGISTICS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός/διανομέας στα Ιωάννινα 
για την Intraclean. Απαραίτητη η προϋπη-
ρεσία. Διανομή με mini van εντός πόλης. 
Πληροφορίες: 26510 21619. https://swr.
gr/UWSlH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία οδηγός 
αυτοκινήτου για διανομές προϊόντων εντός 
Αττικής. Απασχόληση: Πενθήμερη, 8ωρη. 
Απαιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα οδήγη-
σης κατηγορίας C1, απολυτήριο λυκείου. 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. 
https://swr.gr/PktEa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σε κατάστημα τεντών με 
δίπλωμα αυτοκινήτου. https://swr.gr/MetCX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από εταιρία διακίνησης 
βιβλίου μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο, κά-
τοχος διπλώματος αυτοκινήτου και μηχανής. 
https://swr.gr/AYFz9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ι.Χ. από όμιλο επιχειρή-
σεων στα νότια προάστια για διεκπεραίω-
ση εξωτερικών εργασιών και μεταφορές 
προσώπων. Τηλ.: 210 8918000. https://
swr.gr/v3K0L
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταφορική εταιρία οδηγός 
για διανομές, περισυλλογές με 8τονο φορ-
τηγό εντός Αττικής. https://swr.gr/YjUyq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλωμα 3ης κα-
τηγορίας 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. Προ-
φίλ υποψηφίων: κάτοχος διπλώματος Γ’ 
κατηγορίας, κάτοχος ΠΕΙ, κάτοχος κάρτας 
ψηφιακού ταχογράφου, γνώση μεταφορι-
κών Καλοχωρίου και περιχώρων. https://
swr.gr/265M9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη οδηγός με επαγ-
γελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. https://
swr.gr/T0pgA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για μεταφορά παιδιών σε 
οικογένεια με το αυτοκίνητο της οικογένει-
ας. Μερική απογευματινή απασχόληση (16 
ώρες την εβδομάδα, Δευτέρα έως Σαββά-
το). 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. Βασικός μι-
σθός. Κωδικός θέσης: VAN1017. https://
swr.gr/Bfqx9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας 
(συρόμενο-επικαθήμενο) με πιστοποιητικό 
ΠΕΙ και ψηφιακού ταχογράφου από μετα-
φορική εταιρία. Τηλ: 6984 444220. https://
swr.gr/sx7Ao
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από μεταφορική εταιρία 
στη Λάρισα για διανομή με δίπλωμα Γ’ κα-
τηγορίας. https://swr.gr/zwGy8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία επαγγελμα-
τίας οδηγός με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας για 
λεωφορεία. Η εταιρία προσφέρει πλήρες 
ωράριο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον 
χώρο. https://swr.gr/kGFLM

MARKETING- 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος full ή part time για 
τη στελέχωση δημοσίων σχέσεων/διαφή-
μισης. Πλήρως ικανοποιητικές απολαβές. 
Παρέχεται εκπαίδευση. https://swr.gr/5w2bt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία marketing 
director. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. 
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/QvHbo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία στα 
βόρεια προάστια για διαχείριση e-shop με 
προϊόντα τεχνολογίας. Απαραίτητη η καλή 
γνώση υπολογιστή. https://swr.gr/lefSq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
άτομο με γνώσεις internet, marketing με 
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. https://swr.
gr/2lv9x
LOOKING for digital marketing assistant. 
Create the social media strategy and social 
media posts and campaigns, engaging 
with customers through social media, 
report back monthly and evaluate return 
on investment on the various platforms, 
CMS administration. https://swr.gr/M6kZ2
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 ή μερικής 
απασχόλησης για την εμπορική στελέχωση 
ενημερωτικού site. Πλήρως ικανοποιητι-
κές απολαβές. Απαραίτητες γνώσεις social 
media, υπολογιστή. Παρέχεται εκπαίδευση. 
https://swr.gr/b49iz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος γραφείου με γνώσεις digital 
marketing. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος 
ΑΕΙ, άριστες γνώσεις διαχείρισης ιστοσε-
λίδων, εφαρμογών social media. https://
swr.gr/yxk6T
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος στο τμήμα marketing με τα πα-
ρακάτω 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 άτομα 
με άριστες ικανότητες επικοινωνίας για να 
καλύψουν τη θέση του business coach. 
Μισθός και bonus. https://swr.gr/yNsIW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτη/ος 
marketing με άριστες γνώσεις πληρο-
φορικής, υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ 
Αμπελοκήπων και Νέου Ψυχικού, για 
πρωινή μερική απασχόληση. https://swr.
gr/K5λυκείου, ερασιτεχνικό δίπλωμα οδή-
γησης αυτοκινήτου, με ικανότητα χρήσης 
Η/Υ. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά και 
στο φαξ: 210 9932452. https://swr.gr/rnizy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στο Κορωπί υπάλ-
ληλος αποθήκης για picking με γνώσεις 
PDA και προϋπηρεσία στον χώρο των 
ζωοτροφών. https://swr.gr/ysNXp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο επιχειρήσεων εστί-
ασης στο κέντρο της Αθήνας αποθηκάριος 
με ανάλογη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. 
https://swr.gr/OtWD2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης/συσκευαστής 
από εμπορική εταιρία. Τουλάχιστον τριετής 
εμπειρία. https://swr.gr/SIlfK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος 
logistics. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. 
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/ux7EM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης από ει-
σαγωγική εμπορική εταιρία στο Κορωπί 
με γνώσεις προγραμματων WMS και ERP, 
διοικητικές ικανότητες, γνώσεις αγγλικών. 
https://swr.gr/0OTLE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης από Α.Ε. με 
έδρα την Παλλήνη. https://swr.gr/bMGey
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος logistics. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/mEFuI

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος/συντηρητής με 
δίπλωμα οδήγησης από εμπορική – κατα-
σκευαστική εταιρία για μόνιμη απασχόληση. 
Κύριες αρμοδιότητες: Διαχείριση αποθήκης, 
συντήρηση/καθαριότητα βιομηχανικού κτι-
ρίου και περιβάλλοντος χώρου. Αποστολή 
βιογραφικών με την ένδειξη «Αποθηκάριος». 
https://swr.gr/sX14Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες από μεταφορική εται-
ρία στην Κατερίνη για άμεση πρόσληψη. 
Τηλ.: 2351 305241. https://swr.gr/sm41f
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 μετάλ-
λου CNC (τόρνων και κέντρων κατεργασίας) 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00. 
https://swr.gr/5s0Xk
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές μηχανημάτων μετάλλου 
CNC λαμαρίνας, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονί-
κης. 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 προαιρετικό. https://
swr.gr/e7HzF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία υφα-
σμάτων υπάλληλος αποθήκης. Δίπλωμα 
οδήγησης απαραίτητο. https://swr.gr/CIHJi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πακετάς για τα Subito στην πλα-
τεία Θέρμης. Πλήρες ωράριο εργασίας και 
ανταγωνιστικές αποδοχές. Συνεντεύξεις 
στο κατάστημα, Παραμάνας 12. Τηλ: 2310 
486244. https://swr.gr/4cbrR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική – εμπορική επιχεί-
ρηση υδραυλικού εξοπλισμού στις Αχαρνές 
αποθηκάριος για εργασίες αποθήκης (παρα-
λαβή εμπορευμάτων, εκτέλεση παραγγελιών, 
ανεφοδιασμός ραφιών), επικοινωνιακός, δρα-
στήριος, 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 εμπο-
ρευμάτων στην Αττική. Tηλ.: 210 9324806. 
Κωδικός: ΣΜ718. https://swr.gr/OXiyx
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 ωρα-
ρίου με γνώση εμπορικού προγράμματος και 
MS Office. https://swr.gr/xS8Eiαρτοποιίας. 
Πενταετής εκπαιδευτική εμπειρία απαραίτη-
τη. Τύπος απασχόλησης: Πλήρης. Κωδικός 
θέσης: KΖ_09_2018. https://swr.gr/IBZ4n
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος μπουφετζής για εργα-
σία πλήρους απασχόλησης με άρτια γνώση 
τυριών και αλλαντικών σε deli στα βόρεια 
προάστια της Αθήνας. Ικανότητα άριστης 
επικοινωνίας. https://swr.gr/aDM0U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort για 
τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώ-
βριος) προσωπικό κουζίνας. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/8KZig
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) άτομα για μπουφέ. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/Bcr3t
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) άτομα για σέρβις. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/2cyzf
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) barmen/barwomen. Πληροφορί-
ες στο 28250 32075. https://swr.gr/jWyUH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη στην Αθή-
να με πτυχίο ανάλογης σχολής. Πλήρης 
απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Παροχές: 
Εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης. 
https://swr.gr/KosGf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για chocolaterie 
– patisserie. Δεξιότητες επικοινωνίας, 
ομαδικό πνέυμα. Πλήρης απασχόληση, 
άμεση πρόσληψη. Εργασία σε βάρδιες. 
Παροχές: Eκπαίδευση, ασφάλιση, προ-
οπτικές εξέλιξης, άριστο περιβάλλον. 
https://swr.gr/5xd6P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρα με γνώσεις μπουφέ 
για σταθερή απασχόληση σε καφέ στην 
Κηφισιά. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 
6944 885009. https://swr.gr/TFSns
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ bartender/baristas στο Μο-
ναστηράκι με καλή γνώση cocktails για 
μόνιμη απασχόληση από κορυφαίο bar 
– restaurant. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/TGLsh

