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Στελέχη Παραγωγής

Προγραμματιστές
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Μηχανικοί Πωλήσεων
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Logistics
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 Σελ. 25-28ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

419 μικρές, 309 μεγάλες αγγελίες
& 77 ειδικές καταχωρήσεις πλαισίου

στον ιδιωτικό τομέα
1.835θέσεις 

εργασίας

 Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Θήβας
 ΕΛΑΣ: Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού 

στο Διδυμότειχο  Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς 
του Δήμου Νέας Σμύρνης  25 προσλήψεις σε παιδικούς 
σταθμούς του Δήμου Πειραιά  Θέσεις προϊσταμένων 
των Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ 
 100 προσλήψεις συμβασιούχων στο Κτηματολόγιο 
11 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αριστοτέλη

Logistics, Αγροτικά, Ασφάλεια, 
Γραφικές Τέχνες, Διοικητικά, Εκπαίδευση, 

Εξυπηρέτηση Πελατών-Administration,
Εξωτερικές Εργασίες, Επιστήμες, 

Εστίαση, Marketing-Δημόσιες Σχέσεις, 
Μεταφορές, Μηχανικοί, 
Μόδα-Ομορφιά, Νομικά, 

Οικιακές Εργασίες-Καθαριότητα, 
Οικονομικά, Παραγωγή, 

Πληροφορική, Πωλήσεις,
 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.

Στέλεχος πωλήσεων: Ο Σεπτέμβρης δεν 
είναι μόνο ο μήνας κατά τον οποίο αρχίζει 
το φθινόπωρο ή ανοίγουν τα σχολεία. Είναι 
και ο μήνας κατά τον οποίο πολλές εταιρίες 
ξεκινούν μια καινούργια σεζόν ή κάνουν 
τον ανασχεδιασμό τους για την εκπλήρω-
ση των στόχων τους. Στο πλαίσιο αυτό 
πολλές εταιρίες αναθεωρούν στρατηγικές 
και στελεχώνουν τα τμήματά τους με νέο 
ανθρώπινο δυναμικό. Ένα από τα τμήματα 
που συχνά χρειάζεται νέα και ικανά στελέχη 
είναι το εμπορικό τμήμα. 

Κάποια από τα προσόντα και τα χαρακτηρι-
στικά που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι 
για τη θέση του στελέχους πωλήσεων είναι 
η ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα 
για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους 
δυνητικούς πελάτες τους.

Η άριστη χρήση της γλώσσας στον προ-
φορικό και στον γραπτό λόγο είναι απαραί-
τητο στοιχείο για να κάνεις μια πετυχημένη 
καριέρα στον δύσκολο κλάδο των πωλή-
σεων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα 
προγράμματα του Office είναι απολύτως 
απαραίτητα, όπως και η γνώση αγγλικών.

Η διάθεση για επικοινωνία παίζει σημαντι-
κό ρόλο, αφού ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 
του χρόνου σας θα καταναλώνεται στο 
να εντοπίζετε και να κλείνετε τα ραντεβού 
σας (είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικά 
μέσα) για την παρουσίαση των αγαθών ή 
των υπηρεσιών που παράγει η επιχείρηση.

Μια σωστή και περιποιημένη εξωτερική 
εμφάνιση θα διαμορφώσει θετική άποψη 
στον υπεύθυνο αξιολόγησης προσωπικού, 
αφού θα μπορέσει να δει και να κρίνει το 
προσωπικό σας στιλ και να καταλάβει αν 
αυτό θα ταίριαζε με την εικόνα των πωλητών 
της εταιρίας του.

Ένα στέλεχος πωλήσεων πρέπει να έχει 
και προσωπικές δεξιότητες, όπως είναι η 
οργάνωση, η μεθοδικότητα, η ευελιξία, η 
ικανότητα διαπραγμάτευσης, η υπομονή και 

η επιμονή (με μέτρο). Τα καθήκοντα της 
θέσης του πωλητή σε έναν οργανισμό είναι 
η σωστή προσέγγιση του υποψήφιου πελάτη, 
η σωστή προετοιμασία της παρουσίασης 
του αγαθού ή της υπηρεσίας που παράγει 
η εταιρία, η άριστη γνώση αυτού/αυτής, 
καθώς και όλων των τεχνικών προδιαγρα-
φών αυτού/αυτής.

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πωλητές 
πρέπει να εκτελούν, εκτός από την παραγγε-
λιοληψία, και την παράδοση των προϊόντων, 
αλλά και την είσπραξη του αντιτίμου της 
πώλησης. Σε αρκετές περιπτώσεις ο πωλητής 
πρέπει να κάνει ταξίδια για την εξυπηρέτηση 
πελατών που βρίσκονται εκτός της περι-
φέρειάς του ή ακόμα και στο εξωτερικό.

Για το τέλος θα αφήσω την προϋπηρεσία, 
αφού μπορεί να είναι σε μερικές περιπτώσεις 
απαραίτητη, αλλά το εύρος της εκτιμάται 
ανάλογα με το τι εμπορεύεται η επιχείρηση.

Οι θέσεις εργασίας που είναι ανοιχτές 

αυτή τη χρονική περίοδο στην ιστοσελίδα 
skywalker.gr ξεπερνούν τις 860, με την πλει-
ονότητά τους να είναι στην Αττική (522), 
στην Κεντρική Μακεδονία έχουν δημοσιευτεί 
προς κάλυψη 143 θέσεις και οι υπόλοιπες 
είναι διασκορπισμένες στην υπόλοιπη Ελλά-
δα (κυρίως σε Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο 
και Τρίπολη).

Η στελέχωση του τμήματος πωλήσεων 
απαιτεί πολύ χρόνο και εκτενή και συνεχό-
μενη εκπαίδευση και για τα νέα προϊόντα 
που ενδεχομένως εισάγει η επιχείρηση στην 
αγορά. Έτσι η επιχείρηση βασίζει πολλά 
στο εμπορικό τμήμα της προκειμένου να 
μπορέσει να διεισδύσει, να σταθεροποι-
ηθεί και, ει δυνατόν, να κυριαρχήσει στην 
αγορά και να καταλάβει το μερίδιο που της 
αναλογεί σύμφωνα και με τον υπάρχοντα 
ανταγωνισμό.

Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-Skywalker.gr

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ



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

Ε-Commerce Manager
Αρμοδιότητες:

Διαχείριση e-shop σε custom πλατφόρμα (ενημέρωση 
προϊοντικού μίγματος και προδιαγραφών, SEO copywriting, 
ανανέωση εικαστικών, δημιουργία custom σελίδων σε 
HTML με βασικό editor)

Άμεση επικοινωνία με τους developers για υλοποίηση 
των αιτημάτων της διοίκησης αλλά και διόρθωση τεχνικών 
προβλημάτων

E-mail marketing (δημιουργία και διαχείριση e-mail 
campaigns μέσω Contact Pigeon)

Οργάνωση και επίβλεψη digital campaigns σε Google/
Facebook/Instagram σε συνεργασία με Performance 
Agency

Αναζήτηση και εκπαίδευση προσωπικού για την ανάπτυξη 
του τμήματος

Καθημερινά test για την ευχρηστία του site
(desktop mobile) και αλλαγές σύμφωνες 
με το feedback των πελατών

Δημιουργία reports για την πρόοδο των πωλήσεων, 
των διαφημίσεων, του πελατολογίου, γεωγραφικά 
στατιστικά κ.λ.π.

Online Community management σε Facebook 
και Instagram

Monitoring ανταγωνισμού
Συμπληρωματική εξυπηρέτηση πελατών (λήψη 

παραγγελιών, επίλυση προβλημάτων, διεκπεραίωση 
παραγγελιών)
Επιθυμητά προσόντα:

Γνώσεις προγραμματισμού
Καλή γνώση Google Analytics
Προϋπηρεσία σε online πωλήσεις και digital 

marketing σε ανάλογη θέση διαχείρισης Retail e-shop
Άριστη γνώση MS Office
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες
Υψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
Καινοτόμο και δομημένη σκέψη
Δημιουργικό και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Ενθουσιασμός, αποτελεσματικότητα και προσήλωση 

στην επίτευξη στόχων πωλήσεων
Εμπειρία σε offline πωλήσεις ή τηλεφωνική 

εξυπηρέτηση πελατών
Προϋπηρεσία σχετιζόμενη με τον χώρο της μόδας

Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, φιλικό και δημιουργικό 
περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/31FfO.

Business Fixed Product 
Manager

Athens, Attica, Greece
BUSINESS SEGMENT-FB 001

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

Develop and fine-tune new Products’ Development
Develop the product descriptions, design the respective 

functionality and closely monitor service development by 
driving internal and external parties

Cross-functional collaboration with all involved 
departments across organization for the proper delivery 
and support of services

Product propositions to ensure a profitable growth 
of the customer base & cross-selling with Mobile

Participate on Marketing activities, as regards design 
and execution

Execute Go-To-Market plans for new products 
& services

Develop, manage and secure budget KPIs across 
product portfolio

Manage project priorities and timelines to ensure 
launches are kept on target

Ensure that all processes and mechanisms are correctly 
in place throughout the development process at all stages 
and touch points

Support sales & operations regarding new products 
to ensure launches are kept on target

Provide Forecast to all involved departments in order 
to plan activities (i.e. corrective actions, ports expansion, 
CPE orders etc.)

Carry out Channels performance monitoring
Assess technological developments & contact 3rd party 

suppliers regarding new Services and CPEs launch
Requirements:

Bachelor’s degree in Engineering, Marketing or Economics
Postgraduate studies will be considered a plus
At least 3 years of experience in product management 

field, preferably in Telecoms regarding Fixed Internet 
& Telephony services

Excellent oral and written communication skills in English
Excellent numerical skills
Computer literacy with advanced knowledge of MS Office
Ability to work in teams, creativity, efficiency 

and attention to detail
Combination of analytical & commercial thinking
Ability to understand IT, Network and billing issues 

regarding Fixed lines technology
Reliability and assertive determination to ensure 

delivery of results
Excellent organizational skills and attention to detail

Send your cv to this link: https://swr.gr/qVD6S.

IT Systems Engineer
(Code: ITS-1807)

Description: At Qualco we make high-performing, scalable, 
enterprise software and offer high value business services 
for the Credit & Debt Management industry. With offices 
in Athens, UK, France, Cyprus and Brazil, we serve over 70 
clients in more than 11 countries and we keep growing. 
We are looking for talented IT Systems Engineers to 
join a team of highly qualified professionals and get 
involved in the full IT projects lifecycle for enterprise-
class solutions. Successful candidates will provide onsite 
and remote support to customers with critical response 
time requirements for their business technology systems. 
They will work independently and as members of a team 
to fulfill service requests. This is a customer facing role 
and requires excellent prioritization, responsiveness, and 
customer service, along with excellent communication skills.
Responsibilities:

Participate in the design, implementation and support 
of client IT infrastructure, network/systems

Install and configure storage, systems, Microsoft 
servers or network devices

Perform network maintenance and system upgrades
Monitor performance and ensure system availability 

and reliability
Maintain security, backup, and redundancy strategies
Analyze technical issues and provide 2nd and 3rd 

level support
Liaise with vendors and other IT personnel 

for problem resolution; and
Maintain expert level knowledge of various vertical 

areas of functionality and technology 
within IT engineering technologies
Requirements:

3-6 years of hands-on IT engineering experience
University degree in Computer Science or a related field
Certifications or hands-on experience in one or more of the 

following areas: Microsoft, VMware, Linux and SQL Server
Ability to work with cross-functional teams
Strong analytical and problem-solving skills; and
Excellent written and verbal communication skills 

in english
Benefits: On top of challenging work 
and a competitive salary, we are offering:

Private health insurance plan
Mobile telephony and data plan
Free coffee and beverages
Educational expenses for courses or books, anything 

to make you better
Your race, gender identity and expression, age, ethnicity or 
disability make no difference in Qualco. We want to attract, 
develop, promote, and retain the best people based only on 
their ability and behaviour. If you are willing to become part 
of our team of professionals and make a difference, please 
send a detailed CV to this link: https://swr.gr/H4iyE including 
the job code in the subject line.