ZHTOYNTAI σερβιτόροι στο εμπορικό 
τρίγωνο Πλάκα-Μοναστηράκι από top 
πολυχώρο της Αθήνας. https://swr.gr/nSzV9
ZHTOYNTAI άτομα από top πολυχώρο 
της Αθήνας για θέσεις service. https://
swr.gr/ODxAW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβοτόρος/α για 12μηνη απα-
σχόληση σε all day cafe – εστιατόριο στο 
Κολωνάκι. https://swr.gr/tDj9a
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από trattoria στο 
Κολωνάκι για 12μηνη απασχόληση. https://
swr.gr/BXJRp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για full time εργασία 
σε bakehouse στο Κολωνάκι. https://swr.
gr/6zbtE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξυπηρέτηση παι-
δικών πάρτι από επιχείριση paintball 
στον Εύοσμο. Θα προτιμηθούν άτομα με 
προϋπηρεσία σε service και παιδότοπο. 
Τηλ.: 6999 845080, 6973 419809. https://
swr.gr/QvqBz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τo εστιατόριο ΙΤ στο Κο-
λωνάκι έμπειρος/η Α’ σερβιτόρος/α για 
πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία και η άριστη γνώση σέρβις. 
https://swr.gr/hkm3d
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρος και βοηθός σερ-
βιτόρου με εμπειρία από ιταλικό εστιατόριο 
στο Παλαιό Φάληρο. https://swr.gr/SGz5m
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός πιτσαδόρου με εμπειρία 
από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο. 
https://swr.gr/HP8Ty
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Αθήρι στον 
Κεραμεικό βοηθός σερβιτόρου. Απαραίτη-
τη η γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/1lIf3
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere 
και από τον consultant ex. chef Αξιώτη 
Παράσχο για το 2019 σερβιτόροι. https://
swr.gr/TkbWC
ZHTΕΙTAI από το ξενοδοχείο Belvedere 
και από τον consultant ex. chef Αξιώτη 
Παράσχο για το 2019 ζαχαροπλάστης. 
https://swr.gr/jPdo9
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere και 
από τον consultant ex. chef Αξιώτη Παράσχο 
για το 2019 Α’, Β’ και Γ’ μάγειρες ζεστής 
και κρύας κουζίνας. https://swr.gr/AGvir
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Duck Private 
Cheffing στη Θεσσαλονίκη λαντζιέρης/α 
με προϋπηρεσία σε εστιατόριο. https://
swr.gr/YGN1R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τραπεζοκόμος για κέντρο φρο-
ντίδας ηλικιωμένων στο Ζούμπερι Αττικής. 
https://swr.gr/Aianv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε αναψυκτή-
ριο. Πρωινό πενθήμερο. Περιοχή: Κορωπί. 
https://swr.gr/DG7jv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρασκευή καφέ, 
ροφημάτων, σάντουιτς και γρήγορων 
γευμάτων από καφετέρια στο Παλαιό 
Φάληρο. https://swr.gr/pQBZi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Κέρκυρα 
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 εξέλιξης. 
https://swr.gr/jWYoR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εστιατορίων assistant 
F B manager για εκτέλεση παραγγελιών/
παραλαβών, παρακολούθηση κοστολογίων 
και καταχώριση τιμολογίων. https://swr.
gr/DFZ2f
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για service από 
all day cafe – restaurant στην περιοχή 
του Νέου Ψυχικού. https://swr.gr/GlBdN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre εστιατορίου με εμπειρία, 
οργανωτικές δυνατότητες, γνώσεις εκδη-
λώσεων και δεξιώσεων για ξενοδοχείο 
στην Καλαμπάκα. https://swr.gr/yOZm5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 από εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής 
ανατολικά της Θεσσαλονίκης άτομο με προ-
ϋπηρεσία για την παραγωγή βουτημάτων, 
σνακ, σάντουιτς. https://swr.gr/rhqaK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα ζαχαροπλαστεία Ν. Αλε-
ξούδας πωλήτρια με προϋπηρεσία για το 
κατάστημα στην περιοχή της Κασσάνδρου. 
https://swr.gr/pRh9D
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπουφέ 
από καφετέρια στον Άγιο Δημήτριο (Αγί-
ου 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 δι-
αμονή και διατροφή (σεζόν έως 31/10). 
Τηλ.: 22860 25480. https://swr.gr/O6skw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ captain για το εστιατόριο ξενο-
δοχείου 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 ξε-
νοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. https://
swr.gr/h45dn
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 εμπειρία στην 
παρασκευή καφέ, και buffet για εργασία 
σε αναψυκτήριο εντός του Αττικού Ζω-
ολογικού Πάρκου στα Σπάτα. Τηλ: 210 
6025202, φαξ: 210 6025204. https://
swr.gr/R5wr8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης – τυλιχτής /τρια από 
αναψυκτήριο εντός του Αττικού Ζωολο-
γικού 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 ζαχαροπλαστικής-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. Προτιμώνται 
δεύτερη ξένη γλώσσα και ανάλογη προϋ-
πηρεσία. 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για μικρό ξενοδοχείο 
στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Διατείθεται 
διαμονή, επίσης πρέπει να διαθέτει δικό 
του μεταφορικό μέσο. https://swr.gr/VEywe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Μύκονο 
σερβιτόρος καθώς και άτομα για το εστι-
ατόριο και το beach bar. Παρέχεται διαμονή 
και διατροφή. Τηλ: 6974 582818. https://
swr.gr/1Hmv3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Green Deli (ερ-
γαστήριο, catering) μάγειρας Β’ και βοηθός 
μάγειρα για παρασκευή sandwiches και 
σαλατών. Προσόντα: πτυχίο σχολής, γνώ-
σεις HACCP, εργασιακή εμπειρία. https://
swr.gr/4iHtT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος /α για την καλοκαι-
ρινή σεζόν, από παραλιακό ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παροχή διαμονής, διατροφής, ικα-
νοποιητικές αποδοχές και πλήρης ασφάλιση. 
Απαραίτηρη προϋπηρεσία στον χώρο και 
άριστη γνώση αγγλικών. Πρόσληψη άμεση. 
https://swr.gr/mzPq1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από snack-bar στη Μύκονο βο-
ηθός σερβιτόρου με άριστα αγγλικά και 
προαιρετικά ιταλικά. Παρέχεται διαμονή, 
διατροφή. Τηλ: 6940 893642. https://swr.
gr/Nj8eq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μία από τις μεγαλύ-
τερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων 
για μπουφέ σε VIP lounge μεγάλης αεροπο-
ρικής εταιρίας στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος 
Βενιζέλος». Ωράριο κυλιόμενο. Τηλ.: 210 
9324806. Κωδικός: ΜΠ718 (μπουφές). 
https://swr.gr/Pelvq
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το εστιατόριο Τσέρκι στη 
Θεσσαλονίκη (Λαδάδικα) άτομα για τη θέση 
του μάγειρα. Τηλ: 6977 240057. https://
swr.gr/Fp3VB
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το εστιατόριο Τσέρκι στη 
Θεσσαλονίκη (Λαδάδικα) άτομα για τη θέση 
του σερβιτόρου. Τηλ: 6977 240057. https://
swr.gr/Konvl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για service σε pool and 
beach bar ξενοδοχείου. Παρέχεται διαμονή. 
Τηλ: 23710 51107. https://swr.gr/lxmC1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες βοηθοί κουζίνας 
από μεζεδοπωλείο στην Ομόνοια. Ωρά-
ριο: 09:00-18:00. Καθημερινή πληρωμή. 
Τηλ.: 210 5239429, 6906 228854. https://
swr.gr/Qfb0F

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
SEEEKING FOR engineer (by construction 
company) with experience in bridge 
construction for projects in Kuwait City. 
Fluent English. Knowledge of the Arabic 
language will be an added qualification. 
https://swr.gr/bfAIF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις 
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης 
από κατασκευαστική – εμπορική εταιρία για 
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικού/
εξωτερικού service. Αποστολή βιογραφικών 
με την ένδειξη «Αυτοματιστής». https://
swr.gr/we7jm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις 
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης 
από κατασκευαστική – εμπορική εταιρία για 
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικού/
εξωτερικού service. Αποστολή βιογραφικών 
με την ένδειξη «Αυτοματιστής». https://
swr.gr/8MwXN

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός/χημικός μηχανικός 
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων ως 
formulation/R D scientist στο αντίστοιχο 
τμήμα της εταιρίας. Προϋπηρεσία στο αντι-
κείμενο επιθυμητή. https://swr.gr/LMYy3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικοί και υπεύθυνοι 
μεταφοράς και διαχείρισης υλικών/μη-
χανημάτων με εμπειρία σε έργα φυσικού 
αερίου και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες 
από τον όμιλος J P–ΑΒΑΞ. Πολύ καλή γνώση 
της αραβικής και της αγγλικής γλώσσας. 
https://swr.gr/YCJLl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παροχής υπηρεσιών 
στον χώρο των εκτιμήσεων επαγγελματικών 
ακινήτων στέλεχος με σπουδές μηχανικού. 
Ολιγόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμη-
τή, αλλά όχι απαραίτητη. https://swr.gr/vIgYO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αρχιτεκτονικού 
γραφείου για μόνιμη απασχόληση με έδρα 
την Ιθάκη. Απαραίτητη η άριστη χρήση Η/Υ 
και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Πρότερη 
εμπειρία σε πολεοδομικές αδειοδοτήσεις 
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/Vmve9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικοί, αρχιτέκτονες και 
μηχανολόγοι, απόφοιτοι ΑΕΙ. Απαραίτητα 
προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής 
και της γερμανικής γλώσσας και ο βαθμός 
πτυχίου πάνω από 7. https://swr.gr/Qt1ls
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από 
τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσσαλονί-
κη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία απαραίτητη. 
https://swr.gr/QXroE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από 
τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσσαλονί-
κη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία απαραίτητη. 
https://swr.gr/JXOFw
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 τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος 
ΑΒΕΕ ηλεκτρόλογος/μηχανολόγος μηχα-
νικός με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Αμοιβή ικανοποιητική. https://swr.gr/i5bOe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη χειριστής CNC για 
εργασία πλήρους απασχόλησης. https://
swr.gr/GTdB7
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι μηχανικοί πωλήσεων 
από εταιρία με τριακονταετή παρουσία για 
την προώθηση βιομηχανικών συστημάτων 
μέτρησης και ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. 
https://swr.gr/6nQE3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων 
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλεί-
ας ηλεκτρονικός/ηλεκτρολόγος μηχανικός 
για την τεχνική υποστήριξη και την υπο-
στήριξη πελατών. Κωδικός: 003. https://
swr.gr/4PGhb
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων 
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας 
τελειόφοιτοι ηλεκτρονικοί/ηλεκτρολόγοι 
για πρακτική άσκηση. Κωδικός: 002. https://
swr.gr/2aO8i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός/ηλεκτρολόγος, 
απόφοιτος ΤΕΙ, από εταιρία συστημάτων 
ασφαλείας για τοποθετήσεις και συντηρή-
σεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. https://
swr.gr/F0MkR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος 
μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε), με πιστοποίηση στην 
ενεργειακή διαχείριση Η/Μ εγκαταστάσεων. 
https://swr.gr/ZxOGu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος 
απόφοιτος ΤΕΙ από εταιρία συστημάτων 
ασφαλείας για τοποθετήσεις και συντη-
ρήσεις. Επιθυμητή προϋπηρεσία. https://
swr.gr/QF4L6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο σύγχρονο μηχανουρ-
γείο μηχανουργός με γνώση τόρνων CNC ή 
κέντρων κατεργασίας CNC για στελέχωση 
του τμήματος μηχανουργείου. Απαραίτητη 
γνώση προγραμματισμού και χειρισμού κέ-
ντρων κατεργασία ή τόρνων CNC. https://
swr.gr/yovxK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προϊστάμενος συντήρησης, κατά 
προτίμηση μηχανολόγος, απόφοιτος του-
λάχιστον ΤΕΙ, με γνώσεις ξενοδοχειακής 
συντήρησης. https://swr.gr/jgBk6
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργείο αυτοκι-
νήτων και φανοποιίας. Σταθερός μισθός. 
Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429. https://
swr.gr/7sOhq

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ΖHTEITAI από γουνοποιητική επιχείρη-
ση στην Καστοριά πατρονίστ για πλήρη 
απασχόληση με εμπειρία σε σχεδιαστικά 
προγράμματα πατρόν. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 6949 938241. https://swr.gr/sH2wB
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) υπάλληλοι spa. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/P5J9I
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γαζώτρια με εμπειρία στο σταθερό 
ύφασμα και το παιδικό ρούχο στη Θεσσαλο-
νίκη. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
Τηλ.: 2310 540225. https://swr.gr/Exezq
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθητικής 
στα νότια προάστια. Απαραίτητα προσόντα: 
Κάτοχος πτυχίου αισθητικής με προϋπηρε-
σία σε αντίστοιχο χώρο. Κωδικός θέσης: 
Aisthetic. https://swr.gr/kpzqR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτρια νυχιών (μανικιούρ/
πεντικιούρ) πιστοποιημένη με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος από ινστιτούτο 
spa στην περιοχή των νότιων προαστίων. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Κωδικός θέσης: 
Manicurist2. https://swr.gr/AzF0U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Anagenessis Personal 
Clinic αισθητικός. Παρέχεται πλήρης εκπαί-
δευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών 
της εταιρίας. Ευχάριστο εργασιακό περιβάλ-
λον. Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής 
ανάπτυξης. https://swr.gr/Gh6RU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία γυναικείων εν-
δυμάτων έμπειρη μοντελίστ με γνώσεις 
πολυπατρόν. https://swr.gr/AJKuo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής έμπει-
ρη μανικιουρίστ για μερική απασχόληση σε 
ευχάριστο περιβάλλον με ευέλικτο ωράριο, 
πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. Προσφέρονται αμοι-
βή αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας, 
ασφάλιση και bonus. https://swr.gr/MqLeY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής έμπει-
ρη αισθητικός για μερική απασχόληση σε 
ευχάριστο περιβάλλον με ευέλικτο ωράριο, 
πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. Προσφέρονται αμοι-
βή αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας, 
ασφάλιση και bonus. https://swr.gr/c8Oqs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μανικιουρίστ/τεχνίτρια νυχιών με 
γνώσεις manicure, pedicure, ημιμόνιμου, 
τζελ από κατάστημα νυχιών στο μετρό Νέου 
Κόσμου για 3ήμερη απασχόληση, 8ωρο. Δί-
δεται μισθός και ΙΚΑ. https://swr.gr/KMkvL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa στην 
Αθήνα έμπειρη πωλήτρια υπηρεσιών αισθη-
τικής με διοικητικές ικανότητες. Εμπειρία 
σε luxury spa ή ιατρική αισθητική. Οργανω-
τική, σοβαρή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση 
πελατών. Προσφέρονται μισθός, bonus. 
https://swr.gr/thCn8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa επαγγελ-
ματίας αισθητικός καμπίνας/spa manager 
με εμπειρία σε πρόσωπο/σώμα, απόφοιτος 
ΤΕΙ ή ΙΕΚ. Να διαθέτει εμπειρία, επαγγελμα-
τισμό, διοικητικές ικανότητες και ικανότη-
τες στις πωλήσεις. Προσφέρονται μισθός, 
εκπαίδευση, bonus. https://swr.gr/nRNi9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες και βοηθοί για το σαλό-
νι και το βαφείο του επώνυμου κομμωτηρίου 
JO Hair   Body by Betty Marmarinou στον 
Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4944478-9. https://
swr.gr/1BZh0

ΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συμβολαιογράφου με 
εμπειρία και επικαιροποιημένες γνώσεις 
για τη στελέχωση συμβολαιογραφείου στην 
Αθήνα (Άρειος Πάγος). Ο/Η βοηθός θα 
επικουρεί τη συμβολαιογράφο στα κα-
θήκοντά της συντάσσοντας συμβολαιο-
γραφικές πράξεις και δηλώσεις. https://
swr.gr/Ey0iD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με γνώσεις και εμπει-
ρία σε μεταφορική εταιρία και σε θέματα 
real estate για εργασία σε τεχνική εταιρία 
στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. https://
swr.gr/q7AJI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με γνώσεις και εμπει-
ρία σε μεταφορική εταιρία και σε θέματα 
real estate για εργασία σε τεχνική εταιρία 
στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. https://
swr.gr/rP6Bf

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κλιβανέας με πιστοποιητικό της 
Σχολής Απολυμαντών ή βεβαίωση της Δ/
νσης Υγιεινής και εμπειρία τουλάχιστον (2) 
ετών για εργασία πλήρους απασχόλησης 
στην Αλεξανδρούπολη. https://swr.gr/qGiOY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη 
Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
μαζικής εστίασης, προσωπικό καθαριότητας. 
https://swr.gr/gFzaW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για φύλαξη-επίβλεψη μαθη-
μάτων αγοριού 9 ετών. Δευτέρα-Παρασκευή: 
14:00-20:00 όταν τα σχολεία είναι ανοιχτά, ενώ 
08:30-17:30 όταν είναι κλειστά. Επιθυμητά 
οικιακά, διανυκτέρευση αν χρειαστεί. Υπάρχει 
κατοικίδιο, απαγορεύται το κάπνισμα. Μηνιαίος 
μισθός. https://swr.gr/fBqhC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος βάρδιας από μεγάλη 
εταιρία καθαρισμού για να εργαστεί στον 
καθαρισμό. Ωράριο απογευματινό σταθερό 
πενθήμερο. Περιοχή Περιστέρι. Τηλ.: 210 
9324806. Κωδικός: ΥΠΑ 188. https://swr.
gr/Bs1Ec
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις αγγλικών 
για δημιουργική απασχόληση/φύλαξη παι-
διών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε Κω, 
Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή διατρο-
φή 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 παι-
διών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε Κω, 
Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή διατρο-
φή 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 παι-
διών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε Κω, 
Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή διατρο-
φή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη. Τηλ: 211 
4110969, ώρες επικοινωνίας: 9:30-5:30. 
https://swr.gr/XshGK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός χωρίς 
υποχρεώσεις ως εσωτερική για ηλικιωμένη 
στη Μύκονο. Παρέχεται σταθερός μισθός. 
Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429. https://
swr.gr/1k5re
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός ως εσω-
τερική για 60χρονο στην Ηλιούπολη. Τηλ.: 
6906 228854, 210 5239429 (κ. Γιάννης). 
https://swr.gr/lxLK5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαριστές από μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκα-
ταστάσεων με εμπειρία στον καθαρισμό 
στις περιοχές: Ελληνικό, Άγιος Δημήτριος, 
Βούλα, Καλλιθέα, Π. Φάληρο, 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 κηπου-
ρικής, ερασιτέχνης, για καλλιέργεια μισού 
στρέμματος κήπου στο Ψυχικό. Τηλ.: 210 
6718080, 6976 654854. https://swr.gr/lmuEU

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος οικονομικής ή τε-
χνικής σχολής για απασχόληση σε έργα 
καινοτομίας/επιχειρηματικότητας. Επιθυ-
μητά προσόντα: μεταπτυχιακός τίτλος ή/και 
εμπειρία. https://swr.gr/9wdmQ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο βοηθοί λογιστή με προϋ-
πηρεσία 6+ χρόνων για λογιστικό γραφείο 
στην Αργυρούπολη και για ανώνυμη εταιρία 
στα Σπάτα. https://swr.gr/53SkY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εστίασης με έδρα τα 
Σπάτα υπάλληλος λογιστηρίου για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη 
γνώση εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας 
και μισθοδοσίας. https://swr.gr/IKqD8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, μη κερδοσκοπικό σωματείο 
με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων 
των παιδιών, βοηθός λογιστή για άμεση 
πρόσληψη. https://swr.gr/51bOh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία άτομο για λο-
γιστήριο με αρμοδιότητες την τήρηση ταμείου, 
τις συμφωνίες πληρωμών με προμηθευτές 
και με εξειδίκευση σε cash flow. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση Η/Υ. Tουλάχιστον τριετής 
εμπειρία. https://swr.gr/eVhtd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από λογιστι-
κό γραφείο στον Άγιο Στέφανο Αττικής για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ, 
ΤΕΙ ή ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης, πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση MS 
Office, ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος, 
δίπλωμα οδήγησης. https://swr.gr/A10ZT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραφικών τεχνών 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη βοηθός 
λογιστή με γνώσεις ERP Galaxy. https://
swr.gr/mxQMJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από φαρμακευτική εταιρία βο-
ηθός λογιστή για καταχωρίσεις γενικής/
αναλυτικής λογιστικής και υποστήριξη λογι-
στηρίου. Προϋπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον 
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/y40zK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή, απόφοιτος ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ. https://swr.gr/Ch7OV
Λογιστικό γραφείο στη Θέρμη αναζητά 
βοηθό λογιστή. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Καλή γνώση ενημέρωσης βιβλίων Β’ και Γ’ 
κατηγορίας, μισθοδοσίας, Η/Υ, λογιστικών 
προγραμμάτων, internet. Μέσο μεταφοράς 
επιθυμητό. Προσφέρεται εξαιρετικό περι-
βάλλον εργασίας, ικανοποιητικός μισθός, 
ασφάλιση. https://swr.gr/n6g8Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο βοηθός 
λογιστή για λογιστήριο, απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ 
με γνώση αγγλικών. https://swr.gr/KqIHv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για τη στελέχωση 
του τμήματος εισπράξεων (credit collection 
department). Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο 
οικονομικών σπουδών, πτυχίο αγγλικής 
γλώσσας, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 
ετών. https://swr.gr/MGasm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής, απόφοιτος ΑΕΙ Tμήμα-
τος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. 
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της 
αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και 
ο βαθμός πτυχίου πάνω από 7,5. Αντί-
στοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/X0Kvw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο 
με πολύ καλές γνώσεις μισθοδοσίας-ΕΡ-
ΓΑΝΗ. https://swr.gr/sXJNL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά 
λογιστής/λογίστρια για πλήρη απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
άριστη γνώση αγγλικών και σχετικής ορο-
λογίας, γνώση μισθοδοσίας, ΦΠΑ κ.λπ., 
άριστη γνώση υπολογιστών. https://swr.
gr/2uQv3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λογιστές και βοηθοί λογιστών 
με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία. https://
swr.gr/LWNvU

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα Imaginarium administrative 
assistant για ετήσια σύμβαση απασχόλησης 
με απαραίτητες γνώσεις αγγλικών, Office και 
προηγούμενη εμπειρία σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο. Γνώση ισπανικών θα θεωρη-
θεί επιπλέον προσόν. Πλήρης απασχόληση. 
https://swr.gr/pz9QE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από την Energiers 
Α.Ε. Απαραίτητα: Πτυχίο ΑΤΕΙ/ΤΕΙ σε σχετικό 
αντικείμενο, άριστη γνώση Η/Υ, προϋπηρε-
σία τουλάχιστον 3 ετών και άριστη γνώση 
χρήσης προγράμματος μισθοδοσίας Epsilon. 
https://swr.gr/3WJOc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Θα προτιμηθούν άτομα από 
το Μάτι και τις γύρω περιοχές. https://
swr.gr/GFD8y
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ oρκωτοί ελεγκτές από νεοϊ-
δρυθείσα εταιρία για συνεργασία. https://
swr.gr/4MKlg
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για εργασία σε 
λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. Απαραίτητη 
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΄κατηγορίας, μηχανο-
γράφηση, εργατικά, μισθοδοσία. https://
swr.gr/DKEyx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής-λογίστρια από λογι-
στικό γραφείο της Θεσσαλονίκης (περιο-
χή Cosmos) με ελάχιστα προαπαιτούμενα 
προϋπηρεσία 5-10 έτη σε βιβλία Γ’ κατη-
γορίας, διαχείριση μισθοδοσίας και χρήση 
των λογισμικών της epsilon-net. https://
swr.gr/ED2Mi

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστή εκδοτική – βιβλιο-
δετική εταιρία ανειδίκευτος εργάτης/τρια. 
Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση στο ΙΚΑ. Πε-
ριοχή: Κοντά στην Ιερά Οδό. https://swr.
gr/fIkth
ZHTOYNTAI εργάτριες για την παραγω-
γή από την εξαγωγική βιομηχανία FDS 
Lighting στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Πλήρης 
απασχόληση. Τηλ.: 2310 728500. https://
swr.gr/L9Xgq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία χημικών στο 
Κορωπί εργατοτεχνίτης/χειριστής μηχανών 
για το τμήμα παραγωγής της. Κυλιόμενες 
βάρδιες. https://swr.gr/5ASTo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη φαρμακοβιομηχανία 
DocPharma ζυγιστής/παρασκευαστής 
φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, 
χειριστής μηχανημάτων ζύμωσης, ανάμειξης, 
ξήρανσης, με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
https://swr.gr/KRFfU
ZHTOYNTAI από μεγάλη εξαγωγική βι-
ομηχανία εργάτες για πενθήμερη πλήρη 
εργασία. Προϋπηρεσία σε βιομηχανική ή 
βιοτεχνική εταιρία θα προσμετρηθεί θετικά. 
https://swr.gr/OI0X8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
SEEKING FOR junior computer validation 
specialist. Requirements: independently 
perform CVS projects in an international 
environment, support projects as validation 
support, help to develop validation strategies 
and play a key support. https://swr.gr/oFf73
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
web designer για δημιουργία Wordpress 
sites με γνώσεις Adobe Photoshop και 
Illustrator. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. 
https://swr.gr/QE1zr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός μηχανικός εφαρ-
μογών για συναρμολόγηση PCB, ηλεκτρι-
κές μετρήσεις, κατασκευή καλωδιώσεων. 
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος ηλε-
κτρονικός/ηλεκτρολόγος μηχανικός, εξαι-
ρετική κατανόηση αναλογικών/ψηφιακών 
κυκλωμάτων, γνώση αγγλικών. Εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για 
άνδρες υποψηφίους. https://swr.gr/OGW9k
ΖΗΤΕΙΤΑΙ junior web developer με γνώ-
σεις σε Joomla, Wordpress από εταιρία 
internet. Μόνιμη πενθήμερη εργασία με 
συνεχές ωράριο. Μισθός και ασφάλιση 
ΙΚΑ. Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικό-
τητας. https://swr.gr/Cz9ju
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός με πτυχίο Επιστή-
μης Υπολογιστών, εμπειρία σε hardware/
software integration, software validation 
και testing, αγγλικά, δυνατότητα ταξιδιών. 
Προαιρετικές απαιτήσεις: Μεταπτυχιακό 
Επιστήμης Η/Υ, εμπειρία στην ανάπτυξη 
embedded software σε C. https://swr.
gr/HT61Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός Η/Υ για ημιαπασχό-
ληση, έμπειρος σε δίκτυο 11 χρηστών και 
2 servers. Απαραίτητες γνώσεις Microsoft 
Exchange Server, Small Business Suite, 
Entersoft ERP και γενικώς σε ανάγκες 
επιχειρήσεων. https://swr.gr/Ok7yp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής Πληροφορικής ή τελει-
όφοιτος πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, αριστούχος, 
να διαμένει υποχρεωτικά στην περιοχή 
των Αμπελοκήπων ή του Ψυχικού ή του 
Αμαρουσίου (εγγύς βόρεια προάστια) για 
μερική πρωινή απασχόληση σε ιατρικό site. 
Τηλ.: 210 6469666. https://swr.gr/YAQGm

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία τεχνικός/μηχανο-
γράφος. Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη. 
Γνώσεις σχετικές με βάσεις δεδομένων 
(MS SQL Server) και εμπειρία στην υποστή-
ριξη εφαρμογών θα εκτιμηθούν. Δίπλωμα 
δικύκλου και αυτοκινήτου. Εκπληρωμένες 
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Ομαδικό πνεύμα. 
https://swr.gr/mX4vS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ software engineer από εταιρία. 
Επιθυμητά προσόντα: Άριστη γνώση Visual 
Studio 2008 και άνω και C#. Άριστη γνώ-
ση MS SQL. Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης 
σχολής. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. Προηγούμενη σχετική εμπειρία 
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/iqrsv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής 
computer engineer με γνώσεις router, 
firewall, exchange server, Hyper V, Active 
Directory, με δίκυκλο. Ικανοποιητικές απο-
δοχές. Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών. 
https://swr.gr/m1j5V
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από επιχείρηση παροχής υπηρε-
σιών internet στη Θεσσαλονίκη προγραμ-
ματιστής με άριστη γνώση php, mysql, css3 
για ανάπτυξη ιστοσελίδων και εμπειρία 
στην πλατφόρμα Wordpress/Woocommerce. 
https://swr.gr/MxO5L
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ από κατάστημα 
πληροφορικής στον Πειραιά για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητη η γνώση αγ-
γλικών και η προϋπηρεσία. https://swr.
gr/4RL8A
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Ζουμπουλάκης Α.Ε. 
presales engineer – IT administrator. Πτυχίο 
πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
https://swr.gr/0yK8c
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ για παραμετρο-
ποίηση router Mikrotik, T/K ενσύρματων 
– 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: ικανοποιη-
τικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλλον 
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 πλή-
ρη απασχόληση με εμπειρία 2-4+ ετών, 
απόφοιτος ΤΕΙ/ΑΕΙ, υποστήριξη εταιρικών 
πελατών σε Windows, Mail, Active Directory, 
δίκτυo. Απαραίτητα: αγγλικά (καλό επίπεδο 
γραπτά/προφορικά) και αυτοκίνητο ή μηχανή. 
https://swr.gr/obThm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ computer engineer computer 
freak, γνώσεις router, Firewall, Exchange 
Server, Hyper V, Active Directory, με δίκυ-
κλο, καλοπληρωμένη εργασία, από εταιρία 
πληροφορικής. Aπαραίτητη προϋπηρεσία 
3 ετών. https://swr.gr/7nHDE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ web developer-τεχνικός λογισμι-
κού από εταιρία διαχείρισης ανθρώπινου 
δυναμικού HR για λογαριασμό 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 λογι-
σμικού από μεγάλη ανώνυμη εταιρία συμ-
βούλων και εκπαίδευσης με γνώσεις σε 
υποστήριξη και κατασκευή sites και εμπειρία 
τουλάχιστον 4 χρόνια, για απογευματινή 
εξωτερική ή μόνιμη απασχόληση. Κωδ: 
Web.dev.1. https://swr.gr/83qb4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ sales manager από εταιρία πλη-
ροφορικής για την προώθηση λογισμικού 
και υπηρεσιών, γνώση του τομέα υγείας, 
ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου, συμ-
μετοχή στον σχεδιασμό των πωλήσεων, 
σύνταξη προσφορών – προτάσεων. https://
swr.gr/eiQxX
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτος πλη-
ροφορικής Α.Ε.Ι. από ιατρείο της Αθήνας. 
Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων – Ψυ-
χικού. Πρωινή μερική απασχόληση (μισθός 
και ασφάλιση). Τηλ.: 210 1678080, 6976 
654854. 2018-08-17 09:37:00
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής ή web designer 
για ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή: Αμπελό-
κηποι Αττικής. Τηλ.: 6976 654854 (09:30-
14:30). https://swr.gr/2J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πληροφο-
ρικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Υποχρεωτικά κάτοικος 
Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου (βό-
ρεια προάστια). Πρωινή μερική απασχόληση. 
https://swr.gr/EWw7t

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος φοιτητής ή τελειό-
φοιτος Α.Ε.Ι. ιατρικής ή πληροφορικής με 
Proficiency για πρωινή μερική απασχόληση 
ως διαχειριστής ιατρικής ιστοσελίδας. Υπο-
χρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, 
Αμαρουσίου. https://swr.gr/3Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής – κατασκευα-
στής site έμπειρος, τελειόφοιτος πανεπιστη-
μίου, 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., υποχρεωτικά 
κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμα-
ρουσίου (βόρεια προάστια). Πρωινή μερική 
απασχόληση. https://swr.gr/FOfS8

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από εταιρία εμπορίας 
κοπτικών εργαλείων μετάλλου για πλή-
ρη απασχόληση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει 
να διαθέτουν μηχανολογικές γνώσεις ή 
εμπειρία σε μηχανουργείο. Απαραίτητη 
η γνώση αγγλικών. https://swr.gr/VspIB
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα από την αστική μη 
κερδοσκοπική Μέλαθρον Οικουμενικού 
Ελληνισμού (www.gnl.gr) με 35ετή δρα-
στηριότητα για ειδική εργασία (συνδυασμός 
συνέντευξης, δημοσίων σχέσεων, πώλησης) 
σε μέλη. https://swr.gr/CLGa2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για την προώ-
θηση ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μισθός 
και ασφάλιση (εργόσημο). Απαραίτητη η 
κατοχή κινητού ή tablet με σύνδεση internet. 
https://swr.gr/FSe3B
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για την προώθηση 
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Παροχές: μισθός 
και ασφάλιση (εργόσημο). Απαραίτητη η 
κατοχή κινητού ή tablet με σύνδεση internet. 
https://swr.gr/0wiXB
ZHTOYNTAI από αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρία 2 άτομα για το τμήμα διαχείρισης με-
λών Ελλάδας και εξωτερικού του Μέλαθρον 
Οικουμενικός Ελληνισμός. Ευχέρεια λόγου, 
ευγένεια. 5ήμερο, 8ωρο. https://swr.gr/57gSD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυ-
νος καταστημάτων λιανικής. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση Η/Υ. Τουλάχιστον τριετής 
εμπειρία. https://swr.gr/h7QOo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής 
σε δίκτυο λιανικής. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση Η/Υ και η άριστη γνώση αγγλικών και 
ισπανικών. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. 
https://swr.gr/oNQKG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής 
σε δίκτυο χονδρικής. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση Η/Υ. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. 
https://swr.gr/YIfZT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Social   Future υπεύθυ-
νος/η πωλήσεων για την περαιτέρω ενδυ-
νάμωση της ομάδας. Παρέχονται μισθός, 
bonus, εκπαίδευση. https://swr.gr/XfbDz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια έμπειρη και δραστήρια 
για κατάστημα πώλησης τουριστικών ρού-
χων στο Μοναστηράκι. Aπαραίτητη η πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, άμεση πρόσληψη, 
μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6974 810746. https://
swr.gr/UuIXS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από την PowerSales 
πωλητής ηλεκτρολόγος/ηλεκτρονικός 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
(συστήματα UPS). Η/Υ, αγγλικά, ευχέρεια 
στην επικοινωνία, όρεξη για δουλειά. 
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Φαξ: 210 
2848676. https://swr.gr/3m8XS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E. για το 
κατάστημα Αττικής πωλήτρια με ελάχιστη 
προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, 
γνώση αγγλικών, Η/Υ και merchandising. 
Ομαδικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία. 
https://swr.gr/4hrTj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E. για το 
κατάστημα της Θεσσαλονίκης πωλήτρια 
με ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντί-
στοιχη θέση, γνώση αγγλικών, Η/Υ και 
merchandising. Διοικητικές και επικοι-
νωνιακές ικανότητες. https://swr.gr/y6LEX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος καταστήματος/εργάτης 
από μεγάλη εταιρία χαλιών για πλήρη απα-
σχόληση σε Νέα Ιωνία, Χολαργό, Ελληνικό. 
Απόφοιτος λυκείου, κάτοχος διπλώματος 
Β’ κατηγορίας. Φαξ: 210 2772580. Τηλ.: 
210 2790121. https://swr.gr/JK1vh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος πωλήσεων με ή 
χωρίς προϋπηρεσία από μεγάλη εταιρία 
χαλιών για πλήρη απασχόληση στο Ελλη-
νικό, γνώσεις εσωτερικής διακόσμησης 
θα ληφθούν υπόψη. Φαξ: 210 2772580. 
Τηλ.: 210 2790121. https://swr.gr/6YIxc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλη-
σης με γνώση αγγλικών από κατάστημα 
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/PSgyl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για πλήρη απα-
σχόληση στο κρεοπωλείο «ΝΙΚΟΣ» στο 
κέντρο (Θέρμη Θεσσαλονίκης). Προϋπηρεσία 
απαραίτητη στον χώρο των πωλήσεων τρο-
φίμων, εξοικείωση με τη διαχείριση και την 
καταμέτρηση χρημάτων. F.: kreatoedesmata. 
Τηλ.: 6936 681030. https://swr.gr/OFynY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ταμίας από εστιατόριο στο Κο-
λωνάκι για πρωινή και βραδινή full time 
απασχόληση. https://swr.gr/QBHzF