Άτομα 
για το Τμήμα Φωτογράφησης

Στο Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι στο επίκεντρο της 
προσοχής μας. Θέλουμε πραγματικά να τον καλοδεχθούμε, 
να τον ακούσουμε και μιλώντας ειλικρινά να τον βοηθήσουμε 
και να τον διευκολύνουμε να κάνει την σωστή επιλογή 
είδους. Φροντίζουμε να ικανοποιηθεί απόλυτα, να είμαστε 
μια αξέχαστη εμπειρία και να μας επισκεφθεί ξανά. Κάθε 
μέρα στο Τμήμα Φωτογράφησης Tzambaspiti.gr φροντί-
ζουμε για την παρουσίαση των προϊόντων στους πελάτες 
μας μέσω των εντύπων, του e shop και των προβολών. 
Ασχολούμαστε με την λεπτομερή λήψη φωτογραφίας των 
προϊόντων μας και την αναλυτική επεξεργασία τους στο 
Photoshop. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, την αποθή-
κευση και τη συντήρηση του αρχείου των φωτογραφιών. 
Για σένα οποιαδήποτε εμπειρία θα βοηθήσει αλλά δεν 
είναι απαραίτητη. Το μόνο που χρειάζεται είναι η θέληση 
για μάθηση. Σίγουρα θα πρέπει να έχεις συγκεκριμένες 
σπουδές στην φωτογραφία και επεξεργασία. Επιπλέον, 
θα βοηθήσει η γνώση βίντεο. 
Βασικά στοιχεία του χαρακτήρα να είναι το χαμόγελο, η 
ευγένεια, η ειλικρίνεια και η σημασία στη λεπτομέρεια. 
Εκπαίδευση: Θα χρειαστείς ένα πρόγραμμα βασικής εκ-
παίδευσης 45 εργάσιμων ημερών με ωράριο 4 ή 6 ώρες 
την ημέρα που μπορείς να επιλέξεις. Σε αυτό το διάστημα 
θα εκπαιδευτείς στη λήψη φωτογραφίας στα προϊόντα μας 
πάνω σε διαφορετικά υλικά, ιδιαιτερότητες και στο επίπεδο 
επεξεργασίας που θέλουμε. Ολοκληρώνοντας συνεχίζεις 
μαζί μας, εφόσον το θέλεις και σου ταιριάζει, επιλέγοντας 
ένα ευέλικτο ωράριο που να ικανοποιεί και τις δικές σου 
ανάγκες. Σίγουρα να ξέρεις φροντίζουμε να δίνουμε στους 
ανθρώπους μας την ανταμοιβή που τους αξίζει, να τους 
βοηθάμε να είναι ευχαριστημένοι και να τους γεμίζει αυτό 
που κάνουν. Γι’ αυτό θα έχετε μόνιμη εργασία με σύμβαση 
αορίστου χρόνου από την 1η μέρα της εκπαίδευσης.
Απολαβές: από την 1η μέρα της εκπαίδευσης με τον βασικό 
μισθό που αναλογεί. Το ωράριο διαμορφώνεται βάση προ-
γράμματος με τη δυνατότητα ευελιξίας που να ικανοποιεί 
και τις δικές σου ανάγκες. Στη συνέντευξη θα έπρεπε να 
έχετε μαζί δείγματα της δουλειάς σας ή portfolio. Η όλη 
επικοινωνία για το κλείσιμο της συνέντευξης θα γίνεται 
μέσω e-mail ή facebook, γι’ αυτό θα θέλαμε το mail σας 
και ο λογαριασμός σας στο facebook να είναι έγκυρα.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/D49Aj.

Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής 
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών με παρουσία 
σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons, 
ζητά για το κέντρο διανομής στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης:

Ψυκτικό-Οδηγό
Απαιτούμενα προσόντα: 

Απόφοιτοι Λυκείου
Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας σε ισχύ
Π.Ε.Ι. (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας) 

σε ισχύ
Κάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε ισχύ
Άδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού σε ισχύ
Πιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων

σε ισχύ
Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους 

σε ανάλογη θέση
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος: Η Κωτσόβολος 
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα, ενώ 
σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω 
από 1.700 εργαζομένους. Από τον Σεπτέμβριο του 2004 
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της 
εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons. 
Επιπλέον η δυναμική ανάπτυξη της Κωτσόβλος τα τελευ-
ταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των 
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα. 
Η εταιρία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών 
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού, 
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και σε υπηρεσίες 
συντήρησης μετά την πώληση.
Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας 
από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους στην πώληση 
ηλεκτρικών ειδών. 
Ο όμιλος εφαρμόζει μία πολιτική πολλαπλών καναλιών 
στη λιανική πώληση και στο εμπόριο ηλεκτρικών ειδών 
με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά 
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000 
εργαζομένους. 
Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες 
πραγματοποιούν τις αγορές τους on-line και στα καταστή-
ματα του ομίλου Dixons.
Επιπλέον πληροφορίες και νέα σχετικά με την εταιρία είναι 
διαθέσιμα και στην εταιρική ιστοσελίδα http://corporate.
kotsovolos.gr/. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/OyjsV.

Η Μαρμπέλλα Α.Ε. είναι ένας αναπτυσσόμενος όμιλος 
πολυτελών ξενοδοχείων, αποτελούμενος από δύο μονάδες 
στην Κέρκυρα: το πλήρως ανακαινισμένο Marbella Corfu 
Hotel και το ολοκαίνουργιο Marbella Nido Suite Ηotel 
& Villas (εγκαίνια: Μάιος 2018). Η Μαρμπέλλα Α.Ε. έχει 
ένα ισχυρό αναπτυξιακό σχέδιο με στόχο έως το 2021 
να λειτουργεί 3 πολυτελή ξενοδοχεία στην Κέρκυρα και 
στο Καραβοστάσι Πέρδικας (ηπειρωτική Ελλάδα). Για τη 
στελέχωση των α λα καρτ και μπουφέ εστιατορίων της 
εταιρίας αναζητούμε:

Μάγειρες Α’, Β’ & Γ’
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

πολυτελείας

(ιταλικής, ασιατικής, Tex-Mex)

για εξέλιξη και εκπαίδευση

Η προσφορά μας:

Είμαστε εργοδότες ίσων ευκαιριών. Τα προσωπικά δεδομένα 
των υποψηφίων θα διατηρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά. 
Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (HR) θα επικοινωνήσει με 
όσους υποψηφίους προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της 
διαδικασίας πρόσληψης για να προγραμματιστεί συνέντευξη 
μαζί τους (προσωπικά ή μέσω Skype).
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/CfG9W. 
Παρακαλούμε, ακολουθήστε μας στην ιστοσελίδα μας www.
marbella.gr και στο LinkedIn για τις τελευταίες ενημερώσεις 
ευκαιριών απασχόλησης.

Υπάλληλοι Διαχείρισης 
Οικονομικών Διακανονισμών

Είσαι επικοινωνιακός και σου αρέσουν οι προκλήσεις; 
Διαπραγματεύεσαι με άνεση μέσα σε σύντομο χρονικό 
διάστημα; Εάν η απάντηση είναι «ναι» τότε είσαι αυτός/ή 
που αναζητάμε. Θέση εργασίας: Η ManpowerGroupGreece, 
ηγέτιδα δύναμη στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά 
για λογαριασμό πελάτη της, δυναμικούς εκπροσώπους, οι 
οποίοι θα στελεχώσουν τη θέση του Υπαλλήλου Διαχείρι-
σης Οικονομικών Διακανονισμών. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι 
θα αναλάβουν την τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες που 
παρουσιάζουν οικονομικές εκκρεμότητες σε λογαριασμούς 
ηλεκτρικής ενέργειας, με άμεσο στόχο την υπενθύμιση, καθώς 
επίσης και τον καθορισμό πλάνου αποπληρωμής των οφει-
λών. Αφορά πενθήμερη εργασία πλήρους απασχόλησης (40 
ώρες εβδομαδιαίως). O τόπος εργασίας είναι στο κέντρο των 
Αθηνών, πολύ προσβάσιμος με τα ΜΜΜ και αφορά εργασία 
με δυνατότητα σε βάρδιες (09.00-20.00 μ.μ.).
Προφίλ υποψήφιου:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Λυκείου
Επιθυμητή εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης πελατειακών 

σχέσεων (ανανεώσεις, διαχείριση παραπόνων, εξυπηρέ-
τηση πελατών, πωλήσεις) τουλάχιστον για έξι (6) μήνες

Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική 
αντίληψη

Αίσθημα υπευθυνότητας κατά τη διαχείριση 
ευαίσθητων πληροφοριών

Εστίαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, προσαρμοστικότητα 
σε διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας

Άριστη χρήστη Η/Υ
Πακέτο αποδοχών:

Σταθερός μεικτός μηνιαίος μισθός, με την εγγύηση 
της Manpower-Group Greece

Bonus επίτευξης στόχων
Διαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντίκειμενο της εργασίας
Προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά 

αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/j2dhs.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από 
τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup θα παρευρεθεί 
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους 
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία. 

Mellon Technologies, the parent company of Mellon Group of 
Companies, is a specialized provider of technologysolutions, 
contact centre and business process outsourcing services 
that facilitate transactions of organizations with strong 
consumer business, such as financial institutions, public 
utilities, telecommunication providers and retail chains. Mellon 
has been benchmarked and awarded by top international 
organizations including Europe’s 500 Entrepreneurs for 
Growth, Best Workplaces, European Business Awards and 
Contact Center World Awards. Mellon Technologies SA, the 
parent company of Mellon Group of Companies seeks to hire a:

C/C++ Developer
for our advanced payment solutions 

(ref: MT_C_18)
The ideal candidate will:

Performcode maintenance, testing, and analysis
Implementsoftware or product enhancements
Fixsoftware issues and code irregularities
Givetechnical feedback
Workwith quality assurance teams
Completeproject assignments

Requirements:
Degree in Computer Science or Information 

Technology
Experience writing code in C/C++
Software programming experience up to 2 years, 

will consider as an asset
Fluency in the english language (oral and written)
Ability to work in a team environment
Understanding of software techniques 

and architectures for embedded applications
Mindset of efficiency and creativity, 

with a can do attitude
What we offer:

Opportunities to evolve into an international 
hyper-technological working environment

Multicultural and excellent working environment
Leading-edge technology
Continuous trainings

If you would like to be part of a team dedicated to delivering 
industry-leading performance through a culture of innovation 
and collaboration, this is an opportunity you don’t want 
to miss. 
Send your cv to this link: https://swr.gr/chuMo.Η εταιρία Mellon 
Group of Companies θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, 
από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Mellon Group of Companies 
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani 
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις 
με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν 
επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, 
σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

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

Security
Για τη φύλαξη των καταστημάτων της εντός Aττικής
Aπαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/FaivE.
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 Μεγάλες αγγελίες εργασίας 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Για λογαριασμό πελάτη μας, ελληνικής επιχείρησης 
με σημαντική διεθνή δραστηριότητα, επιθυμούμε να 
καλύψουμε την παρακάτω θέση:

Υπάλληλος Γραφείου 
(κωδ. θέσης: OFC-0818)

Με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης 
(Σίνδος)
Απαραίτητα προσόντα:

θυνσης ή Logistics

ικανότητες

Κύριες αρμοδιότητες:

Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου:

Λοιπές πληροφορίες:

μέσω για την μετάβαση στην εργασία (βιομηχανική 
περιοχή Σίνδου). 

στο link: . Όλες οι αιτήσεις θα 
θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.

Mayor Hotels & Resorts 

Υπάλληλος Γραφείου
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως 
να διαθέτουν:

Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι προσωπικότητα που:

και δέσμευση για το αποτέλεσμα

H εταιρία προσφέρει: 

link: 
 

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

The position: LOOKING

The main responsibilities of the position 
include:

Main requirements:

Benefit from:

Type of employment:
Location:

link:  to 
 

Υπάλληλοι Γραφείου

στην ομάδα της PlegmaNet

Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Wind

(άνω των 23 ετών) 
Για πενθήμερη πρωινή 6ωρη ή 8ωρη απασχόληση 
(σταθερό ωράριο).
Απαραίτητα προσόντα:

και στο αποτέλεσμα

σε αντίστοιχη θέση
Τι παρέχουμε:

link:  

θυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο 

για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση 

Βιοϊατρική, με ηγετική 

Υπαλλήλους Γραφείου
6ωρης απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:

της υγείας

συνεργασίας και ομαδικότητας

ωράρια/βάρδιες
Προσφέρονται:

link: . 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα 

προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο 

τε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία 

που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε 

οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποστέλλοντας σχετικό 

εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθήστε τον σύνδεσμο 
.

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

Περιγραφή θέσης:

μισθοδοσίας

(προσλήψεις, συμβάσεις, άδειες, ασθένειες κ.λπ.)

Προφίλ υποψηφίου:

θέση

ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές:

Λίγα λόγια για εμάς: Η εταιρία 
στηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της 

μας ιστοσελίδα: 

link: , 

θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

 Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης 
& Διαχείρησης Cοntainer Control

H θέση αφορά: 

των δρομολογίων

Απαραίτητη γνώση
Μισθός ικανοποιητικός.

link: . Όλα τα 

Η εταιρία Vican Ν. Αναγνωστάκης Α.Ε., η οποία 

Υπάλληλο Γραφείου
(Κωδικός θέσης: VGA04)

Έδρα:
Απαραίτητα προσόντα:

ή διοίκηση

θέση

Η εταιρία προσφέρει:

περιβάλλον εργασίας
link: 

 με κωδικό θέσης: VGA04. 
θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Η κτηνιατρική κλινική Αττικό Νοσοκομείο Ζώων 
Α.Ε.

Άτομο για Γραμματεία/Υποδοχή
Έδρα:
Περιγραφή θέσης:

και παραπομπή στα αντίστοιχα τμήματα 

Απαραίτητα προσόντα:

σε αντίστοιχη θέση

ικανότητες

θεωρούνται πρόσθετο προσόν
Η εταιρία προσφέρει:

 

Η InternationalHR

επάνδρωση νέου εμπορικού τμήματός της με:

Γραμματεία Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

πωλήσεων
Ρόλος θέσης: 

και τον εναρμονισμό του με τα υπόλοιπα εμπορικά 
τμήματα της εταιρίας.
Δεξιότητες: 

Παρέχονται:

(συνδυασμός μισθού και προμήθειας)

Τοποθεσία εργασίας:
Βιομηχανία:
Τύπος εταιρίας:
Είδος απασχόλησης:
απασχόλησης
Μηνιαίος μισθός:
Αριθμός θέσεων: 7
Job Ref. INHRPU

απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου 

link: 

Αegean Star Hotels επιθυμεί να προσλάβει:
Γραμματέα Διοίκησης

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

σε ανάλογη θέση

και στις διαπροσωπικές σχέσεις
Η επιχείρηση προσφέρει:

https://

 

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

πρόσωπος της γερμανικής εταιρίας συστημάτων 
δόμησης Sto

Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

θεμάτων μισθοδοσίας
Παροχές:

Τόπος εργασίας:
link: 

 

Φοβερά Προστασία Α.Ε.

 και τη Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Λογιστή

να αναλάβουν σύντομα ενεργό ρόλο.
Προσόντα:

κατεύθυνσης

εταιρία

υπευθυνότητας
Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, μεγάλες 

προσόντων).
link: 

λουν αίτηση, να πληρούν το σύνολο των ανωτέρω 
προσόντων.

 
Λογιστής

Για μόνιμη απασχόληση.

link: 

Βοηθός Λογιστή
Κύρια καθήκοντα θέσης:

προγραμματισμού

καταστάσεων

λειτουργίας του
Προφίλ υποψηφίου:

κατεύθυνσης

σε λογιστήριο εταιρίας

νομοθεσίας

Η εταιρία προσφέρει:

και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

link: 

εμπιστευτικά. 

Λογιστή
Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως

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

συνέχεια στη σελ. 6



Εκπρόσωποι 
Τηλεφωνικού Κέντρου

Σου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο; Είσαι πρόθυμος 
και μπορείς να παρέχεις λύσεις άμεσα; Τώρα μπορείς να 
ενταχθείς σε μία δυναμική ομάδα, γεμάτη προκλήσεις. Η 
ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, μεγά-
λου ελληνικού και αναπτυσσόμενου τηλεφωνικού κέντρου, 
αναζητά δυναμικούς υποψηφίους για να στελεχώσουν τις 
ενεργές θέσεις της εταιρίας.
Αρμοδιότητες:

Τηλεφωνική επικοινωνία με υπάρχοντες και εν δυνάμει 
πελάτες με σκοπό την προώθηση, την ανανέωση ή τη με-
τατροπή των πακέτων τους

Cross selling υπηρεσιών-πώληση σταθερής τηλεφωνίας 
και internet σε υφιστάμενους πελάτες κινητής

Διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών σε υψηλά 
επίπεδα
Προφίλ υποψηφίου:

Απόφοιτοι λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ
Ευχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Πνεύμα ομαδικότητας
Άνεση στη χρήση Η/Υ
Προϋπηρεσία σε θέσεις τηλεφωνικού κέντρου

 θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Παροχές:

Ανταγωνιστικός μηνιαίος μισθός
Μηνιαία bonus επίτευξης στόχων
Συνεχής εκπαίδευση και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη 

εταιρία
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/vjkmG.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 
Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup 
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani 
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύ-
ξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα 
έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 
φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας 
με την εταιρία.

iTechScope is the first Technical Recruitment Agency 
established in Greece. With offices in Athens, London & Dubai 
we offer Recruitment Services covering the sectors of IT, 
Digital & Engineering. Prestigious Multinational companies 
& Innovative Start-Ups find in us an indispensable and 
valuable recruitment partner while job seekers discover 
an experienced ally in the process of finding the ideal 
position. On behalf of our client, a global leader within 
the gaming industry, we are currently looking for a highly 
driven Java Developer to enter their well-versed and smart 
engineering team and assist them to build scalable solutions 
for the international gaming market of emerging growth.

Java Developer
Key accountabilities:

Work within a team of other developers 
on the implementation of Company’s Sports Betting 
platform, CRM solution or front-end portals

Undertake specific tasks from the team leads 
and eventually produce own detailed designs 
of implementation approach

Propose the optimal approach in implementing 
the software to meet business requirements

Guide other team members on the implementation tasks
Perform and participate in code reviews sessions
Work with other teams to ensure that the provided 

solution meets end to end business scenarios
Work on tight deadlines and communicate 

implementation risks to the project manager
Participate in transitions of the developed 

components to the testing environment
Fix any defects and performance problems discovered 

in testing
Knowledge, skills & experience:

University or College Degree in Computer Science, 
Software Engineering or relevant technology-related field

Experience in Java (JEE, Managed beans, JPA, EJB3, 
Struts 2 and JSF Primefaces, Hibernate)

Using Version Control Systems & Enterprise Java 
Application Deployment (Maven, Ant, Git)

Strong problem solving skills: able to logically break 
down a problem into smaller manageable parts to solve

Excellent command of business English, 
in both written and verbal
Strong pluses:

Experience in HTML5, CSS3, AngularJS
Experience in Spring

Fit in the team:
Efficient written and verbal communication skills
Multi-tasking ability is highly desirable
Demonstrated ability to effectively deal with high-

pressure situations with grace & composure; good humor 
is appreciated!

Problem-solver, quick and fast learner
Genuine interest in emerging technological trends 

and solving complex issues of high-criticality
Ability to work within tight timelines
Well-developed interpersonal skills, pure team player

Benefits: A competitive remuneration package yet the real 
“catch” comes from the opportunity to enter an international 
high-calibre, dynamic engineering team. Our client offers a 
safe but fast-paced environment with working conditions and 
considerable ground for career advancement and recognition.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/IxAPm. 
Η εταιρία iTechScope θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, 
από τις 10:00-18:00. Η εταιρία iTechScope θα παρευρεθεί 
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους 
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

At EY we always aim to support our people in achieving 
their potential, both personally and professionally. We 
offer demanding but also rewarding experiences that will 
keep you motivated, as you work and team with some of 
the world’s most successful companies in their field. And as 
we encourage you to take personal responsibility for your 
career, we also support you in your professional development. 
Working in EY means that you enjoy the flexibility of devoting 
time to what matters to you. At EY you can be who you are 
and express your point of view, while working with integrity, 
energy and enthusiasm, wherever you are in the world. It’s 
how you make a difference.
The opportunity: We are currently seeking a highly motivated 
professional to join the Greek Advisory Technology practice 
in our Advisory service line, which is a leading provider of 
professional services to clients of all major industries. Working 
together, we help clients better assess and improve their 
operations, grow revenue and manage risks to increase 
shareholder value. You will build valued relationships with 
clients and other members of our team and focus on high-
impact opportunities and projects.
Your key responsibilities:

identify potential bottlenecks, wrong practices

activities-manage and automate production deployments

ensure undisrupted operation of core ESB system/services

systems-prepare and execute performance tests

and processes improvement

To qualify for the role you must have:

institution in Greece or abroad; an MSc in a relevant subject 
will be considered a plus

IT Services, Banking or Insurance industry

and/or integration of information systems

WebSphere)

Integration tools

and technical writing skills in Greek and English languages

and business skills

Technical knowledge and skills:

in any combination of the following topics (any relevant 
certifications would be considered an asset): IBM 
WebSphere or Oracle WebLogic or any Open source 
Application Server, XML, XSD, XSL, XQuery, WSDL, JAX-
WS, ESB and BPEL Experience (preferably IBM Process 
Server or Oracle SOA Suite), Basic Unix commands, Java, 
IBM Datapower
Ideally, you’ll also have:

background
What we are looking for: What is most important is that you 
are committed to working with your colleagues as part of a 
high-performing team. You’ll need to demonstrate enthusiasm, 
motivation and passion to develop fast in an international working 
environment. You’ll need to pick up new skills and talents as 
you go, so asking questions and having the confidence to speak 
up are essential. If you’ve got the right combination of technical 
knowledge and communication skills, this role is for you.
What working at EY offers: We offer a competitive compensation 
package where you’ll be rewarded based on your performance 
and recognized for the value you bring to our business.
Plus, we offer:

talents and ambitions

the business

that’s right for you
EY is committed to being an inclusive employer and we are 
happy to consider flexible working arrangements. We strive to 
achieve the right balance for our people, enabling us to deliver 
excellent client service whilst allowing you to build your career 
without sacrificing your personal priorities. While our client-facing 
professionals can be required to travel regularly, and at times 
be based at client sites, our flexible working arrangements can 
help you to achieve a lifestyle balance.
About EY: As a global leader in assurance, tax, transaction and 
advisory services, we’re using the finance products, expertise 
and systems we’ve developed to build a better working world. 
That starts with a culture that believes in giving you the training, 
opportunities and creative freedom to make things better. 
Whenever you join, however long you stay, the exceptional EY 
experience lasts a lifetime. And with a commitment to hiring and 
developing the most passionate people, we’ll make our ambition 
to be the best employer by 2020 a reality. If you can confidently 
demonstrate that you meet the criteria above, please contact us 
as soon as possible. Join us in building a better working world.
Send your cv to this link: https://swr.gr/AM5Cf.

Enterprise Service Bus (ESB) DevOps Consultant-Senior Consultant

We are hiring for our new restaurant in Nicosia. re you 
Looking to join our Ocean Basket Family? Ocean Basket 
prides itself on its family, offering attractive working 
environment based on values and performance with career 
development opportunities. We are looking to recruit:

Waiters
in our NEW Restaurant in Nicosia

Qualifications & skills:
Work experience as waiter-waitresses at least 

for a year is required
The applicants must speak Greek and English
Knowledge of the Russian language will be 

considered as an advantage
Team work spirit
Excellent Communication and interpersonal skills

Duties:
Providing excellent service to ensure customers 

satisfaction
Taking customer orders
Serving food & beverages
Making menu recommendations, providing product 

information to our customers
Interested candidates can send their CV to this link: https://
swr.gr/QsngE quoting the above Job Title or contact us at 
24333977. Η εταιρία Ocean Basket θα βρίσκεται στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 
Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Ocean Basket 
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani 
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις 
με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν 
επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, 
σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία. 

Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιριών με έδρα 
στην Αθήνα και περισσότερους από 4.500 εργαζόμενους, 
έχει παρουσία σε 12 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της 
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο οποίος παρέχει 
εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν 
τις συναλλαγές και την επικοινωνία των επιχειρήσεων 
με τους πελάτες τους. Η Μellon Technologies, η μητρική 
εταιρία του ομίλου, στα πλαίσια ανάπτυξής της, αναζητά:

Υπάλληλους Εξυπηρέτησης 
Πελατών

Περιγραφή ρόλου:
Διαχείριση εισερχόμενων κλήσεων τεχνικής υποστήριξης 

και εξυπηρέτησης εμπόρων αναφορικά με τα τερματικά 
τους μηχανήματα (POS)

Έλεγχος ιστορικού και χρήση εργαλείων και συστημάτων, 
με στόχο τη διάγνωση του τεχνικού ζητήματος

Πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων 
για την εγκατάσταση τερματικών
Επιθυμητά προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ 
(ιδανικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)

Προϋπηρεσία 1 έτους και άνω σε αντίστοιχη θέση
Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση 

στην τηλεφωνική επικοινωνία
Η εταιρία προσφέρει:

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

Συνεχής εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης

Η θέση εργασίας αφορά 8ωρη και 5ωρη απασχόληση σε 
κυλιόμενο ωράριο με βάρδιες (24/7) στην έδρα της εταιρίας 
στο Ν. Φάληρο (πλησίον ηλεκτρικού σταθμού). Αποστολή 
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/uecb5 αναφέροντας 
τον κωδικό της θέσης (ref: MT_FLM_18).
Η εταιρία Mellon Group of Companies θα βρίσκεται στο 
Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 
21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία 
Mellon Group of Companies θα παρευρεθεί στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 και 
22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των 
οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποι-
ηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία. 

Στελέχη Tηλεφωνικού 
Kέντρου

Σε μία αγορά όπου η ανεργία φτάνει σε πολύ υψηλά επί-
πεδα εμείς προσφέρουμε άμεσα θέσεις εργασίας σε έναν 
ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό. 
Οι νέες θέσεις εργασίας που ανοίξαμε αφορούν εξερχόμενες 
ενέργειες για λογαριασμό της εταιρίας Nova σε νέο και 
υφιστάμενο πελατολόγιο.
Απαραίτητα προσόντα:

Άνεση στην επικοινωνία
Ομαδικό πνεύμα
Διαχειριστικές ικανότητες
Βασικές γνώσεις Η/Υ
Όρεξη για δουλειά

Τι παρέχουμε:
Σταθερό μισθό συν bonus
Μοντέρνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις
Μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη
Εργασία χωρίς ηλικιακό όριο
Επαγγελματική κατάρτιση
Εργασία με ή χωρίς προϋπηρεσία
Αξιοκρατία, ασφάλεια, σιγουριά
Ωράριο προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη
Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/bSYPs. 
Η εταιρία First Dial Telecommunications θα βρίσκεται 
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel 
στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία 
First Dial Telecommunications θα παρευρεθεί στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 και 
22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των 
οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποι-
ηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Το Sani Resort είναι ένα ιδιωτικό οικολογικό resort, που 
προσφέρει υπηρεσίες 5*, παγκόσμιας κλάσης, προστατεύ-
οντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Στα 1.000 στρέμματά του 
υπάρχουν πέντε διεθνώς βραβευμένα πολυτελή ξενοδοχεία, 
το καθένα με το δικό του χαρακτήρα και κύρος σε όλους 
τους τομείς δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν την πολυ-
τέλεια σε ένα ευρύ φάσμα χώρων αναψυχής και διαμονής. 
Σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον υπάρχουν 
πολλές ευκαιρίες εργασίας και ανάπτυξης. Ο στόχος μας 
είναι να αξιοποιούμε τις ικανότητες και τα ταλέντα των 
συνεργατών μας και να τα εφαρμόζουμε σε κάθε πτυχή 
του επαγγελματικού πλαισίου τους. 
Συνεχώς δημιουργούμε και διατηρούμε δυναμικές και 
παραγωγικές θέσεις εργασίας, που δίνουν έμφαση στο 
πνεύμα ομαδικής εργασίας και στη διαρκή επαγγελματική 
εξέλιξη. Έτσι, αναζητούμε άτομα με υψηλούς στόχους και 
φιλοδοξίες. Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε το όραμα 
της εταιρίας μας δικό σας, τώρα προσλαμβάνουμε για τη 
σεζόν του 2018:

Β’ & Γ’ Μάγειρες 
(Ζεστή & Κρύα Κουζίνα) (SKΒC018)

Περιγραφή καθηκόντων:

των σύμφωνα με τις οδηγίες του chef και τα standards 
της εταιρίας
Προφίλ υποψηφίου:

(Ελλάδας ή εξωτερικού)

(αναλόγως θέσης από 1+ έτος)

Η προσφορά μας:

περιβάλλον

υπηρεσία μεταφοράς στον χώρο εργασίας
Κάνετε την αίτησή σας τώρα πατώντας στο link: https://
swr.gr/CZV4f. Ακολουθήστε μας στον ιστότοπό μας για 
περισσότερα νέα της εταιρίας και διαθέσιμες θέσεις ερ-
γασίας. www.sani-resort.com.