ΖΗΤΕΙΤΑΙ merchandiser για το εμπορικό 
τμήμα εκδοτικής εταιρίας. Πλήρης απασχό-
ληση, κάτοχος δικύκλου ή αυτοκινήτου. 
Προϋπηρεσία στον χώρο του merchandising 
επιθυμητή. Κωδικός: MER0918. https://
swr.gr/8Kfte
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος εκπαίδευσης και 
πωλήσεων από εταιρία HR για λογαρια-
σμό πελάτη της, μεγάλου εκπαιδευτικού 
οργανισμού (ΙΕΚ) στα νότια προάστια. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία. Κωδικός θέσης: 
Educat. Consult.1. https://swr.gr/nRaxm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από υπεύθυνη πωλήσεων ειδη-
σεογραφικού site υπάλληλος τηλεφωνικού 
κέντρου πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Απαραίτητες γνώσεις social media. Παρέ-
χεται εκπαίδευση. https://swr.gr/84sXK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία σύμβουλος πωλήσε-
ων επιχειρηματικού λογισμικού. Εμπειρία 
σε Β2Β πωλήσεις. Ομαδικό πνεύμα στην 
εργασία. Άριστες επικοινωνιακές και ορ-
γανωτικές ικανότητες, ευελιξία. Δυναμική 
προσωπικότητα και φιλοδοξία. Καλή γνώση 
αγγλικών. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. https://swr.gr/eWsGL
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πρόσληψη πωλητές με 
προϋπηρεσία από εταιρία τουρισμού. Κάρτα 
ανεργίας 3 μήνων και άνω απαραίτητη, καλή 
γνώση αγγλικών και Η/Υ και δυνατότητα 
για ταξίδια. Βασικός μισθός και bonus. 
https://swr.gr/WZTxN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το e-shop.gr πωλητής/τρια 
μερικής απασχόλησης για το e-shop Point 
στη Νίκαια. https://swr.gr/dLv2Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από αντιπροσωπία μηχα-
νημάτων και υλικών ψηφιακής εκτύπωσης για 
γραφικές τέχνες. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε παρεμφερή κλάδο. https://swr.gr/jknG9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής έμπειρος για προγράμ-
ματα ηλεκρικής ενέργειας και φυσικού αε-
ρίου. Μισθός, ασφάλιση, μεγάλα bonus. 
https://swr.gr/GtAJw
Εταιρία ιατρικού λογισμικού, η οποία δρα-
στηριοποιείται στη μηχανογράφηση των 
ιατρείων, αναζητά για άμεση πρόσληψη 
πωλητή για την ανάπτυξη του δικτύου της. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών. https://swr.
gr/htzpo
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την Κ. Α. Ζαζόπουλος 
Α.Ε.Β.Ε. στελέχη πωλήσεων χονδρικής. 
Συνεκτιμάται προϋπηρεσία στις ηλεκτρικές 
συσκευές, γνώση χειρισμού υπολογιστή, 
δυνατότητα για ταξίδια εντός Ελλάδας. 
https://swr.gr/5kAyC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την K.Α. Ζαζόπουλος στέλεχος 
ως σύμβουλος τηλεφωνικών πωλήσεων 
και εξυπηρέτησης πελατών. Προϋποθέσεις: 
απόφοιτος λυκείου, γνώσεις Η/Υ, αγγλικών. 
Συνεκτιμάται κοινωνικότητα και συνέπεια. 
Κωδικός για τη θέση: zzSS. https://swr.
gr/oq7Zv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το εμπορικό τμήμα 
εταιρίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον 
Ασπρόπυργο με πολύ καλή γνώση Η/Υ. Απα-
ραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση Soft1 
ή άλλου ERP και το δίπλωμα οδήγησης. 
Τηλ.: 6972 259826. https://swr.gr/bnH4U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής από εταιρία 
τροφίμων για την τοποθέτηση των προϊ-
όντων της (τρόφιμα) σε μικρά σημεία του 
νομού Αττικής. https://swr.gr/Y4J6K
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής με πάθος για τον τομέα 
της τεχνολογίας, προϋπηρεσία τουλάχιστον 
1 χρόνου στην τεχνολογία, στην εξυπηρέ-
τηση πελατών ή στις Β2Β πωλήσεις στην 
εστίαση. Η εταιρία μας προσφέρει υψηλές 
αποδοχές με bonus. https://swr.gr/zdq0T
YACHTING company is seeking candidate 
for sales assistant. Candidates should have 
excellent knowledge of English (written and 
oral) and PC literacy. https://swr.gr/OV0vZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεγάλη εταιρία εμπορίας 
τροφίμων στην περιοχή της Σίνδου πωλητές 
για τον νομό Θεσσαλονίκης Μακεδονίας. 
Απαιτούμενο προσόν: εμπειρία στις πωλή-
σεις τροφίμων/τυροκομικών προϊόντων. 
https://swr.gr/C0uQB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη εταιρία εμπορίας τρο-
φίμων στην περιοχή της Σίνδου διευθυντής 
καταστήματος για τον nομό Θεσσαλονίκης 
Μακεδονίας. Απαιτούμενα προσόντα: εμπει-
ρία στις πωλήσεις τροφίμων/τυροκομικών 
προϊόντων. https://swr.gr/IZhja
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πείρα στις πωλήσεις 
καλλυντικών και αρωμάτων για το κατάστημά 
μας Boutiue de la Parfumerie στο Κολωνάκι. 
Τηλ.: 210 3645420. https://swr.gr/RHTkN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ market developer από την εταιρία 
Quality Food Experts με έδρα την Αθήνα 
και αντικείμενο τη διανομή FMCG’s για 
την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων 
και έδρα τη Λαμία. https://swr.gr/Y6upN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία υφασμά-
των 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 απασχόληση σε βάρδιες, 
άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, 
προοπτικές εξέλιξης, άριστο περιβάλλον. 
https://swr.gr/uFhqv
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για πλήρη απασχόληση 
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 λια-
νικής. 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εμπορίας εμφια-
λωμένου νερού και αναψυκτικών άτομο 
για τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 
πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, αγγλι-
κών. Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο 
αποδοχών. https://swr.gr/fqre7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια χονδρικής επικοινωνια-
κή για part time εργασία σε εταιρία νεανικής 
μόδας. Επικοινωνία με υφιστάμενους/νέους 
πελάτες. Δειγματισμοί, παραγγελιοληψία, 
εμπειρία πωλήσεων και αγάπη για τη μόδα. 
Γνώσεις αγγλικών και Η/Υ. Ευέλικτο ωρά-
ριο. https://swr.gr/oFd1O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία βοηθός υπευθύνου 
πωλήσεων. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
απαραίτητη. Παρέχονται μισθός, ασφάλιση 
και bonus. Συνεχής εκπαίδευση και προο-
πτικές εξέλιξης. Τηλ.: 210 3460132. https://
swr.gr/eCoAI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πρατήριο καυσί-
μων στα νότια προάστια. Προσόντα: απο-
λυτήριο λυκείου, γνώσεις Η/Υ, δίπλωμα 
αυτοκινήτου, στρατιωτικές υποχρεώσεις 
εκπληρωμένες, δυνατότητα εργασίας σε 
κυλιόμενες βάρδιες. Επιθυμητά: προϋπη-
ρεσία σε πρατήριο BP, Shell ή ΕΚΟ, γνώση 
αγγλικών. https://swr.gr/OwFkV
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προωθήτριες από την κα-
τασκευαστική εταιρία Simpa Α.Ε. για πα-
ρουσίαση προϊόντων στη ΔΕΘ. Ασφάλιση, 
μισθός, bonus. Τηλ.: 2310 758060. https://
swr.gr/OwGA6
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων 
σε καταστήματα καλλυντικών και super 
market. Παρέχεται ασφάλιση. Αποστολή 
βιογραφικών με ένδειξη “”Promo”” στο: 
Τηλ: 210 6142140. https://swr.gr/TBSIc”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εταιρία 
εμπορίας τεχνολογικών ειδών με online 
κατάστημα. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται 
η γραμματειακή υποστήριξη, η τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση καθώς και η διενέργεια τηλε-
φωνικών προωθήσεων. Επιπλέον γνώσεις 
γραφιστικής θα εκτιμηθούν. https://swr.
gr/LMF8t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής /τρια από αλυσίδα κα-
ταστημάτων βιβλιοπωλείου για το υποκα-
τάστημά της στο Μενίδι. Ωράριο σπαστό. 
Τηλ.: 210 5140060. Φαξ: 210 5147588. 
https://swr.gr/zkQUh
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για full/part time 
απασχόληση σε κατάστημα καλλυντικών. 
Παρέχεται ασφάλιση, ικανοποιητική αμοι-
βή. 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 προ-
άστια. Πλήρης απασχόληση, ασφάλιση και 
bonus. Τηλ.: 210 5755355, 6932 300058. 
https://swr.gr/iZ1Yx
ZHTOYNTAI προωθήτριες για εργασία σε 
μεγάλα super market και καταστήματα καλ-
λυντικών. 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. Γνώσεις 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις αγγλικών, ως 
ταμίας σε κατάστημα με είδη δώρων στην 
πλατεία Βικτωρίας. Μισθός ικανοποιητικός. 
Τηλ: 6942 534390. https://swr.gr/FYz0f
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 ηλεκτρο-
λογικού υλικού. Απαιτούμενα προσόντα: 
απόφοιτος Τ.Ε.Ι., προϋπηρεσία 2-3 ετών. 
Περιοχή: Γλυφάδα Αττικής. https://swr.
gr/VLHMJ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλληλος 
γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα εισα-
γωγών. Απαραίτητα: Άριστη γνώση αγγλι-
κών, MS Οffice, εμπειρία στις διαδικασίες 
εισαγωγών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε 
εισαγωγές από τρίτες χώρες και η γνώση 
ERP Softone. https://swr.gr/h2H6E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για το τμήμα προσφορών 
από βιομηχανία κουφωμάτων. Εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη. Απαραίτητα 
προσόντα: Χρήση υπολογιστή, άριστη γνώση 
Themelio, MS Office, αγγλικά. Πληροφορίες: 
210 5122555. https://swr.gr/AtkrV
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

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία 2 άτομα με ελάχιστες 
τεχνικές γνώσεις για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Κάτοχοι μοτοσικλέτας. Τηλ.: 
210 8228183 (ώρες επικοινωνίας: 10:00-
15:00). https://swr.gr/DinBl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός μηχανικός ή ηλε-
κτρολόγος με εμπειρία στον βιομηχανικό 
αυτοματισμό και στη βιομηχανική παραγωγή 
από εκτυπωτική μονάδα με έδρα την Αττική. 
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
https://swr.gr/osGKW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ με πολύ καλές γνώ-
σεις σε επισκευές Η/Υ, laptops, κινητών, 
tablets. Hardware και software. Περιοχή: 
Παγκράτι. Τηλ.: 6947 453888 (ωρες επικοι-
νωνίας: 09:00-21:00). https://swr.gr/3hrWm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός τοποθέτησης συστημάτων 
ασφαλείας και συναγερμών από εμπορική 
εταιρία στα βόρεια προάστια με τουλάχιστον 
3ετή εμπειρία. https://swr.gr/IR5sc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κατασκευαστική εταιρία 
βοηθός ξυλουργού και βοηθός βαφέα για 
μόνιμη απασχόληση. https://swr.gr/zpkPW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 100 δωματί-
ων στην Κω συντηρητής ηλεκτρολόγος με 
γνώσεις υδραυλικού. Προσφέρεται στέγη 
και φαγητό. Πληροφορίες στο τηλ.: 6972 
260260. https://swr.gr/yNHP9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός υδραυλικού για εργασία 
πλήρους απασχόλησης στις Συκιές Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντίκει-
μενο. Τηλ.: 2316 005700 (ώρες επικοινωνίας: 
08:00-14:30). https://swr.gr/1Fl37
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης μετάλλου/ηλεκτροσυ-
γκολλητής με εμπειρία από την εξαγωγική 
βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο Θεσσα-
λονίκης. Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 2310 
728500. https://swr.gr/7emCL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία χημικών στο 
Κορωπί εργατοτεχνίτης/χειριστής μηχανών 
για το τμήμα παραγωγής της. Κυλιόμενες 
βάρδιες. https://swr.gr/mKzYG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλητής για μόνιμη 
απασχόληση στο τμήμα παραγωγής κατα-
σκευαστικής – εμπορικής εταιρίας. Εμπειρία 
και πρόσθετες γνώσεις θα συνεκτιμηθούν. 
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «Ηλε-
κτροσυγκολλητής». https://swr.gr/WPngo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός, απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ 
με γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρονικών επισκευών 
και παραγωγής, για μόνιμη απασχόληση στο 
τμήμα service κατασκευαστικής – εμπο-
ρικής εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών 
με την ένδειξη «Ηλεκτρονικός». https://
swr.gr/6MWEU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη Φο-
λέγανδρο έμπειρος εφαρμοσμένος τεχνικός 
με πολυειδικότητα ως προϊστάμενος συντή-
ρησης, επισκευών και αναβαθμίσεων των 
μονάδων για μόνιμη συνεργασία αορίστου 
χρόνου. https://swr.gr/ZGEri
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενοδοχείων 
στη Φολέγανδρο για μόνιμη απασχόληση 
έμπειρος συντηρητής με ειδικότητα ψυκτι-
κού/υδραυλικού. Προσφέρεται αναλόγως 
προσόντων αμοιβή, ασφάλιση, καθώς και 
στέγη, διατροφή. https://swr.gr/QuhLj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από συνεργείο φορτηγών 
στον Άγιο Στέφανο Αττικής ηλεκτρολόγος 
οχημάτων. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 697034. https://swr.
gr/dSpkI
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών 
ηλεκτρολόγοι απαραίτητα με ανάλογη προ-
ϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. Εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Άτομα 
χωρίς προϋπηρεσία δεν θα λαμβάνονται 
υπόψη. Προαιρετικά δίπλωμα Γ’ με ΠΕΙ 
και αγγλικά. Κωδικός: ΗΛΕ-Θ. https://
swr.gr/V4f38