Ο όμιλος εταιριών Καράτζη Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει 
στο Ηράκλειο Κρήτης:

Πωλητή
Απαραίτητα προσόντα:

είναι υποχρεωτική

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/fR2nQ 
υπόψη: κας Μαρίας Χαριτάκη.

Εταιρία στην Καλλιθέα ζητεί:

Φοιτητές/τριες για Τμήμα 
Τηλεφωνικών Πωλήσεων 

Νova
Ευέλικτο ωράριο, βασικός μισθός, συνεχής εκπαίδευση, 
μπόνους, εξέλιξη, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/b7yjA.
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link: https://swr.gr/6YcqC

Funky Buddha

-

Υπάλληλο Λογιστηρίου
Περιγραφή θέσης: 

 
 

 
 

Προσόντα: 
 

 

 

 
 

 

link:  
https://

Βοηθός Λογιστή

Τίτλος θέσης: Βοηθός Λογιστή
Περιοχές εργασίας:

Αναφέρεται:
Προσόντα:

Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητα  
τα κάτωθι προσόντα:

Ρόλος:

Δεξιότητες υποψηφίου:

Παρέχονται:

link:

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Κ. Τζάνος ΑΕΒΕ

Marketing & Communication  
Assistant

Περιγραφή θέσης: 

Απαιτούμενα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει: 

-
κωδικό της θέσης MCA/TZ

Junior Product Manager
Mobiplus 

Main responsibilities: 

Requirements: 

Remuneration package: 

link https://

Alouette A.E.,

Υπάλληλο για το E-Shop
Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:

Απαραίτητα προσόντα:

Φάρμα Κουκάκη Α.Ε.

Στελέχους Marketing Εξαγωγών
Η εταιρία-πελάτης: -

Η θέση: -

Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα  
& οι αρμοδιότητές του/της θα περιλαμβάνουν:

 

 

 

 

 

 

 

 

Το προφίλ σας:
-

Ο πελάτης μας προσφέρει:

Ενδιαφέρεστε;

-

Ε-Gate -

Digital Marketer  
Μαρούσι κωδ. θέσης: DM 0718)

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

Προσόντα:

Προαιρετικά:

Αρμοδιότητες:

Η εταιρία παρέχει:

E-Gate ΕΠΕ
-

link

ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος -

Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης
(κωδ. θέσης: ΤΜ18)

Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίου:

Η εταιρία παρέχει:

-
link: https://swr.

Mediterranean College

Digital Marketing Specialist
Κωδικός θέσης: DIG_18

Θέση:

Απαραίτητα προσόντα:

Απαραίτητα χαρακτηριστικά:

Το κολέγιο προσφέρει:

https://swr.

Forum SA
Digital Content Manager

Responsibilities:

Background:

link

Poseidonion Grand Hotel  

 
, -

Στέλεχος για το Τμήμα  
Εκδηλώσεων & Catering

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

 link: 
. 

Jysk
Recruitment Specialist

You bring dedication and you…

You meet possibilities and we offer you…

The suitable candidate

 

].

Παλίρροια-Σουλιώτης Α.Ε. 

-
-

Υπεύθυνος Διαχείρισης  
Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή θέσης:

-

-

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:
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«Υπεύθυνος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού». 
Παράκληση να σταλούν μόνο βιογραφικά που είναι 
συμβατά με τα προσόντα που απαιτούνται. Τα βιογρα-
φικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα 
απαντηθούν στο τέλος της εύρεσης του υποψηφίου.

Ο πελάτης μας, εταιρία διεθνών μεταφορών και 
αποθήκευσης με έδρα το Βόλο, επιθυμεί να προ-
σλάβει έναν ή μία: 

HR Assistant
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα απασχοληθεί:

και κατανομής στα επιμέρους έργα της εταιρίας
 

και του κόστους προσωπικού
-

μοθεσίας

-
σία έγγραφου τύπου (προσλήψεων, αποχωρήσεων, 
προγραμμάτων εργασίας κλπ.)
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει  
να έχουν τα πιο κάτω προσόντα: 

 
 

με αντίστοιχα καθήκοντα 

γλώσσας 

περιβάλλον εργασίας
Η εταιρία προσφέρει: Εργασιακή σταθερότητα με 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε, 
αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 
στο link: https://swr.gr/RL70u 

Το Royal Hotel Thessaloniki θέλει να προσλάβει: 
Στέλεχος Marketing

Αρμοδιότητες: 
 

 
 
 

 

προβολής
Προσόντα: 

σχολής 

 
4 ή 5 αστέρων 

 
 

Βιογραφικά στο Όλα τα 
βιογραφικά θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά. 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Καταστημάτων  

(Αθήνα, Αττική)
Η εταιρία Voi & Noi: 

 
 

 
προορισμός του κόσμου για την κάλυψη  

 

Η θέση:
Αποστολή θέσης:
του δικτύου 55 καταστημάτων σε επίπεδο διαθεσι-
μότητας προϊόντων, υλοποίησης των προωθητικών 
ενεργειών, εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής και 
ελέγχου της τήρησης των διαδικασιών έκδοσης 
παραστατικών.
Κύριες αρμοδιότητες:

τη διάχυση του εταιρικού οράματος, των αρχών 
-

γίας και των αντίστοιχων διαδικασιών. Προτείνει 
βελτιώσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες με αντι-

αποτελεσματικότητάς τους

 εμπορευμά-

-
ώθηση των εμπορευμάτων στο κατάστημα, συνεργα-

-
κρεμοτήτων των καταστημάτων σε καθημερινή βάση

αλλαγών τιμολογιακής πολιτικής στα καταστήματα

καταστήματα του δικτύου (αφίσες, έντυπα, αποστολή 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

Επιχειρήσεων 
 

 
σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της λιανικής 
ένδυσης-υπόδησης 

 
 

 

Δεξιότητες: 
 

 
 

 

Εμείς προσφέρουμε: 

Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/8jRbD με κωδικό 

για το δίκτυο των καταστημάτων Starbucks www.
 στην Αθήνα:

Store Managers  
Κωδικός: SMΑ–18

Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης:

καταστήματος ευθύνης του, σύμφωνα με τα πρότυπα 

-
γαλείων λειτουργίας που χρησιμοποιεί η εταιρία και 
την εισαγωγή νέων προγραμμάτων και διαδικασιών

στελέχωση του καταστήματος ευθύνης του 

-
τελεσματική καθοδήγηση

τους αποτελεσματικά

-
γκες τους και να επιλύει τυχόν υφιστάμενα προβλήματα, 
συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες καθημερινής 
λειτουργίας του καταστήματος

εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την απασχόληση 
του προσωπικού στο κατάστημα ευθύνης του

ευθύνης του ώστε να δημιουργείται για τους επισκέπτες 

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει: 
 

σε θέση ευθύνης διοίκησης καταστήματος  
ή/και ομάδας 

ενός καταστήματος εστίασης 
 

και διοίκησης ομάδας 

ομάδας 

προβλημάτων 
 

και οργάνωσης 
 

και την υλοποίηση απαιτητικών στόχων  
πωλήσεων 

ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες οι οποίες 
μεταβάλλονται διαρκώς 

Επιθυμητά προσόντα:
με τα οικονομικά ή τη διοίκηση επιχειρήσεων ή το 

Ο κάτοχος της θέσης:

δομημένο περιβάλλον και να γνωρίσει τον τρόπο λει-
τουργίας ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της εστίασης

εκπαίδευση τόσο σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης 

των καταστημάτων, αλλά πιθανώς & σε άλλες θέσεις 
εντός της εταιρίας αντίστοιχες των προσόντων του

πρόγραμμα της εταιρίας
Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας και να 

σου σημείωμα στο , αναγρά-
φοντας τον κωδικό SMA-18. 

Από γνωστό κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων στην 
περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,
άμεσα υπάλληλος (νεαρός ή κοπέλα): 

Υπάλληλος Καταστήματος 
Πωλητής/τρια 

Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
 

 
 

 

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

καταστημάτων.

Ζητούνται για το κατάστημα Today’s Delicious 
Stores στην 

Υπάλληλοι (κωδικός θέσης: ΥΠ_ΑΝΑΤ)
Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα 

-
κές ανάγκες του καταστήματος στα πόστα ευθύνης 

διατήρηση του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων 

τις προδιαγραφές λειτουργίας της αλυσίδας. Προ-
ηγουμένως θα έχει ολοκληρώσει τον απαραίτητο 
κύκλο θεωρητικών και πρακτικών εκπαιδεύσεων 
του ομίλου και στη συνέχεια θα ενταχθεί στην ομάδα 
του προσωπικού του καταστήματος.
Προφίλ υποψηφίων: 

 
μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας 

 
στον χώρο της εστίασης 

 
 

πελατών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
 

(για τους άνδρες υποψηφίους)
Προσφέρονται: 

 

δυναμικά αναπτυσσόμενες αλυσίδες καταστημάτων
 

σε ετήσια βάση 

Αποστολή βιογραφικών στο τμήμα προσωπικού 
του ομίλου στο link:  

 Επιθεωρητής Καταστημάτων 
(Λάρισα)

Bazaar Α.Ε, μέλος του ομίλου εταιριών Βερού-

είναι δίπλα στον καταναλωτή, με στόχο την άψογη 

την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές ανάγκες 
των πελατών μας. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η 
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με επαγγελ-

επιλεγμένη γκάμα προϊόντων και η συνεχής πραγ-
ματοποίηση προσφορών προς όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε: 

 
καθημερινών αγορών. 

εργασίας. 

Καθήκοντα θέσης: 
 

 
με τις προδιαγραφές της εταιρίας 

 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

 
διαχείρισης πελατών 

 

με άλλα τμήματα της εταιρίας

στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου

περιβάλλον
Παροχές: 

 
με σταθερό μηνιαίο μισθό 

 
 

Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία  
στο link: 

Καρδίτσα, επιθυμούμε 
να προσλάβουμε:

Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα: 

 

θέση 
 

 
 

 
 

σε καταστήματα λιανικής  
 

 
 

και διαπραγμάτευσης 
 

προβλημάτων 
 

προτεραιοτήτων
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

 
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα κάνοντας κλικ στο https://swr.

 και επιλέγοντας τον κωδικό θέσης MNG45.

Ζητείται για το υποκατάστημα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη:
Υπεύθυνη Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα: 
 

στον τομέα ένδυσης-υπόδησης 

προτεραιοτήτων και αποτελεσματική  
παρακολούθηση στόχων 

επίβλεψη παραγγελιών-έλεγχος παραλαβών 
 

και ευγένεια 
 

προγραμμάτων Η/Υ 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις  
της αγοράς 

 
 

Βιογραφικά στο link:  

για τα καταστήματά της άτομα για τη θέση:
Πωλητής/τρια  

Άρτου & Ζαχαροπλαστικής
Γενική περιγραφή θέσης:

Paul με 

πελάτες μας, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και σέβεται 
και διατηρεί καθαρό τον χώρο του καταστήματος

Αρμοδιότητες: 

ικανοποιημένους πελάτες 
 

και προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα-ακούει  
και συμβουλεύει τους πελάτες 

 
 

και ασφάλειας στον χώρο εργασίας 

περιβάλλοντος 
 

Επιπλέον προσόντα:
 
 

απαραίτητη
 

και Αγγλικά 
 

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

 
και αποφασιστικότητα 

 
 

 
υπό συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

Επισύναψη βιογραφικών στο link: https://swr.
. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται απο-

λύτως εμπιστευτικά.

Ζητούνται για τα καταστήματα στην Αττική και τη 

Πωλητές/τριες
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
προσωπικότητα 

 

 
περιοχές.
Βιογραφικά στο https://   

Η εταιρία Trenkwalder Jobcenters Hellas για 
λογαριασμό μεγάλου πελάτη της που δραστηριο-

στην περιοχή της Λάρισας:
Υπάλληλο Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων 

(Λάρισα)
Απαιτούμενα προσόντα:  

 
 

Προσφέρονται: 
 

 

Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών με κωδικό 
θέσης YL/ID στο link: 

βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με 
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της 

σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Η ελληνική εταιρία σούπερ-μάρκετ Μarket Ιn
Διευθυντή/Υποδιευθυντή Καταστήματος  
Παροικιά Πάρου (κωδικός: MGP-01/18)

Προφίλ υποψηφίου, ενδιαφέροντα και δεξιότητες:

στον χώρο των λιανικών πωλήσεων (θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα βιογραφικό υποψηφίου που προέρχεται 
από τον χώρο των σούπερ-μάρκετ)

 
 

 
και διοικητικές ικανότητες

τίμιος, με αντοχή στην πίεση και στο άγχος
 

Οι κύριες εργασίες του στελέχους καταστήματος 
(διευθυντής ή υποδιευθυντής) είναι:

 
των πελατών του καταστήματος 

και ασφάλειας 
 

του καταστήματος 
 

παραλαβή των προϊόντων 

 

-
τηγικής πωλήσεων και της εμπορικής εικόνας στο 
κατάστημα για τη σωστή διαχείρισή του, τη μείωση 

κέρδους και του ελέγχου των απογραφών
 

και τη σήμανση των προωθήσεων

για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού  
και για τη χωρίς ελλείψεις τήρηση  
των πλανογραμμάτων των προϊόντων 

των πελατών
Απαιτούμενη εκπαίδευση: 

προσόν) 
 

γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης, 
στο link: . Όλα τα βιογραφικά 

Η Τhe Bakers
Πωλητές/τριες

Καλλιθέας προκειμένου να 
διευρύνει την ομάδα της! Λατρεύουμε να δημιουρ-

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

 
 

επικοινωνιακό χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα 
 

 των πελατών μας
Η εταιρία μας προσφέρει: 

 
 

Πενθήμερη απασχόληση–απογευματινό ωράριο.
Βιογραφικά στο  

Άτομα 
για το Ταμείο Καταστήματος

Αποστολή μας: Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι 
-

τικά να τον καλοδεχθούμε, να τον ακούσουμε και 
μιλώντας ειλικρινά να τον βοηθήσουμε και να τον 
διευκολύνουμε να κάνει τη σωστή επιλογή είδους. 

Κάθε μέρα: -

πελατών ώστε να αποχωρήσουν απόλυτα ικανο-

με τη λειτουργία του ταμείου και τη συναλλαγή με 
τους πελάτες δίνοντας προσοχή στη λεπτομέρεια και 

με συνέπεια. Αναλαμβάνουμε με ψυχραιμία, υπομονή 
και ταχύτητα να ολοκληρώνονται οι συναλλαγές με 
τους πελάτες χωρίς καθυστερήσεις και εντάσεις.
Για σένα:

-
μένο ταμείο θα βοηθήσει, αλλά δεν είναι απαραίτητη.

να μπορείς να κρατάς την ψυχραιμία και την ηρεμία 
σου με τους πελάτες κάτω από συνθήκες πίεσης, το 
χαμόγελο, η οργάνωση και η σημασία στη λεπτομέρεια.
Εκπαίδευση:
εκπαίδευσης 45 εργάσιμων ημερών με ωράριο 4 ωρών/

σου παράσχει τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σου 
ώστε να ενσωματωθείς στη φιλοσοφία της εταιρίας 
ακόμα κι αν δεν διαθέτεις σχετική εμπειρία. Το μόνο 

-

για 6 ώρες την ημέρα.
Σίγουρα να ξέρεις:

τους βοηθάμε να είναι ευχαριστημένοι και να τους 

μέρα της εκπαίδευσης.
Απολαβές:
τον βασικό μισθό που αναλογεί.
Το ωράριο διαμορφώνεται βάσει προγράμματος 
κατά τις ώρες που το κατάστημα είναι ανοιχτό (9 

με ένα κυλιόμενο ρεπό την εβδομάδα.
Αποστολή βιογραφικών στο https://swr . Η 

να είναι έγκυρα.

Η αλυσίδα super markets Κρητικός Α.Ε., δυναμικά 
αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπο-

περιοχή του Πειραιά:
Προσωπικό Πώλησης για το Τμήμα 
Αλλοιωσίμων (Tυριά/Aλλαντικά)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

σε αντίστοιχη θέση 
 

 
 

ευγένειας απέναντι στους πελάτες 
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Τι προσφέρουμε:
-

-

link https://
swr.gr/Y1o2U

Sales Advisor 
(Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος & Σάμος)

Τι ζητάμε:

Τυπικά προσόντα:

Τι προσφέρουμε:

link

Store Sales/Luxury Boutique
Job Summary: A-MC

Location: 
Benefits:

Job Type: 
Required experience:

link https://swr.
code SMB2018

-

Media Markt Ελλάς:
Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης 

(πλήρους/μερικής απασχόλησης)

 
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

-

-

Απαραίτητα προσόντα:

-

link: 

Πωλητές/τριες-πλήρους απασχόλησης  
(Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης)

Jysk

Δείχνετε αφοσίωση και:

Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:

-

 Φούρνος Βενέτη, -

Πωλήτριες/Πωλητές
για τη Βάρκιζα

Γενική περιγραφή θέσης:

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

link:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Internal Auditor & Compliance Analyst

Athens, Attica, Greece (IA 001)
Description Wind

LOOKING

Main Tasks:

Requirements:

link

Management Force 

Απόφοιτο/η Λογιστικών/Χρηματοοικονομικών  
Σπουδών (κωδ. θέσης: ΛΧ-18)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
προσόντα:

link

Operations Associate  
(Glyfada)

Job description:

Principal duties & responsibilities: 

 

 

 

Additional responsibilities: 
 

 

 

 

Critical knowledge, skills & experience: 
 

 

 

 

 

 
 

link: 

Media Markt Ελλάς, -

Business Analyst
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:

Απαραίτητα προσόντα:

-

link

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Meccanica Group A.E.

Νέους-Νέες  
για Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

Φουρναράκης Α.Ε -

-

Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών
Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link:

Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών  
Call Center Agent (Αθήνα)

-

ΑctionLine
-

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

Παροχές:

link:

-

Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής  
Εξυπηρέτησης Πελατών (Αθήνα)

Vodafone–Πάναφον 
Α.Ε.Ε.Τ.

-

 

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link:

MLS Making Life Simple
Στελέχη Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 

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

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link:

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Ελδίκο Σπορ ΑΕΕ -

Γραφίστα  
(DTP & Wordpress Expert)

Περιοχή:
Τύπος απασχόλησης:
Καθήκοντα/αρμοδιότητες θέσης:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει:

Η εταιρία προσφέρει:

link https://swr.gr

Graphic Designer 
Code: IT 0409 Thessaloniki)

Description:

Duties:

Requirements:

link

Interior Designer
Career In Progress

LOOKING

The main responsibilities of this role  
will be to:

Requirements: 

 

 

 

 

 

Nice to have: 
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Benefits, growth opportunities & other information: 
Benefits include: competitive pay based on experience, 
company phone, opportunity to grow.
Please send your cv strictly in english and a design 
portfolio demonstrating interior design experience 
to this link: https://swr.gr/xlg8C quoting reference: 
(INT_006).

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής 
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και 
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές 
πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και 
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. 
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα 
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Γραφίστας Εμπορικού Τμήματος
Περιγραφή θέσης: 

 
και προωθητικών φυλλαδίων 

 
media/newsletters/banners 

 
στα social media 

 
 

 
 

με τα υπόλοιπα μέλη με στόχο το καλύτερο  
δυνατό αποτέλεσμα
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

τη γραφιστική 

(Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign) 

design 
 

Παροχές εταιρίας: 
 

link: https://
swr.gr/17Jut

με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις 
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να ορι-

θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας 
www.adecco.gr

-
ται η χρήση του Google Chrome. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

 για άμεση πρόσληψη:
Γραφίστες-πλήρους απασχόλησης 

Απαραίτητα: 
 

(Photoshop, Illustrator, InDesign) 
 

 

θέση 
 

σελιδοποίηση πολυσέλιδων εντύπων-καταλόγων

Θα εκτιμηθούν επιπρόσθετα: -
ματισμού και web development.

link: https://swr.gr/EiZtC

Graphic Designer Intern
Description: Operating in the industry since 2009, 
Socialab

digital as an ever-evolving platform and as a means 
to influence where it matters most. Our team consists 

80 global and national brands. Since Socialab is both 
an active company and a recruiter on behalf of clients, 

some are for other companies who need to have a 
position filled.
Responsibilities: Help in creating original, impactful, 

Requirements:  
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 

Generation Y-International eBusiness Experts, a 
well-established and highly successful interactive 

Web Designer
Our Senior UI Designer at Generation Y should be 
passionate and have a strong attention to detail 

presentations and ensuring deadlines are met.

Key Responsibilities  
 

 

Creative & Development team so as to find  

completion. Including but not limited to wireframes, 

or similar) for websites, mobile apps and other 
custom applications
Required Qualifications  

 

(preferably in an e-commerce environment) 

environment 
 

 

(portfolio) 
 

 
 

 
and effectively 

 

What we offer  
 

 
 

 
 

 
with a recent photo attached.
Apply to link: https://swr.gr/deE0G. All applications 
will be treated as confidential.

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά τελειό-

Γραφίστας
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

για τη θέση αυτή, υπάρχει και το ενδεχόμενο της 
μόνιμης συνεργασίας με τη Λυχνία. Ειδικά στον τομέα 
της εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι πα-

σημείωμα είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
swr.gr/BAibD -

www.lyhnia.com

PROMOTION-
MERCHANDISING

Ο όμιλος αισθητικής ιατρικής Figura αναζητεί άτομα 
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης στο καταστήμα 
των Σερρών:

Street Promotion (Flash) 
(κωδ. θέσης: FS 51)

Περιγραφή εργασίας: Ενημέρωση  
και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

ενέργειες ή πωλήσεις 

-

(με φωτογραφία), αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης 
στο link: https://swr.gr/8JtSY. Μετά τη συλλογή και 

επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταπο-
κρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση 

Η INGROUP, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 18 χρόνια 
παρουσία στο χώρο παροχής υπηρεσιών human 

για λογαριασμό πελάτη της:
Promoters για σχολικά είδη 

(κωδ. θέσης: ΗR 001304)
Καθήκοντα:  

Προσόντα: 
 

promotion/πωλήσεις 
 

 

Παρέχονται: 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 

αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στο link: https://
swr.gr/ZisOG 

 στον χώρο του promotion 
ζητά να απασχολήσει άμεσα:

Promoters
Η προωθητική ενέργεια αφορά σε ηγέτιδα εταιρία 
στον χώρο του καλλυντικού με μεγάλη απήχηση 
στο καταναλωτικό κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας.
Απαραίτητα προσόντα: 

(δεν είναι υποχρεωτικό) 
 

στον χώρο των καλλυντικών 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 

με συνέπεια και αποτελεσματικότητα 
 

 

-
τη φωτογραφία σας και να σταλεί στο https://swr.
gr/C8Zds αναφέροντας τον κωδικό: Promotion-
SEP1234.

Νέοι/Νέες για Προώθηση Υπηρεσιών  
(Καλλιθέα)

-
δρώσει άμεσα το δυναμικό της με νέους/νέες που 
θα εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων, 
με part-time ή full-time απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

στελέχη 
 

link:  

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Zητείται για συνεργασία:

Χημικός 

ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό. 

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

Mediterranean College στη Θεσσαλονίκη στο 
πλαίσιο στελέχωσης της σχολής υγείας ζητά να 

Διδακτικό Προσωπικό στο Πεδίο  
Φυσικοθεραπευτικής Αντιμετώπισης  

σε Μυοσκελετικές Παθήσεις  
(κωδ. θέσης: Physio 02)

Απαραίτητα προσόντα: 

τίτλος σπουδών σε πεδίο σχετικό  
με την επιστήμη της φυσικοθεραπείας 

 
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

της φυσικοθεραπείας  
 

 
 

 

Επιθυμητά προσόντα: 

αντικείμενο 

Το Mediterranean College προσφέρει: 
 

του διδακτικού του προσωπικού 
 

 
 

σε πολλαπλά επίπεδα
link: 

κωδικός της θέσης Physio 02 στο θέμα.

 ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο -
γαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά 

Πτυχιούχους  
Γερμανικής Φιλολογίας

Απαραίτητα προσόντα:  
 

 

Επιθυμητά προσόντα:

 
 

 
 

link:  
https://swr.gr/

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

Γλωσσολόγο με άριστα Σουηδικά
Απαραίτητα προσόντα:

 
(κατά προτίμηση φυσικός ομιλητής) 

 
 

 
 

 

Καθήκοντα:
λογισμικού-διαλογικών σεναρίων, με σκοπό την 

(virtual assistant).
Η εταιρία προσφέρει: 

εργασίας 

σημαντικές ευκαιρίες
Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την 

ημερομηνία γέννησης στο link:  

Καθηγητές Γαλλικών 
 (native–bilingual)

link: https://swr.gr/w2HIx.  