ZHTΟΥΝTAI από εργοστάσιο επιγραφών 
στη ΒΙΠΕΘ τεχνίτες φωτεινών επιγραφών. 
Απαραίτητα με ανάλογη προϋπηρεσία και 
δίπλωμα οδήγησης. Άτομα χωρίς προϋπηρε-
σία δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Προαιρετικά 
δίπλωμα Γ’ με ΠΕΙ και αγγλικά. Κωδικός: 
ΤΦΕ-Θ. https://swr.gr/7Q2Gv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος χημικός με εμπειρία 
στη χρήση και την επισκευή αναλυτικών 
οργάνων. Διάθεση για μάθηση, ικανότητα 
συνεργασίας, δεξιότητα στην επικοινωνία, 
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στα 
ανατιθέμενα έργα. https://swr.gr/Xkx3C
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα επιπλοποιός ή μαραγκός 
για τοποθέτηση/συναρμολόγηση επίπλων 
σε έργο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ.: 6936 
030474, 6974 939918. https://swr.gr/BVGX4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα τον 
Γέρακα Αττικής, που εξειδικεύεται σε ηλε-
κτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και 
στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων, 
υδραυλικός για τη στελέχωση του ανθρώπινου 
δυναμικού της. https://swr.gr/qxdi4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι 
άτομο στην ειδικότητα των γενικών καθη-
κόντων στον τομέα της συντήρησης. Απα-
ραίτητα προσόντα: πτυχίο στην ειδικότητα 
και 2 χρόνων προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. https://swr.gr/jpdwQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι 
άτομο με ειδικότητα υδραυλικού στον τομέα 
της συντήρησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο 
στην ειδικότητα και 2 χρόνων προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/KB3V1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι 
άτομο με ειδικότητα ηλεκτρολόγου στον 
τομέα της συντήρησης. Απαραίτητα προσό-
ντα: πτυχίο στην ειδικότητα και 2 χρόνων 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. https://
swr.gr/IDW80
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την In2solution ΙΕΠΥΑ 2 
τεχνικοί συστημάτων ασφαλείας πλήρους 
απασχόλησης. https://swr.gr/BwgN4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος εφαρμοσμένος τεχνι-
κός με πολυειδικότητα ως προϊστάμενος 
συντήρησης, επισκευών και αναβαθμίσε-
ων των μονάδων από όμιλο ξενοδοχείων 
στη Φολέγανδρο για μόνιμη συνεργασία 
αορίστου χρόνου. https://swr.gr/WMEef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος εργάτης για μόνιμη 
απασχόληση. https://swr.gr/jLi4M
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 βιομηχανική 
ψύξη. https://swr.gr/InhiU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενοδοχείων 
στη Φολέγανδρο για μόνιμη απασχόληση 
έμπειρος συντηρητής με ειδικότητα ψυκτι-
κού/υδραυλικού. Προσφέρεται αναλόγως 
προσόντων αμοιβή μετά ασφάλισης και 
αξιοπρεπής στέγη και διατροφή. https://
swr.gr/h3XpM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εμπορική κατασκευαστι-
κή εταιρία Quality North Hellas πολιτικός 
μηχανικός ως εργοδηγός έργων (μηχανικός 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Απαραίτητo προσόν: προϋπηρε-
σία στην επίβλεψη έργων κτηριοδομικών 
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: Πε-
ριστέρι. https://swr.gr/zEOFL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος 
ΑΒΕΕ στην περιοχή της Κηφισιάς μηχα-
νουργός/εφαρμοστής καλουπιών με γνώ-
σεις τόρνου, φρέζας και προϋπηρεσία σε 
ανάλογες θέσεις. Αμοιβή ικανοποιητική. 
https://swr.gr/SD87t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία στον Γέρακα 
Αττικής ηλεκτρολόγος με εμπειρία για ηλε-
κτρομηχανολογική συντήρηση μηχανημάτων 
πρατηρίων υγρών καυσίμων. Δίπλωμα Β’ 
κατηγορίας απαραίτητο. https://swr.gr/bsBzZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη τεχνίτης κουφω-
μάτων. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Θέση 
εργασίας πλήρους απασχόλησης. https://
swr.gr/IAbPQ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ή μαθητευόμενοι για 
υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες. 
https://swr.gr/8lGp2
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 πλή-
ρη 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 εταιρία κτη-
νοτροφικών εξοπλισμών στο Ωραιόκαστρο 
Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 515122, ώρες επι-
κοινωνίας: 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, κα-
θώς και βοηθοί τεχνιτών για απασχόληση 
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 εγκατάσταση 
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 εγκατάστα-
ση συναγερμών, κάμερες, ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού σπιτιών και καταστημάτων. 
https://swr.gr/QqdOG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός/συντηρητής υγρών και 
αερίων καυσίμων (ηλεκτρολόγος), από τεχνική 
εταιρία με παρουσία στον χώρο της τεχνικής 
υποστήριξης για μόνιμη απασχόληση (Πλα-
γιάρι, Θεσσαλονίκης). 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. μηχανημάτων συσκευ-
ασίας με έδρα την Παλλήνη τεχνικός. Προ-
σόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, αγγλικά, 
3 έτη προϋπηρεσία. Κωδ θεσης: 6. https://
swr.gr/WNOhB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία τεχνίτης – 
διακοσμητής οχημάτων/λεωφορείων για 
πλήρες ωράριο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
στον χώρο. https://swr.gr/vH9ZO

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) άτομο ως υπάλληλος υποδοχής. 
Πληροφορίες στο 28250 32075. https://
swr.gr/N10MR
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) καμαριέρηδες/ες. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/xSQR8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 100 δωματίων 
στην Κω κηπουρός/εργάτης για 12μηνη 
απασχόληση. Προσφέρεται στέγη και φα-
γητό. Πληροφορίες στο τηλ.: 6972 260260. 
https://swr.gr/wgKlM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για πωλήσεις 
σε τουριστικό πρακτορείο. Απαραίτητη η 
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Εμπειρία στον 
εναλλακτικό τουρισμό θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/gynkt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5 αστέρων έμπει-
ρος/η φυσικοθεραπεύτης/τρια με γνώσεις 
μυοχαλαρωτικού, αθλητικού, λεμφικού, 
thai μασάζ και ρεφλεξολογίας. Απαραίτητη 
η γνώση της αγγλικής γλώσσας. https://
swr.gr/fNVhn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5 αστέρων έμπει-
ρος/η αισθητικός με γνώσεις θεραπείας 
προσώπου, σώματος και manicure/pedicure. 
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
https://swr.gr/TGxa4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό ξενοδοχείο 4 
αστέρων στη Θεσσαλονίκη καμαριέρα με 
απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. https://swr.gr/mHRvF
WEST East Suites in Imerovigli Santorini 
island is LOOKING for reservation and 
front office manager for the new season. 
Previous experience in a 5* hotel is needed. 
https://swr.gr/KDjdP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρεσεψιονίστ από ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. Τηλ.: 6974 
582818. https://swr.gr/KJVdh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη 
Φολέγανδρο receptionist για συνεργασία. 
Απογευματινός/ή με εμπειρία στο σύστημα 
Ερμής 8 και στο night auditing. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. https://swr.gr/QhtDE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
receptionist με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. 
https://swr.gr/asQiP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από μικρό ξενοδοχείο 
στην Αθήνα για 8 ώρες εργασία/2 ημέρες 
την εβδομάδα, παρέχεται ασφάλιση. Τηλ.: 
213 0458710. https://swr.gr/oZvgz
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/BCfFq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από κεντρικό ξενοδο-
χείο στη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση, γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος Opera και άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. https://swr.gr/kWGzc
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 συνεργασία, 
απογευματινός/ή με εμπειρία στο σύστημα 
Ερμής 8 και στο night auditing. Παρέχεται 
αξιοπρεπής διαμονή και διατροφή. https://
swr.gr/iBaRZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρεσία 
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 
(προφορικά/γραπτά), ευχάριστη εμφάνιση και 
δυναμική προσωπικότητα, γνώση άλλων ξέ-
νων γλωσσών. https://swr.gr/fB3RZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος τουριστικού γραφείου 
με γνώσεις έκδοσης εισιτηρίων (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 ξενο-
δοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και 
πλήρης διατροφή. https://swr.gr/LemDZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ duty manager με προϋπηρεσία και 
εμπειρία σε ξενοδοχεία 5*, απόφοιτος σχολής 
με καλές γνώσεις F B. https://swr.gr/FoAZd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής για μικρή 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, με 
άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται διαμονή. 
Τηλ: 22860 25480. https://swr.gr/5mF18
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γενικών καθηκόντων 
με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Κέρ-
κυρα 250 κλινών. https://swr.gr/uBepZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρεσία 
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 άτομα 
για το τμήμα του front office-υπάλληλοι 
υποδοχής. Μισθός αναλόγως προσόντων 
και προϋπηρεσίας. https://swr.gr/U4b1Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες από μεγάλο ξε-
νοδοχείο της Αθήνας για έκτακτη απασχό-
ληση με προοπτική μόνιμης απασχόλησης. 
Προτιμάται προηγούμενη εμπειρία σε αντί-
στοιχα μεγάλα ξενοδοχεία 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

ΥΓΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από πολυϊατρείο πτυχιούχος ια-
τρός ή σε αναμονή ειδικότητας για υποστή-
ριξη του διευθυντή παθολογικού σε ιατρείο 
και κλινικές. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση 
αγγλικών και Η/Υ για συγγραφή ιατρικών 
αναφορών. Πλήρης απασχόληση. https://
swr.gr/qbRIO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυμναστής/τρια για απογευματινή 
απασχόληση σε αίθουσα με μηχανήματα 
σε γυμναστήριο στο Μοσχάτο. Για περισ-
σότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με 
την υπεύθυνη, κα Εβίτα Παπακωνσταντίνου 
στο 210 9424686. https://swr.gr/s5yhM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γενικός ιατρός, παθολόγος, 
ρευματολόγος ή φυσίατρος ως βοηθός 
σε ιατρικό κέντρο με δυνατότητα παρο-
χής δωρεάν ιατρείου. Τηλ.: 210 6718080. 
https://swr.gr/piFNc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα ιατρός για μερική απασχό-
ληση σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων 
στο Κερατσίνι. Τηλ.: 210 4613656 (ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-19:00). https://swr.
gr/Y1RK9
ZHTEITAI από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
μαία με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. https://
swr.gr/SkuwV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
νοσηλεύτρια με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. 
https://swr.gr/tcepK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κέντρο συμβουλευτικής 
και ψυχοθεραπείας στο Παλαιό Φάληρο 
ψυχίατρος δύο απογεύματα την εβδομάδα. 
Κατά προτίμηση με δελτίο παροχής υπη-
ρεσιών. Βιογραφικά μέχρι 15/9/2018. 
https://swr.gr/I2oqL

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ιατρικών οργάνων 
από εταιρία παροχής παραϊατρικών υπη-
ρεσιών. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο 
βιοϊατρικής τεχνολογίας ή επιστημών 
υγείας, γνώση αγγλικών και Η/Υ. Κάτοχος 
αυτοκινήτου. Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις. https://swr.gr/wCzkY
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 υπηρε-
σιών υγείας Bioaxis Healthcare νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες (κάτοχοι άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή 
της Λαμίας. https://swr.gr/Ok40M
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής υπηρε-
σιών υγείας Bioaxis Healthcare νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες (κάτοχοι άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή 
της Εύβοιας. https://swr.gr/QvBEp
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής υπηρε-
σιών υγείας Bioaxis Healthcare νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες (κάτοχοι άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. https://swr.gr/k6F0P
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής υπηρε-
σιών υγείας Bioaxis Healthcare νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες (κάτοχοι άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή 
των Ιωαννίνων. https://swr.gr/p6jyi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής υπηρε-
σιών υγείας Bioaxis Healthcare νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες (κάτοχοι άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή 
της Χαλκίδας. https://swr.gr/MiFmW
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής υπηρε-
σιών υγείας Bioaxis Healthcare νοσηλευτές 
και νοσηλεύτριες (κάτοχοι άδειας ασκήσεως 
επαγγέλματος) αποκλειστικά 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
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 δωρεάν. 
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/7LqYj
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 / κινησι-
οθεραπευτές για πρακτική και θεωρητική 
εξάσκηση σε φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθε-
ραπεία, manipulation, μέθοδο Mckenzie 
από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο. Tηλ.: 210 
6469666 (ώρες επικοινωνίας: 6:00-9:00 
μ.μ.). https://swr.gr/Fai5d
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, παθο-
λόγος ή ρευματολόγος, για συνεργασία σε 
ιατρείο με δυνατότητα δωρεάν συστέγασης 
(περιοχή Αλεξάνδρας&nbsp;– Γκύζη). Τηλ.: 
6976 654854. https://swr.gr/6f
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, φυσίατρος, 
ορθοπεδικός. Δυνατότητα παροχής επαγ-
γελματικής στέγης (ιατρείου) με ευνοϊκούς 
όρους. Περιοχή: λεωφ. Αλεξάνδρας. Τηλ.: 
210 6718080, 6976 654854 (09:00-14:30). 
https://swr.gr/SZweG
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοθεραπεύτριες / κινησι-
οθεραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική 
άσκηση σε φυσικοθεραπεία, ηλεκτροθεραπεία, 
manual therapy από ιατρικό φυσικοθεραπευ-
τήριο στους Αμπελοκήπους. Απόγευμα 6-10 
μ.μ. Τηλ.: 210 6469666. https://swr.gr/T-
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, ρευμα-
τολόγος, παθολόγος από ιατρείο στη λεωφ. 
Αλεξάνδρας&nbsp;– Γκύζη με ευνοϊκούς 
όρους και δωρεάν παραχώρηση ιατρείου. 
Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/GCuEA