Καθηγητές Διοίκησης  
& Οικονομίας

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Νέα Γνώση στο πλαίσιο 
-

τη διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων:

της ναυτιλίας 

του τουρισμού 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

εκπαίδευσης
Επιθυμητά χαρακτηριστικά: 

 
και παράδοση διδακτέας ύλης 

 
 

 
 

link: 

Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο της 
στελέχωσης της ναυτικής του ακαδημίας ζητά 

Εισηγητές (Module Leaders) 
(κωδ. εργασίας: PIRMA 18) 

Περιοχή: 
Περιγραφή θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα 
είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την επο-
πτεία εκπαιδευτικών ενοτήτων των προπτυχιακών 
προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με 

και το σύστημα ποιότητας του Solent University και 

Προφίλ υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν: 

 
 

στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης 
 

σε προσομοιωτές 
 

και προφορικό λόγο 
 

 

ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και καλή δικτύωση 

Το κολλέγιο προσφέρει: 
 

των προσόντων 
 

 
του διδακτικού του προσωπικού 

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
link: https://

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Ιατρικός Επισκέπτης-(Διδυμότειχο)

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

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 

απόδοσης 
 

 
 

αγορά 

link:  ή 

κωδικό θέσης: ΙΕ ΔΙΔ. www.gcp.gr

Επιστημονικό Συνεργάτη  
Ιατρικό Επισκέπτη

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

 

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

 
 

και συνεχείς εκπαίδευση 

 

Ιατρικό Επισκέπτη

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

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

 
 

 
 

 
 

 

σημείωμα στη διεύθυνση: Ariti Α.Ε.

link: 

Ιατρικός Επισκέπτης  
(Κοζάνη)

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται 
από το 1977 στα φαρμακευτικά–ιατρικά είδη. Η ανο-
δική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό 
στρατηγικό σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της 
στον ανθρώπινο παράγοντα.
Aπαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

αναλόγως απόδοσης 
 

 
 

αγορά 

link: https://swr.gr/Su95r ή ταχυ-

με κωδικό θέσης: ΙΕ ΚΟΖ. www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ
ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, ένας από τους 

μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά 

Πτυχιούχους Ιατρικής
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Επιθυμητά προσόντα:  
 

υπευθυνότητα 
 

 
 

link: https://swr.gr/  

Ο όμιλος Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα 
πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θε-

1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο 
στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο 
αναφοράς για την ποιοτικά ασυναγώνιστη φροντίδα 
υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία, 

-

Ειδικευμένο Ιατρό Καρδιολόγο

Απαραίτητα προσόντα: 
 

προσώπου-επιτηδευματία 
 

 
επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη

 
με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών  
όπου απαιτείται

 
 

 
της θέσης
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συνέχεια στη σελ. 12

Ο όμιλος προσφέρει:

κωδικό: ΚΑΡΔ. 05 link: https://
swr.gr/p2VX1. 

/

.

CDM 
Medical Group

Ιατρούς Ειδικευμένους 
Δερματολόγους ή Πλαστικούς Χειρουργούς

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρεται

link:
https://swr.gr/Czo3t www.

Γιατροί (Ελλάδα)

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

Προσφέρουμε: 

link https://swr.gr/tGJZy

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Κεντρική Κλινική Αθηνών:

Νοσηλευτής/τρια Χειρουργείου
Καθήκοντα θέσης:

 Προφίλ υποψηφίου:

Δεξιότητες υποψηφίου:

Η κλινική προσφέρει:

link

Ευεξία 
Α.Ε. 

Νοσηλευτή/Βοηθό Νοσηλευτή
(κωδ. θέσης: GEN-NUR)

Προφίλ:

Η εταιρία μας προσφέρει:

link: .

Bergmann Kord

Νοσηλεύτριες (κωδικός: G27)
Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

link: 

People at Work Hellas

Νοσηλευτής/τρια κωδ.: ΝΑ)
Ρόλος:

Προδιαγραφές υποψηφίων:

link: https://swr.gr/

Βιοϊατρική

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

Προσφέρονται:

link: https://swr.gr/

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Amco ABEE

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

 

Υπεύθυνο Παραγωγής
 (κωδ. Θέσης: PMK01/17)

Περιγραφή Θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

Τόπος εργασίας:

κωδικό 
της θέσης: DPM01/17 link: 

Φιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε.

,
Τυροκόμο/Τεχνολόγο Τροφίμων

Περιγραφή θέσης–κύριες αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου–απαιτούμενα προσόντα:

Παροχές:

link . 

Hellenic Bakery A.E.

Bοηθό Τεχνολόγου Τροφίμων 

Αρμοδιότητες θέσης:

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Είδος εργασίας:
 link:  

Alouette A.E.

Συνεργάτη για το Τμήμα Παραγωγής 
(Τεχνικές Προδιαγραφές)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως 
να διαθέτουν:

Παρέχονται:

link

Alumil

Προγραμματιστής Παραγωγής
(κωδ.: PP-18)

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link

 Πλαστικά–Κ. Κοτρώνης ΑΒΕΕ

Χειριστής Εργαλειομηχανών CNC
Κύριες αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

link: .

Βασιλάκος Α.Ε.
Vaber 

Μηχανικός Παραγωγής 
Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων

Με έδρα:
Βασικές αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

 link:  

Α. Γερολυμάτος A.E.

Μηχανικό Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Θα εκτιμηθούν:

Παροχές:

link

Τερκενλής Α.Ε.

Προϊσταμένου Τμήματος Ποιότητας

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

 link:  



Πωλητές Καταστήματος 
Λιανικής Premium Brands 

(Αθήνα)
Είσαι ευέλικτος με εμπειρία στις πωλήσεις premium προ-
ϊόντων; Μπορείς να συμβουλεύεις απαιτητικούς πελάτες; 
Τώρα μπορείς να εργαστείς σε μία δυναμική ελληνική εταιρία. 
Η ManpowerGroup, για λογαριασμό γνωστών και ανα-
πτυσσόμενων αλυσίδων Premium προϊόντων, γνωστών 
για την ποιότητα των υπηρεσιών τους και το εξειδικευμένο 
πελατολόγιο, αναζητά πωλητές καταστήματος αορίστου 
χρόνου για πλήρη απασχόληση.
Αρμοδιότητες: Ο συνεργάτης της εταιρίας θα έχει την ευθύνη 
τόσο της εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος 
όσο και της καθημερινής λειτουργίας του.
Πιο συγκεκριμένα:

Συμβάλλει στον σωστό τρόπο λειτουργίας του καταστήματος
Εξυπηρετεί τους πελάτες του καταστήματος
Προτείνει συνδυασμούς λειτουργώντας 

συμβουλευτικά προς τον πελάτη
Ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την παραγγελία, 

την παραλαβή των προϊόντων
Φροντίζει ώστε να κατανοεί σε βάθος την ανάγκη 

του πελάτη
Εργάζεται για τη δημιουργία σταθερής σχέσης μεταξύ 

του πελάτη και του καταστήματος
Προσόντα:

Απόφοιτος τριτοβάθμιας-μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Καλή γνώση αγγλικών
Προηγούμενη εμπειρία σε premium brand
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Άριστη επικοινωνιακή ικανότητα
Δέσμευση για το αποτέλεσμα, επιχειρηματική αντίληψη
Ομαδικότητα και ευελιξία
Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση 

στην επικοινωνία
Υπευθυνότητα και συνέπεια

Απολαβές-εργασιακό περιβάλλον:
Ανταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
Αορίστου χρόνου πρόσληψη (άμεσα)
Εργασία σε ωράριο και ημέρες καταστημάτων
Εργασία σε περιβάλλον φιλικό με προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/tQ17h. 
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 
Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup 
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani 
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύ-
ξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα 
έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 
φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας 
με την εταιρία. 

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

Sales Executive
Who shares our passion for excellence and is enthusiastic 
about creating a memorable guest experience
We are looking for an individual who has a solid work ethic, 
high level of integrity, concern for quality, cross cultural 
sensitivity and customer service orientation
Responsibilities:

internally and externally to the highest standard in line 
with established guidelines and procedures

of existing business

(Corporate, MICE, etc.)

out responsibilities in line with these standards

established procedures and standards

and proactive in taking on new tasks

of follow-up and meeting of deadlines
Preferred qualifications and skills:

or relevant field

in luxury hotels

to write and speak effectively

individuals with not only the right skills and attitude for the 

redefine the luxury hotel market in Greece and the Eastern 
Mediterranean. Following a complete remodeling and 

one and all who come to savor the crystal clear waters of 

deal this really is for Athens. Astir Palace is an institution 
that has transcended hospitality and tourism since the early 
sixties to become part of the fabric of Greek high society, 

its reopening is palpable in the community surrounding the 
hotel but also among its competitor hotels who will once 
again have to contend with its awesome attraction for local 

Athens is indeed a landmark development for the company 
and a statement of intent about how serious it is in operating 

spared no cost in restoring this Aegean Goddess to every bit 

one but two hotel concepts, totaling 303 keys, including 42 
suites, 61 bungalows and bungalows suites, eight eclectic 
food and beverage outlets and a myriad of luxury outdoor 
amenities including private pools, an exclusive beach, tennis 

If you want to be part of this unique opportunity on the 

apply now. All you need to do is to send us your updated 
cv to this link: .

Key Account Manager
(based in Athens)

Meeting Point Hellas (MPH) a subsidiary of Meeting Point 
International (MPI) global Destination Management Company 
with fully fledged office infrastructures in over 40 destinations 

is a key post which will give the successful candidate the 

Industry in an innovative and dynamic entity within an expanding 

The key account manager will:

for the purpose of acquiring sale opportunities

to adapt the product to their needs and realities

as to understand, anticipate and fulfill clients new wishes

to ensure that prices are competitive and reflect market 
conditions maintaining profit

sales and reservations to monitor the business and ensure 

Qualification-experience requirements:

sales environment dealing with tour operators, product 
managers, travel agents and suppliers

the suppliers and the people behind them

greek and english

recent photo to this link: 
. Learn more about our Company, please 

visit us at: http://www.meeting-point.com/.

iTechScope 
established in Greece. With offices in Athens, London & 

Digital & Engineering. Prestigious Multinational companies & 

ally in the process of finding the ideal position.
of our client, market leader within the telecom sector, we 
are currently looking for a skilled 
their high-calibre infrastructure team and to assist to the 
Microsoft systems maintenance and optimisation.

System Engineer
Key accountabilities

Installs new-rebuilds existing Windows/Linux servers 
and configure hardware, peripherals, services, settings, 
directories, storage, etc. in accordance with standards 

Performs daily system monitoring, verifying the integrity 
and availability of all hardware, server resources, systems 
and key processes, reviewing system and application logs, 

Perform daily backup operations, ensuring all required 
file systems and system data are successfully backed up 
to the appropriate media, recovery tapes or disks are 
created, and media is recycled and sent off site as necessary

constituencies; investigates and troubleshoots issues

upgrade administrative tools and utilities
Perform periodic performance reporting to support 

capacity planning
Perform ongoing performance tuning, hardware upgrades, 

Knowledge, skills & experience:

such as engineering or computer science

Knowledge of Windows or Linux 

(firewalling-antivirus-antimalware)

Contributes to team effort by accomplishing related 
results as needed
Personal side:

Advanced oral, written and presentation skills 
required

Problem-solver, quick-learner, and innovator
Accountable, self-sufficient, and action oriented

Benefits: Working closely with a dynamic, top-rated 

environment, ground for fast learning and advancement 

package includes competitive salary and benefits.
link: https://swr.gr/73Y2y.

2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, 

στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel 
στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υπο-
ψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί 
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε 
συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Το Mediterranean College στο πλαίσιο ανάπτυξης των 
εμπορικών δραστηριοτήτων του ζητεί να προσλάβει:

Στέλεχος Εγγραφών
Πωλήσεων

Κωδικός θέσης: SALES_18
Η θέση:

υποψήφιων φοιτητώ

προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών
του κολεγίου σε υποψήφιους φοιτητές με στόχο
την επίτευξη εγγραφών

επικοινωνία με υποψήφιους και υφιστάμενους φοιτητές 
με στόχο την επίτευξη εγγραφών
Απαραίτητα προσόντα:

κατά προτίμηση στον χώρο της εκπαίδευσης 
ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών

για τους άνδρες υποψηφίους
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

και του γραπτού λόγου

στόχων

των πωλήσεων

Το κολέγιο προσφέρει:

ανάπτυξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: . 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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

Προγραμματιστής Παραγωγής
(Κωδ: PP-18)-ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς

Περιγραφή θέσης: Υποστήριξη του προγραμματισμού πα-
ραγωγής ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση χρήσης 
των πόρων παραγωγής. Οργάνωση προγραμμάτων παρα-
γωγής ανά τμήμα και συνεχής βελτίωση των διαδικασιών 
προγραμματισμού παραγωγής.
Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο προγραμματισμού 
παραγωγής του ομίλου.
Προσόντα:

ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

πρόσθετο προσόν

και επικοινωνιακές ικανότητες

Η εταιρία προσφέρει:

της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής

διοίκησης απόδοσης

με εταιρικό λεωφορείο

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/bnMI6.

H Marinopoulos Coffee Company ζητά να προσλάβει 

Shift Supervisors 
Κωδικός: SSΑ-18

Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης: Ο κάτοχος της θέσης 
είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της παροχής άριστης 
εξυπηρέτησης προς τους πελάτες, σύμφωνα με τα πρότυπα 

καθοδήγηση και υποστήριξη του προσωπικού που εργά-
ζεται στη βάρδιά του. Επιπλέον εκτελεί διαδικασίες λει-
τουργίας της βάρδιάς του όπως ενδεικτικά τη διαχείριση 
των εισπράξεων και ενέργειες που είναι απαραίτητο να 
γίνουν, κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καταστήματος. 
Επίσης, συμμετέχει στην παρασκευή των ροφημάτων και 
την πώληση προϊόντων καφέ και συνοδευτικών προϊόντων 
φαγητού, διασφαλίζοντας την ταχύτητα και την ποιότητα 
στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Μέσα από την εργασία του 
ο κάτοχος της θέσης δημιουργεί για τους επισκέπτες των 

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει:

του καταστήματος

ομάδας

διαδικασίες

Επιθυμητά προσόντα:

σε ανάλογη θέση

Ο κάτοχος της θέσης: 

περιβάλλον και να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας ενός 
παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της εστίασης

εκπαίδευση τόσο σχετικά με τη θέση εργασίας του, όσο 
και για την απόκτηση λοιπών δεξιοτήτων

καταστημάτων, αλλά πιθανώς και σε άλλες θέσεις εντός 
της εταιρίας αντίστοιχες των προσόντων του

της εταιρίας
Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας και να ζήσεις την 

link: https://swr.
, www.starbucks.com.gr.

Ο πελάτης μας, μεγάλη αλυσίδα λιανικής, επιθυμεί να 
προσλάβει:

Πωλητή Λιανικής με Άριστα 
Γερμανικά (ASA05)

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

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται οι πωλήσεις 
σε πελάτες του εξωτερικού τόσο σε φυσικό κατάστημα, 
όσο και στο ξενόγλωσσο e-shop, η μετάφραση καταλόγων, 
προσφορών κ.λπ.
Παράκληση: Μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε CV 
με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Αθήνα: Σεμιτέλου 

φωτογραφία στο link: . H απόλυτη 
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Το κέντρο ξένων γλωσσών Παγουλάτου-Βλάχου με έδρα 
στα Άνω Πατήσια ζητά:

Καθηγητές/τριες Αγγλικών 
(native-non-native-bilingual) ελληνικού ή ξένου πανεπιστη-
μίου για την επόμενη σχολική χρονιά για πλήρη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/oCvcd.
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Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων στη Βόρεια 
Αττική επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία:

Yπεύθυνο Προγραμματισμού 
Παραγωγής

Τα καθήκοντα της θέσης: Διαμόρφωση του προγράμ-
ματος παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη ημερομηνίες 
παράδοσης των παραγγελιών, διαθεσιμότητα υλικών 
με σκοπό τη βέλτιστη παραγωγική λειτουργία. Συντο-
νισμός της επίτευξης του προγράμματος παραγωγής 
στους βέλτιστους χρόνους. Εισαγωγή δεδομένων 
στο ERP, προετοιμασία και υποβολή αναφορών 
απόδοσης με τη χρήση στατιστικών μεθόδων.
Τυπικά προσόντα:

κατεύθυνσης

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε 
αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε 
στο link:  

Τσιλιλής Κ. Α.Ε. αναζητείται για μόνιμη 
εργασία: 

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

πολυτελείας Κτήμα Θεόπετρα 

Περιγραφή ρόλου: Ο ρόλος αποτελεί ευκαιρία για 
τον υποψήφιο να εργαστεί στο τμήμα οινοποίησης, 
απόσταξης και εμφιάλωσης με σκοπό στο μέλλον να 
γίνει υπεύθυνος παραγωγής, βοηθώντας την εταιρία 

όσο το δυνατόν καλύτερα τους πόρους της.
Αρμοδιότητες:

πρωτοκόλλων παραγωγής ημιετοίμων

απόσταξης και σε συνεννόηση με το ΓΧΚ
τελωνειακές αρχές την παραλαβή 

κατά την περίοδο συγκομιδής των σταφυλιών

Απαιτήσεις-απαραίτητα προσόντα:

ή Γεωπόνος

Επιθυμητά προσόντα:

εργαστηρίου
Αποστολή βιογραφικών στο link: 

 

INGROUP
χρόνια παρουσία στον χώρο παροχής υπηρεσιών 

αναζητά για λογαριασμό πελάτη της:
Τεχνολόγο Τροφίμων

για μονάδα παραγωγής προϊόντων ζύμης 
(HR 001298)

Έδρα: Ασπρόπυργος.
Καθήκοντα:

και ανάπτυξη νέων

και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής

επιθεωρήσεων

ποιότητας σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης

διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
Προσόντα:

θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν

ιδανικά σε βιομηχανία παραγωγής τροφίμων

ανάληψης πρωτοβουλιών και ομαδικό πνεύμα

χρόνου και διαχείρισης κρίσεων

ικανότητες

βελτίωσης
Παρέχονται:

με τις ικανότητες του υποψήφιου

Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να 
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης 
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους, 

link: 
.

με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί:

Προϊστάμενο Τμήματος Planning/Παραγωγής
Κωδικός θέσης: 28962/18

Αρμοδιότητες:

της παραγωγής του εργοστασίου

στο πλαίσιο του προγραμματισμού

του εργοστασίου
Προσόντα:

θέση σε μεγάλη επιχείρηση 

συσκευασίας ή μύλων θα συνεκτιμηθεί

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Η εταιρία προσφέρει:

με την αξιολόγηση επιλογής

Βιογραφικά στο link:  

Rontis

Junior/Senior Production Manager 

Plant Location:
Candidates must have:

link: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
PHP & JavaScript Developer

25/8 Projects

Your tasks:

Your profile:

Required skills:

Additional skills:

link: 
 

Software Engineer 
(C# & .NET)

Sigmasoft S.A

What you will be doing:

What you will need to succeed:

What personal skills are we looking for:

What we offer:

How to apply:

subject: THESSNET2018.

ζητείται: 
Microsoft.NET Developer-Αθήνα

Βασικά καθήκοντα:

κριμένη θέση περιλαμβάνει εντατική εκπαίδευση 

Απαραίτητα προσόντα:

και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Παροχές:

περιβάλλον

επαγγελματικής εξέλιξης
Βιογραφικά στο  

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

σεμιναρίων ζητείται:
IT Expert 

με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες:

και σύνταξη εγχειριδίων
Απαραίτητες προϋποθέσεις:

και μηχ. υπολογιστών ή πληροφορικής

ή διδακτορικού τίτλου

της Αθήνας. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: 

 με θέμα: IT expert GDPR, υπ’ όψιν κας 

Senior Java 
Software Developer

WalletHub 

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

Nice to have but not required:

Responsibilities:

Our offer:

Notes:

More about WalletHub:

link: 

Epsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη 

αναζητά για τη στελέχωση της διεύθυνσης ανάπτυξης 

τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την 
υποστήριξη εφαρμογών στον τομέα των συστημάτων 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας 
και ωρομέτρησης προσωπικού.

Oracle Developer
(κωδ.: ATH_ORC_DEV)

Απαραίτητα προσόντα:

επιχειρηματικών εφαρμογών με εργαλεία και τε-

στάσεων και επίλυση προβλημάτων σχετικών με 
βάσεις δεδομένων

βάσεων δεδομένων και αρχιτεκτονικών πληροφο-

διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας ή 
ωρομέτρησης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη

σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
Παροχές:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στην επίσημη ιστοσελίδα 

αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 

τον σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Spartan Security, μία εκ των δυναμικότερων και 
μακροβιότερων ελληνικών επιχειρήσεων ασφαλείας, 
με σημαντικές διακρίσεις, εκατοντάδες μακροχρόνιες 

λογίας, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της:
IT Engineer

Απαραίτητα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

της δικτυακής υποδομής της εταιρίας

λειτουργίες

δεκτών που αφορούν την λήψη σημάτων συναγερμού
Αν διαθέτετε όρεξη για εργασία, σε ένα σύγχρονο 
δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον, που σας δίνει 
την δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις δεξιότητές σας 
και να εργαστείτε για τον ταχέως αυτό, αναπτυσσό-
μενο πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας, αποστείλατε 
το βιογραφικό σας στο link: .

MLS–Making Life Simple αναζητά με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη:

Προγραμματιστή Unity/Android
Kωδικός θέσης: Π.U.A.

Προσόντα:

ή πολυτεχνείου

Η εταιρία προσφέρει:

σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης

εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιο-
γραφικό σημείωμα στο link:  

 Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη 

αναζητά για το τμήμα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη:
Microsoft .NET Desktop Developer

(κωδ.: DEV_DESKTOP_THESS)
Απαραίτητα προσόντα:

πληροφορικής

και υψηλό αίσθημα ευθύνης

Οικειότητα με:

Παροχές:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλή-
ρες βιογραφικό σημείωμα στο link: 

με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.

Athens Technology Center
Software QA Engineer

The key responsibilities of the candidate 
include:

Candidate qualifications/profile:
Minimum requirements:



1st Level Τεχνική Υποστήριξη 
(6ωρη & 8ωρη απασχόληση)

Διαθέτεις τεχνικές γνώσεις έχοντας εμπειρία στην εξυπηρέ-
τηση πελατών; Έχεις απασχοληθεί σε θέσεις τηλεφωνικού 
κέντρου και τεχνικής υποστήριξης; Τότε αυτή η θέση σε 
κορυφαία ελληνική εταιρία τηλεπικοινωνιών είναι για σένα.
Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος 
για την 1st level τεχνική επίλυση προβλημάτων που θα 
προκύψουν, μέσω εισερχομένων κλήσεων. Απασχόληση: 
πενθήμερη εργασία, Δευτέρα έως Κυριακή, σε καθεστός 
βαρδιών.
Τόπος εργασίας: Προσβάσιμη τοποθεσία από τα ΜΜΜ.
Προφίλ υποψηφίου:

Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ/ΙΕΚ, επιθυμητά σε δίκτυα 
και τηλεπικοινωνίες

Εργασιακή εμπειρία, σε θέσεις τηλεφωνικής τεχνικής 
υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών σε πάροχο

Απαραίτητη εξοικείωση με τεχνολογίες xDSL, DSLAM, 
VoIP, IPTV

Άριστη χρήση Η/Υ
Άριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας 

(προφορικά και γραπτά)
Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
Επικοινωνιακές δεξιότητες και ευγένεια
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

για τους άνδρες υποψηφίους
Πακέτο αποδοχών:

Σταθερός μηνιαίος μισθός
Bonus επίτευξης στόχων
Αορίστου χρόνου σύμβαση
Προοπτικές εξέλιξης
Ευχάριστος και σύγχρονος χώρος εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/wH1qZ.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από 
τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup θα παρευρεθεί 
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους 
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Η Κόσμος Συμβουλευτική Α.Ε., μία από τις ηγετικές εταιρίες 
στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων της Ελλάδας 
με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ζητεί:

Σύμβουλο Τμήματος 
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Κωδικός θέσης: 28528/18
Αρμοδιότητες:

Σύμβουλος υποστήριξης επενδυτών
Συγκέντρωση δικαιολογητικών, εκπόνηση μελετών 

για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα 
(Ε.Σ.Π.Α., αναπτυξιακός νόμος)

Τεχνική υποστήριξη πελατών για τα ανωτέρω 
προγράμματα
Προσόντα:

Πτυχίο Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. (επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος 
σπουδών)

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα 
των συμβουλευτικών υπηρεσιών

Εμπειρία στον σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην παρακο-
λούθηση συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων

Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 
(Word, Excel, PowerPoint κ.ά.)

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προσωπικά χαρακτηριστικά:

Άριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
Δυναμική προσωπικότητα
Πνεύμα ομαδικότητας στην εργασία
Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
Ικανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου
Αποτελεσματικότητα

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 

επιλογής
Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/a8VYd.

We are hiring for our new restaurant in Nicosia. Are you 
Looking to join our Ocean Basket Family? 
Ocean Basket prides itself on its family, offering attractive 
working environment based on values and performance 
with career development opportunities. We are looking 
to recruit:

Kitchen Manager
in our NEW Restaurant in Nicosia

Qualifications & skills:
Degree in the field of Hospitality
At least 2 years work experience in a similar position
Ability to work under pressure
Knowledge of greek and english language
Team work spirit

Duties:
Manage the opening and closing of the kitchen
Check on the preparation, cooking and presentation of 

food, quickly and efficiently, meeting the Ocean Basket 
standards

Assist in keeping the kitchen clean, hygienic and tidy, 
at all times

Keep up to date with current promotions, new 
products and store specials

Make sure that all employees work safely around 
kitchen equipment and monitor and deal 
with any maintenance issues promptly

Managing store rooms, fridges and freezers 
in accordance with HACCP

Manage all kitchen-related office administration
Identify and take an active role in the recruitment 

of new staff members and upskilling current staff 
members

Maintain accurate food-ordering and stocking levels, 
including all kitchen materials and chemicals

Assist in achieving financial targets set for the store 
through effective stock control
Interested candidates can send their CV to this link: https://
swr.gr/4Ntxp quoting the above Job Title or contact us 
at 24333977.
 Η εταιρία Ocean Basket θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, 
από τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup θα παρευ-
ρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel 
Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους 
υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί 
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε 
συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία. 

Yield Manager
Department: Sales
Responsible for: Revenues & Sales Team
Reports to: Hotel General Manager
Primary Objective of Position: Under the general guidance 
of the Hotel General Manager, maximise hotel revenue 
and guest satisfaction by negotiating several business 
and coordinating the execution of this business with other 
departments in accordance with the sales business plan. 
The job incumbent should be proactive, and achieve results, 
maximise guest satisfaction and hotel profitability by 
managing the competitive functions. All work is to be 
carried out in line with the hotel’s guidelines and business 
plan, the departmental business plan and The Radisson 
Hotel Group’s corporate guidelines and service concepts.
Tasks, duties and responsibilities:

Achieves budgeted goals by executing activities 
within assigned market segments

Prepares offers & contracts in line with the hotel’s 
Meetings & Events Promises

Communicating and planning with the operations 
team to ensure high quality standards are maintained

Assists in the completion of monthly reports
Meets budgeted sales and profit margin for group 

business, by offering, selling and confirming business 
rates as required

Keeps track of files on a timely basis to confirm 
business

Uses pro-active sales calls to find and develop 
new sales lead

Conducts on-site client inspections and entertainment 
as required

Communicates guest’s requests to all departments 
in an effective and timely manner

Prepares accurate forecasts as requested
Accurately pre-blocks all special requests or VIP 

accommodation
Communicates with Front Office Manager all group 

VIPs for appropriate treatment
Follows up on commissions and other fees paid 

to agencies to ensure timely billing and payment
Completes activity report and monthly target report 

for month end revenue meeting as stipulated by Hotel 
General Manager
Send your cv to this link: https://swr.gr/klcRD.