Solar Tenders Administrator
RECOM is one of the largest PV module manufacturing 
companies in Europe and a comprehensive solar solutions 
provider. Innovation, superior quality, financial solidity, 
and a proven track record in projects worldwide are the 
cornerstones of the business that have made RECOM the 
preferred choice for both high efficiency PV modules and 
solar solutions globally. Our team is made up of innovators 
and experts from all corners of the globe, who instill the 
company’s mission-to advocate global commitment to 
social and environmental considerations, promote the 
benefits of solar power and the switch to cleaner, safer 
and affordable energy.
About the role: RECOM is currently seeking to recruit a Solar 
Tenders Administrator to join its team in the Athens branch 
office. The new member be responsible for Solar Project 
Tenders research, evaluation, preparation & follow up.
Duties & responsibilities:

Tenders Scouting: Research and Tracking of Project 
opportunities

Search of Tenders from Public-Governmental Organizations, 
Tender providing Agency Websites (online tendering portals) 
and other sources

Tenders Analysis: Understanding the submission schedule 
& procedure, the qualification criteria, the list of documents 
required, the different clauses mentioned in the tenders 
and coordinating the Inter-Departmental Communication

Tenders Preparation: Compilation of all Technical & 
Financial data required, identification and establishment 
of requirements, key deliverables and constraints

Compilation and management of pre-tender & post-tender 
clarifications in relation to tender submission

Tenders Submission: Highlight of major contractual, 
commercial and/or financial risks relating to tender 
submission

Submission-Dispatch of tender folder, ensuring 
all data and tender documentation is in place

Management and control of Tender database, ensuring 
details are recorded and updated in timely and accurate 
manner
Required skills & experience:

Bachelor’s degree in Business Administration, 
Project Management, or related field

A minimum of 2 years’ experience within a Corporate 
environment

Expert in MS Excel and high proficiency 
with other MS Office products

Able to communicate complicated and technical 
points clearly both verbally and in writing

Excellent oral, written and interpersonal 
communication skills in english

Tenacious problem solver with the ability to work 
under pressure and tight deadlines

Highly organized with ability to manage multiple 
tasks in parallel and prioritize competing requests

Experience within the Energy Sector
will be considered as a strong asset
Professionals fitting the above description may forward 
their cv’s in english to this link: https://swr.gr/Wg2RP.

Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Β. Ελλάδος, με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Υπεύθυνο Βάρδιας 
Προπαρασκευαστηρίου

(κωδ. θέσης: 29017/18)
Αρμοδιότητες:

Ρύθμιση και επίβλεψη της ροής παραγωγής
Επίβλεψη της λειτουργίας των μηχανών
Επίβλεψη και καθοδήγηση εργατών

Προσόντα:
Πτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
Τουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη επιχείρηση 

σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση αγγλικών

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

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 

επιλογής
Ιδιωτική ασφάλιση-συνταξιοδοτικό
Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

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

Life is short-so work somewhere awesome! Join Excite Holidays 
as our new Scalability Technical Architect. Do you enjoy architect, 
design and develop microservices within an agile, dynamic and 
global Tech team? Do you hold experience for designing technology 
solutions that support the overall Product Technology strategy? If 
so, Excite Holidays might be the next destination in your journey.
Who are we? Excite Holidays is an award-winning online travel 
wholesaler. We provide the most innovative booking experience 
in the travel industry and empower travel agents by providing 
them with a huge portfolio of accommodation, activities, transfer 
services and ferry tickets in over 150 countries. We are a travel 
tech company that exists to keep innovating and revolutionizing 
the travel industry. At Excite Holidays, we have some of the 
most passionate minds finding ways to make travel simpler, 
sleeker and seamless for our agents. We are made for agents. 
Excite staffers are curious, they are explorers, performers, and 
collaborators, who continually find ways to innovate and disrupt 
the status quo. Excellence is at the heart of it all-our level of 
care is second to none and we go the extra mile because we 
want to be the best in everything we do. Discover the world of 
travel tech as our Scalability Technical Architect. Technology 
and Innovation is the foundation of our business. Constantly 
evolving, experimenting and raising the bar, Tech & Innovation 
tackle the hard problems and rise to the challenges of growth, 
new solutions to Excite’s booking tool, and a rapidly expanding 
suite of products and services. The aim of is to code and build 
world-class products that scale globally, engineer function 
and form and program to perfection with simple yet advanced 
tech. We innovate to change the rules of the game in the online 
travel industry. 
About the role: The Scalability Technical Architect is responsible 
for designing technology solutions that support Excite Holidays’ 
Product Technology strategy. The purpose of the role is to architect, 
design and develop microservices to support Excite Holidays 
consumer facing applications. The job holder will be responsible 
to ensure the code’s quality with careful attention to scalability, 
security and performance. The ideal candidate will be quality 
focused, use continual testing, and participate in code-reviews 
with other software engineers and thrive on the challenges of 
a busy work environment.
Responsibilities: Within the Technology & Innovation Division, 
the Scalability Technical Architect is accountable for, but 
not limited to, the following responsibilities:

Participate in product feature development from design 
to release

Ability to determine future performance needs and architectural 
changes based on the continued growth of the application

Facilitate and coordinate the delivery of stories and the 
smooth running of sprints as scrum master 

Provide technical leadership through coaching and mentoring, 
identifying and encouraging areas for growth and and 
improvement in the team 

Provide leadership related to the Agile scrum methodology 
and development processes

Convey the vision of the company from senior management 
to the team and create buy-in 

Promote a culture of innovation, collaboration and excellence 
Be an active participant in all aspect of the software 

delivery process
Program to perfection
Build applications that scale and are reliable
Push the envelope, trying new things to achieve 

the desired results
Develop and maintain currency of understanding of Excite’s 

range of applications and impact of new developments
Qualification, experience & technical skills:

Strong in designing and developing highly performant and scalable 
applications using Java, microservices, Spring, REST, Hazelcast, 
Cassandra, Kafka, etc. You must have most of the following

BS/MS in computer science or equivalent work experience 
preferably with a focus on or have extensive experience in 
building distributed solutions, high performance and scalability

Very strong experience with high volume, transactional 
systems with emphasis on single digit millisecond response 
times and highly scalable (but complex) solutions

5-7 years of experience designing and developing secure 
object-oriented web services

Strong DevOps experience to support zero-downtime 
upgrades and functionality deployment in large clusters

Experience with all phases of software development. 
You have been there and done it, multiple times

Strong experience in Java and Restful API Development
Strong experience with many of the following technologies. 

Preference will be given to engineers who can dive into the 
code of open source technologies and attribute performance 
or scalability issues to code, be able to postulate fixes, talk to 
the open source community and/or possibly contribute solutions

Strong experience with many of the following technologies. 
Preference will be given to engineers who can dive into the 
code of open source technologies and attribute performance 
or scalability issues to code, be able to postulate fixes, talk to 
the open source community and/or possibly contribute solutions

Hazelcast-Cassandra-Kafka-REST-Web servers
Experience with developing microservices highly desired
Some familiarity with exposing and securing APIs using 

an API Management Solution
Experience with SQL and NoSQL databases
Test Driven Development and knowledge of mocking 

frameworks such as EasyMock, Mockito
Some experience in at least a few of the following 

technologies in the below categories. The more the better
Spring Framework including, Spring Boot
Web Services: Spring, Jersey, Apache CXF, RESTEasy, Restlet
Databases: Oracle, MySql, MongoDB, Cassandra etc.
Distributed Cache: Redis, Coherence, Hazelcast
Build & CI Tools: Maven, Jenkins, Gradle etc.
Search & AI: Apache Solr, ElasticSearch, Natural 

Language Processing libraries (Stanford, apache)
Message Brokers: Apache Kafka, ActiveMQ, RabbitMQ
Experience with Scrum, Agile Process, Unit Testing using 

Test Driven Development
Developing and deploying applications on AWS or private 

cloud
Expertise in Software Design and Architecture
Strong problem solving and communication skills
Great business acumen with a passion to solve for the customer
Travel Industry exposure will be an added plus

Perks and benefits: You will be supported by the best team in the 
game and receive a competitive salary package commensurate 
with experience. 
We also provide amazing company benefits such as:

Opportunities for international travel, cost price accommodations, 
activities, ferries and transfers and travel insurance

Group private health insurance
Health and wellness perks including group gym 

membership, daily breakfast, fruit and afternoon snacks
Green initiatives, volunteer opportunities and monthly 

fundraising activities
End of month drinks, social events and peer nominated 

recognition awards
Professional and personal development opportunities
An awesome office location with a creative flexible 

working environment
Working hours 8.00-16.30

If this opportunity sounds exciting to you and aligns with your 
experiences, then we would love to hear from you. Please send 
us your CV and salary expectations to this link: https://swr.
gr/dYo6Z to learn more about working for Excite Holidays.

Scalability Technical Architect

Υπάλληλος Τεχνικής 
Εξυπηρέτησης

Η Mediatel Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και από τότε κατέχει 
ηγετική θέση στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών και 
ειδικότερα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center. 
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση σημαντικών 
έργων και απολαμβάνει μακροχρόνια εμπιστοσύνη από 
τους πελάτες και το προσωπικό της.
Περιγραφή θέσης: Οι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για 
την τηλεφωνική τεχνική εξυπηρέτηση πελατών.
Επιθυμητά προσόντα:

Αντίστοιχες σπουδές ή αντίστοιχη προϋπηρεσία
Άτομα εξοικειωμένα με την τεχνολογία
Γνώση αγγλικών-Η/Υ
Ευελιξία ωραρίου

Η εταιρία προσφέρει:
Πρόσληψη από την πρώτη ημέρα
Σύμβαση αορίστου χρόνου
6ώρη απασχόληση με δυνατότητα 8ωρης απασχόλησης
Σταθερό μισθό
Bonus επίτευξης στόχου
Επαγγελματική κατάρτιση
Εργασία χωρίς ηλικιακό όριο
Αξιοκρατία-ασφάλεια-σιγουριά
Μοντέρνες εγκαταστάσεις και ευχάριστο εργασιακό 

περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό: 0 στο link: https://
swr.gr/TKPtf, Λ. Κηφισίας 125-127, Αμπελόκηποι, Τηλ.: 
214 2148000 (Επιλ. 1), www.mediatel.gr.

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

Insurance Officer
Job description:

Provides service to dealers and customers through 
incoming calls

Manages all the received requests from customers 
for additional covers in the renewal contract 
before its issuance

Provides back office support
Claims e-mail management

Candidate profile:
Bachelor Degree required, preferably in Business 

field
Relative working experience in a similar position 

would be an asset
Excellent command of english language, 

written and oral
Excellent Computer Literacy/MS Office 

(especially Excel)
Results Oriented, Discretion and Confidentiality
Excellent communication and collaboration skills
Ability to work under pressure

The company offers:
Competitive remuneration package
Friendly and challenging working environment
Opportunities for further development

To apply for this job opening please submit your CV to 
this link: https://swr.gr/kLpXd. After the screening of the 
CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s 
requirements to arrange an interview. 
For more job openings please visit our website www.adecco.
gr and register your CV in our database to be eligible for 
current or future job openings. It is highly recommended 
to use Google Chrome when registering your CV in the 
Adecco database. All applications are considered as 
strictly confidential.

Γραμματέας Διοίκησης
Τυπικά προσόντα:

Πρακτική εμπειρία σε γραμματειακές δεξιότητες 
(απαραίτητο δίπλωμα σπουδών)

5 κατ’ ελάχιστον χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
Άπταιστη γνώση ελληνικών και αγγλικών (Proficiency)
Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση λογισμικού MS 

Office-Word, Excel, Power Point, κλπ. (π.χ. ECDL)
Εμπειρία στην κοινωνική δικτύωση (FB, Twitter κλπ.) 

και στην υποστήριξη εταιρικών ιστοτόπων
Δεν απαιτείται πανεπιστημιακή εκπαίδευση, 

ή/και γνώση γαλλικών (εάν όμως υπάρχουν 
θα εκτιμηθούν θετικά)
Βασικά καθήκοντα και ουσιαστικά προσόντα:

Πρόκειται για μια εκτελεστική θέση γραμματέως. 
Ο/η υποψήφιος/α που θα την καλύψει θα πρέπει 
να αυτενεργεί

Ο υποψήφιος/α θα είναι σε συνεχή επαφή 
και επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της ιατρικής εταιρείας, καλύπτοντας 
τόσο τα εταιρικά όσο και τα προσωπικά του θέματα

Η απασχόληση προϋποθέτει δυνατότητα ευέλικτου 
ωραρίου

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει δυναμικό 
χαρακτήρα με ισχυρό προσωπικό κίνητρο 
και αποφασιστικότητα φέροντας σε πέρας 
τις εργασίες για την επίτευξη
 των επιδιωκόμενων στόχων
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας στείλουν το 
βιογραφικό τους με φωτογραφία στα αγγλικά στο link: 
https://swr.gr/FLpWy. Βιογραφικά τα οποία δεν καλύπτουν 
τα αναφερόμενα τυπικά προσόντα ή δεν είναι πλήρη όσον 
αφορά στα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου δεν πρό-
κειται να εξεταστούν και ν’ απαντηθούν.

Sales Executive
Our company is a well-known mid-scale resort-boutique 
5* hotel in eastern Crete (management offices at Crete 
and Athens).  We are looking for an experienced Sales 
Executive who will take over the full responsibility for 
the annual business sales plan.
Key responsibilities:

Planning and implementation of company’s sales 
strategy

Contracting
Identification of new markets and business 

opportunities according to the hotel’s upscale clientele 
standards
Position qualifications:

Excellent knowledge of IDS / OTA‘s extranet
Experience in Hotel Reservations
Minimum 5 years’ experience in sales management
Good knowledge of social media and media marketing
College or University degree in Business 

Administration, Marketing or related field
Excellent knowledge of greek and english 

(written and verbal)
Third language (German-French) will be considered 

a plus
Ability to work as a team member
Good time management and ability to work 

on a fast pace
Benefits:

Competitive Salary
All year employment
Friendly work environment

If you are interested in this position please send your CV 
with recent photo to this link: https://swr.gr/G1Jra or by 
fax 210 3392239.

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους 
τεχνολογικά βιομηχανικούς oμίλους στον τομέα της έρευνας, 
ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου 
στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Costumer Consultant Engineer
(Κωδ: CCE-18)

με έδρα την Ευκαρπία
Περιγραφή θέσης: Παροχή υποστήριξης στον πελάτη, ως 
τεχνικός σύμβουλος. Πραγματοποιεί υποδείξεις σε συ-
στήματα, προφίλ και εξαρτήματα, και διεξαγωγή αρχικής 
μελέτης προς προμέτρηση.
Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο του τμήματος 
back office.
Προσόντα:

Απόφοιτος πολυτεχνικής σχολής
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο 

προσόν
Άριστη γνώση αγγλικών
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
Άριστη γνώση χρήσης AutoCAD και MS Office
Πολύ καλές οργανωτικές 

και επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρία προσφέρει:

Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα 
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής

Μεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα
διοίκησης απόδοσης

Ιδιωτικό ομαδικό ασφαλιστικό
Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης
Άριστο περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/grtkC.
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Πρόσληψη μουσικών (καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού) με σύμβα-
ση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία έναντι 
αντιτίμου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του 
Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης και του Παραρτήματος Δημοτικής 
Ενότητας Φερών για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2018-19. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση είτε αυτοπρο-
σώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα γραφεία της υπηρεσίας στη 
διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.641 32, 
Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρε-
σιών, Τμήμα Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας: 
25510 64161, 25510 64219).
 Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο 
των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος απο-
στολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογι-
ζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και 
της ανάρτησης της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης, 
του Δημοτικού Ωδείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

16 προσλήψεις στον Δήμο  
Αλεξανδρούπολης Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη 
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας 
Δημοτικών Κοιμητηρίων, με κάλυψη δαπάνης υπό 
τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών του 
Δήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά του 
Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα 2 Υ.Ε. Εργατών 
Κοιμητηρίου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να 
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον 
η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεω-
ρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας 
στη διεύθυνση: Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3, 
Τ.Κ 145 61, Κηφισιά Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την 
στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Ιωάννη Πομόνη 
ή κ. Βασιλείου Ζούμπου (τηλ. επικοινωνίας: 213 
2007186, 213 2007153, 213 2007155, 213 
2007188). Στην περίπτωση αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φά-
κελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 

(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δη-
μοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Κηφισιάς 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της 
τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο 
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η 
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των 
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, 
β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σε-
λίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες > 
Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,· γ) στα 
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) 
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι > 
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν 
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω 
της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες > Δι-
αγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς 

Πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων 
ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής με 
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας 
οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση 
α) των προγραμμάτων του Δημοτικού 
Ωδείου της ΚΔΕΔΑΜ, που εδρεύει στον 
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, β) των 
πιλοτικών καλλιτεχνικών τμημάτων- 
εργαστηρίων μουσικής εκπαίδευσης. 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συ-
μπληρώσουν την αίτηση και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Κοι-
νωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου 
Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ), 

28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι, 
Τ.Κ. 561 23, απευθύνοντάς την στο 
Δημοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας: 
2310 726668). Στην περίπτωση απο-
στολής 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 αιτήσε-
ων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολο-
γιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει 
από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε δύο 
τοπικές εφημερίδες. Συγκεκριμένα, η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται 
έως 28/09/2018. Ώρες παραλαβής 
και υποδοχής αιτήσεων: εργάσιμες 
ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή από 
10:00 π.μ.-13:00.

18 θέσεις εργασίας στον Δήμο  
Αμπελοκήπων-Μενεμένης 

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 13 μόνιμες προσλήψεις  
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστι-
κών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Λάρισας και Λαμίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν σε: 
5 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων 
4 Υ.Ε. Νεκροτόμων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 
με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Υπουρ-
γείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
Μεσογείων 96, Τ.Κ.115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο 
Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού, 
υπόψη κ. Μπέγκα (τηλ. επικοινωνίας: 213 1307560). Στην 
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρό-
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που 

φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές 
εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, 
στα καταστήματα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πει-
ραιά, Λάρισας και Λαμίας, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων 
των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Πειραι-
ώς, Λαρισαίων και Λαμιέων, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) 
ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 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 παρούσας στον νομό που αυτή θα δημοσιευθεί 
ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτή-
σεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στον 
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 
> Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρό-
νου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι > Ανεξάρ-
τητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική 
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν 
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα-
Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

9 άτομα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη 
7Ε/2018 για 13 προσλήψεις Ειδι-
κού Επιστημονικού Προσωπικού 
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου στην 
Αρχή Προστασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως 
ορίζει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ, 
οι ειδικοί επιστήμονες της Αρ-
χής απασχολούνται κυρίως με 
τα κάτωθι: 

-
τικών ελέγχων σχετικά με την 
εφαρμογή του Γενικού Κανονι-
σμού Προστασίας Δεδομένων και 
κάθε άλλου νόμου ή διάταξης, 
των οποίων η Αρχή ασκεί την 
εποπτεία εφαρμογής τους. 

πράξεων για τη ρύθμιση ειδικών, 
τεχνικών και λεπτομερειακών 
θεμάτων για την επεξεργασία 
δεδομένων προσωπικού χαρα-
κτήρα, σύνταξη σχεδίων κανονι-
σμών με ειδικές ρυθμίσεις, στο 
μέτρο που προβλέπεται από την 
ισχύουσα νομοθεσία και σχεδίων 
γνωμοδοτήσεων επί νομοθετικών 
ή διοικητικών μέτρων.
Τα απαιτούμενα πτυχία είναι 
αυτά της Νομικής και της Πλη-
ροφορικής. Για τη συμμετοχή 
στον διαγωνισμό οι ενδιαφε-
ρόμενοι πρέπει να υποβάλουν 
τη σχετική «Αίτηση-Υπεύθυνη 
Δήλωση». Πρόκειται για το 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδει-
ξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να 
αναζητήσουν στον διαδικτυακό 
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) 
και συγκεκριμένα μέσω της δια-
δρομής: Πολίτες > Έντυπα-Διαδι-
κασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ > 
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό 
> Διαθέσιμα Έντυπα - Έντυπο 
ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται 
στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο 
ταχυδρομικώς, με συστημένη 
επιστολή, μέχρι την 19η Οκτω-
βρίου 2018, ημέρα Παρασκευή, 
στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση 
για την Προκήρυξη 7Ε/2018, 
Κατηγορία ΕΕΠ, Τ.Θ. 14 308, 
Αθήνα, Τ.Κ. 115 10.
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Προκήρυξη για την πλήρωση εκα-
τόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων 
προσωπικού με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων 
Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) για τη στελέχω-
ση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας 
(Γ.Ν. Θήρας). Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να αναζητήσουν το ειδικό 
έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης 

και την Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής 
Εμπειρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
της ΑΕΜΥ (www.aemy.gr) και του 
Γ.Ν. Θήρας (www.santorini-hospital.
gr), καθώς και στην έδρα της ΑΕΜΥ 
(Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού) 
και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Οι 
αιτήσεις αποστέλλονται στην ΑΕΜΥ 
Α.Ε.  έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018, 
ημέρα Παρασκευή.

Προσλήψεις στην ΑΕΜΥ

Προκήρυξη για τις θέσεις προ-
ϊσταμένων των Αυτοτελών 
Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ. Η 
αίτηση υποψηφιότητας υποβάλ-
λεται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ 
αποκλειστικά μέσω του διαδι-
κτυακού του τόπου (www.asep.
gr). Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 5 
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. 
Οι θέσεις εποπτών ΟΤΑ που προ-
βλέπει η προκήρυξη του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών έχει 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-Δυτι-
κής Μακεδονίας, με κατά τόπο 
αρμοδιότητα που εκτείνεται 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 εκτεί-
νεται 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 Βορεί-
ου 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 αρμοδι-
ότητα που εκτείνεται στα όρια 
των Περιφερειών Ανατολικής 
Μακεδονίας-Θράκης και Κε-
ντρικής Μακεδονίας, με έδρα 
τη Θεσσαλονίκη (Κωδ.: 107).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβά-
λει αίτηση για μόνο μία Αυτοτελή 
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Με την 
αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
και αναλυτικό βιογραφικό σημείω-
μα, προκειμένου 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.

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους επόπτες στους ΟΤΑ 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συ-
νολικά δεκατριών (13) ατόμων για τη στελέχωση Καταστημάτων Κράτησης 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 
και συγκεκριμένα : 
1 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων
10 Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
2 Δ.Ε. Αρτεργατών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: Υπουργείο 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96, 
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστα-
σης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών 
Κοινωνικής Αρωγής, υπόψη κ. Παναγιώτη Καινούργιου (τηλ. επικοινωνίας: 
213 1307033). 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 επισυνάπτε-
ται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει 
μόνο μία αίτηση και για θέσεις μόνο μίας κατηγορίας προσωπικού (Τ.Ε. 
ή Δ.Ε.). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε 
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογι-
ζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας, στα Καταστήματα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα 
Θηβών, Νιγρίτας, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Μαλανδρίνου, Κέρκυρας, Κω, 
Τρίπολης, Χίου και Ναυπλίου, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώ-
να, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού, καθώς και στον 
χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, 
Βισαλτίας, Δωρίδος, Θεσσαλονίκης, Θηβαίων, Κέρκυρας, Κορυδαλλού, 
Κω, Ναυπλιέων, Τρίπολης, Χανίων, Χίου και Ωρωπού, εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέ-
ρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 
και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. 
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 παρούσας στον νομό που αυτή θα δημοσι-
ευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην 
υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr). 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για 
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του 
ΝΠΔΔ Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, 
Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας. Συγκεκριμένα: 
1 Π.Ε. Νηπιαγωγών
1 Δ.Ε. Μαγείρων
1 Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν 
την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να 
την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο 
εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: 
ΝΠΔΔ Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγ-
γύης, Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας, Δημαρχείου 
2, Τ.Κ. 24 500, Κυπαρισσία, απευθύνοντάς την 
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Ελπίδας 
Σκλάβου (τηλ. επικοινωνίας: 27610 22255). 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.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία 
αίτηση και για θέσεις μόνο μίας κατηγορίας προ-
σωπικού (Π.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η σώρευση θέσεων 
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως 

σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων 
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο 
κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών Δ.Ε. 
και Υ.Ε. επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση 
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. που 
μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και 
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις 
κατηγορίας Υ.Ε. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφι-
ος της κατηγορίας Υ.Ε. θα χρησιμοποιήσει μόνο 
μία αίτηση, στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά 
προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών 
Δ.Ε. και Υ.Ε.) που επιδιώκει.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 
(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημο-
σίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα 
παραρτήματα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τριφυλίας 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία 
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας 
ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της 
προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη εργάσι-
μη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν 
τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην 
ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του 
ΑΣΕΠ (www.asep.gr). 
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Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς 
του Δήμου Τριφυλίας