Θέλεις να γίνεις μέλος μίας άκρως επιτυχημένης ομά-
δας; Σου αρέσει να επιτυγχάνεις τους στόχους σου και να 
εξελίσσεσαι επαγγελματικά; Έλα σήμερα να ξεκινήσεις 
μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε μία από τις 
μεγαλύτερες ελληνικές πολυεθνικές. Η Mellon Contact 
Services, μέλος του πολυεθνικού ομίλου εταιριών Mellon, 
αναζητά να στελεχώσει τα γραφεία της στο Ν. Φάληρο με:

Banking Agents 
Ληξιπρόθεσμων 
Χαρτοφυλακίων

Ρόλος: Οι agents πραγματοποιούν κλήσεις σε υφιστάμενους 
πελάτες τραπεζικών προϊόντων με σκοπό τη διαχείριση 
των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών τους
Προφίλ υποψηφίων:

Απολυτήριο Λυκείου, IEK, TEI, AEI
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Aναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 

και διαπραγμάτευσης
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Excel, Word)
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παροχές εταιρίας:
Σταθερός μισθός και ασφάλιση με την αξιοπιστία 

του ομίλου εταιριών Μέλλον
Bonus παραγωγικότητας
Συνεχής εκπαίδευση στις μεθόδους παρακολούθησης 

χαρτοφυλακίων
Δυνατότητες εξέλιξης σε έναν αναπτυσσόμενο όμιλο 

εταιρειών
Οι θέσεις αφορούν πλήρη-8ωρη εργασία και 5μερη απα-
σχόληση. Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας, στείλε 
το βιογραφικό σου στο link: https://swr.gr/06swY αναγρά-
φοντας τον κωδικό της θέσης (MCS_BA_18).
 Η εταιρία Mellon Group of Companies θα βρίσκεται στο 
Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 
21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία 
Mellon Group of Companies θα παρευρεθεί στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 και 
22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των 
οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποι-
ηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία. 

Γραμματειακή Υποστήριξη 
back office για call center

Ωράριο 4ωρο απογευματινό, για καταχώριση συμβολαίων, 
επιβεβαιώσεις και δρομολόγηση κούριερ, εξυπηρέτηση 
εισερχόμενων κλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ ή ανώτερου εκπαιδευτικού 
ιδρύματος

Πολύ καλή γνώση υπολογιστή (Ms Office, internet)
Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Ευχέρεια λόγου
Εύκολη προσαρμογή σε ανταγωνιστικό περιβάλλον 

εργασίας
Συνέπεια
Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερό μισθό και ασφάλιση
Προοπτικές εξέλιξης σε μεγαλύτερο ωράριο
Μόνιμη και σταθερή εργασία

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/81wYb. 
Η εταιρία First Dial Telecommunications θα βρίσκεται 
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel 
στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία 
First Dial Telecommunications θα παρευρεθεί στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 και 
22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των 
οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποι-
ηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες 
πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη για τέταρτη 
συνεχόμενη χρονιά ως Best Workplace, αναζητά για τη 
στελέχωση της διεύθυνσης Ανάπτυξης Λογισμικού στη 
Αθήνα mobile application developer με αντικείμενο τον 
σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών 
για φορητές συσκευές (κινητά-tablets):

Mobile App Developer
Kωδ.: ATH-MOB-DEV

Απαραίτητα προσόντα:

σε τεχνολογίες web και mobile και εργαλεία PhoneGap 
(HTML 5, CSS3, JavaScript)

δεδομένων (Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite) 
και αρχιτεκτονικών πληροφοριακών συστημάτων

(JSON, XML, REST, SOAP)

σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα 
επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών

Επιθυμητά προσόντα:

επιστήμης υπολογιστών ή σχετικής κατεύθυνσης

(jQuery mobile, Bootstrap)

σε Android και iOS

(TFS, Git, SVN)
Παροχές:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες 
βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/Pu5wc. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας με το τμήμα HR: 2310 981700. 
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια 
και επαγγελματισμό.

Πωλητής/τρια
Η εταιρία Provil που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
παραγωγής προϊόντων γαστρονομίας (food service), ζητά 
πωλητή/τρια για την υποστήριξη πελατών εστιατορίου-
κρεοπωλείου-ξενοδοχείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Προσόντα:

σαν επιπλέον προσόν

για τους άντρες
Κύρια καθήκοντα:

στόχων του τομέα του

πωλήσεων
Η εταιρία προσφέρει:

ιδιωτική ασφάλιση, μέσα υποστήριξης εργασίας)
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/5230H.

Φωτογράφοι
Ζητούνται από το μεγαλύτερο δίκτυο real estate, για 
φωτογραφήσεις ακινήτων. 
Προσφέρεται έμμισθη σχέση με πλήρη κάλυψη ασφαλι-
στικών εισφορών, είτε για πλήρη είτε για μερική απα-
σχόληση, κατ’ αποκοπήν αμοιβή και δυνατότητα εργασίας 
από το σπίτι. 
Δυνατότητα ευελιξίας ωραρίου. 
Απαραίτητα προσόντα: γνώσεις Photoshop ή άλλου 
αντίστοιχου προγράμματος. Κάτοχος μέσου μεταφοράς. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/5teIc. 
Η εταιρία Nova Real Estate θα βρίσκεται στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 
22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Nova Real 
Estate θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο 
Divani Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνε-
ντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά 
θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινω-
νίας με την εταιρία.

Η MLS Making Life Simple αναζητά:

Προγραμματιστή PHP/APACHE
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Kωδικός θέσης: Π.U.A.

Προσόντα:

χνείου

Η εταιρία προσφέρει: 

σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης

εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ctjB4.

Front-End Developers
Η ομάδα του Business Cloud αναζητά άτομα με καλές 
γνώσεις HTML5, CSS, PHP & jQuery. Εκτιμητέες γνώσεις 
React ή Angular. Εάν διαθέτεις συνέπεια, μεθοδικότητα, 
ομαδικότητα, φιλοδοξία και σχετική προϋπηρεσία σε θέλουμε. 
Πλήρης απασχόληση, ενδεικτική αμοιβή 1.500 ευρώ. Θα 
υπάρξει workshop αξιολόγησης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/QBMLN. 
Η εταιρία Business Cloud θα βρίσκεται στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 
22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Business 
Cloud θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο 
Divani Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνε-
ντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά 
θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινω-
νίας με την εταιρία.

Η Γευσήνους, η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής εστίασης 
που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα ζητά:

Εργάτες
Προφίλ υποψηφίων:

στον κλάδο του τροφίμου

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/XvF8q.
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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
Εlval Colour Α.Ε. 

Θήβα:
Eργοδηγό Μηχανικό Τρίτης Ειδικότητας

(πρακτικό μηχανικό συντηρητή Α’ ειδικότητας)
Αντικείμενο της θέσης είναι:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν 
τα ακόλουθα προσόντα:

Η θέση προσφέρει

κωδικό θέ-
σης ΕΡ link:

Αφοί Φιλοσίδη A.E.

Mηχανικό Αυτοκινήτων
(περιοχή: Περιστερίου και Βύρωνα

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

link:

Mechanical Design Engineer

Benefits: 

Responsibilities:

Requirements:

Information:
link

Junior Civil Engineer
(Neo Psychiko, Attica, Greece)

Description:

Requirements:

Benefits:

link

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 
(Θεσσαλονίκη)

Global-Energy Solutions Ltd.

Η θέση:

Αρμοδιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρεται:

link

Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος 
(Θεσσαλονίκη)

Electronica Α.Ε. 

link

Meccanica Group A.Ε

Χημικό Μηχανικό Π.Ε.

link

Archirodon
Business Development Engineer

(BDE)

Sub-
Saharan Africa

Key responsibilities of the role are to:

We are seeking individuals who:

Essential prerequisites include:

Archirodon offers:

link
quoting BDE

Blue Lagoon 
Ocean  

Chief Engineer

link

Φαμάρ ΑΒΕ.

Production Process Engineer
(κωδ.: PE_06_2018)

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

Απαραίτητα προσόντα:

link

Α. Γερολυμάτος A.E.

Μηχανικό Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Θα εκτιμηθούν:

Παροχές:

link

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
International HR

Μηχανικούς Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:

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

Δεξιότητες:

Παρέχονται:

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

Μηνιαίος μισθός: 
Αριθμός θέσεων:
Job ref.: INHRPU

link

Alphadynamic Pumps CΟ

Μηχανολόγο
Μηχανικό Πωλήσεων

Χαρακτηριστικά θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Παροχές εταιρίας:

link

Μηχανικός Πωλήσεων 
Βιομηχανίας (κωδ: AIR1)

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

link



Η Chicken Stories, η οικογενειακή πρόταση στον χώρο των 
Fast Food, με έμφαση στα ελληνικά φρέσκα υλικά, επιθυμεί 
να προσλάβει για το κατάστημά της στην Αγία Παρασκευή:

Ταμία
Ο/η ταμίας είναι υπεύθυνος/η για την εξασφάλιση της μέ-
γιστης δυνατής εξυπηρέτησης των πελατών και την όσο 
το δυνατόν καλύτερη εντός καταστήματος εμπειρία τους.
Αρμοδιότητες:

εξυπηρέτηση στους επισκέπτες του καταστήματος

και ασφάλειας τροφίμων

για τους πελάτες μας

ότι εκτελούνται σωστά

και ποιοτικών εταιρικών στόχων μας

Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:

για επαγγέλματα εστίασης

αλλά όχι απαραίτητη
Προσφέρονται:

αναπτυσσόμενες αλυσίδες καταστημάτων
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/kfHQ0.

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

Φιλοδοξία και εργατικότητα

Χωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές αποδοχές συν bonus αναλόγως 
απόδοσης

Αυτοκίνητο, laptop, κινητό

Πενθήμερη εργασία, οχτάωρο
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/P7c4d ή 

www.gcp.gr.

Η Forthnet Α.Ε.

Υπαλλήλους Τεχνικής 
Υποστήριξης Συνδρομητών

Κωδικός θέσης: CCTA/0517
6ωρης απασχόλησης, για εργασία με σύστημα 
κυλιόμενων βαρδιών
Χαρακτηριστικά θέσης:

Ολοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων 
πελατών μέσω εξερχόμενων κλήσεων με τα παρακάτω 
καθήκοντα: monitoring και επίλυση τεχνικών 
αναφορών, καταγραφή των πληροφοριών 
μέσω ηλεκτρονικού συστήματος
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει
 τα εξής προσόντα-χαρακτηριστικά:

με κατεύθυνση στην πληροφορική

και DSL

Vista 7/8.1, Android, IOS

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(γραπτά και προφορικά)

Η εταιρία προσφέρει:

με εταιρικά πούλμαν

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Vhvt5.

Η West Cyprus

εταιρίες που πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών 

Μerchandiser
Περιγραφή θέσης:
ανεφοδιασμό-παρουσίαση, προώθηση και πώληση ηλε-

μεγάλης και γνωστής πολυεθνικής εταιρίας σε μεγάλα 
καταστήματα και υπεραγορές ηλεκτρικών ειδών.
Απαιτούμενα προσόντα:

Πολύ καλή εμφάνιση

Η εταιρία προσφέρει:

Πλήρη απασχόληση

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν το βιογραφικό 
τους με συνημμένη φωτογραφία προσώπου και με την ένδειξη 

link: https://swr.gr/ . Βιογραφικά 
που δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα δεν 

Myst at Santorini 

Room Maid
(Code MA18) with the below skills

Position requirements:

The company offers:

link: https://swr.gr/
TKb1n

Πωλητής-τρια-Αγ. Στέφάνος
Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:

για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς

Αποστολή βιογραφικών στο link: .

Φαρμακοποιός
(MED 1307) Δυτική Θεσσαλονίκη

Περιγραφή:

Καθήκοντα θέσης:
την εξυπηρέτηση πελατών και τη διεκπεραίωση διαδικασιών 
του φαρμακείου.
Απαραίτητα προσόντα:

επαγγελματική εμπειρία

ηλεκτρονικών υπολογιστών

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https:// .

Mystique

Σερβιτόρος Β’
Απαραίτητα προσόντα:

σε ξενοδοχείο 5 αστέρων

μίας δεύτερης ξένης γλώσσας

Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση 
και στην ικανοποίηση του πελάτη
Προσόντα που θα εκτιμηθούν:

Πτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων 
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
link: https://swr.gr/QPON0. Όλα τα βιογραφικά θα θεω-
ρηθούν εμπιστευτικά.

Chef de Partie-Athens
Preferred qualifications and skills:

a plus

We offer:

link: 
.

Η εταιρία Emergy Products S.A., που δραστηριοποιείται στη 
διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 

Πωλητή Αναλώσιμου 
Χειρουργικού Υλικού

Αρμοδιότητες:

και εξελίξεων κλάδου

Προφίλ υποψηφίου:

και ηλεκτρονικών υπολογιστών

Παρέχονται:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυ-
τικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: .

Η Eval Marine Accessories
δραστηριοποιείται στον σωστικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό 

Πωλητή Εσωτερικού
Επιθυμητά προσόντα:

του (τουλάχιστον)

και επαρχία

διαπραγματευτικές ικανότητες

για την επίτευξη στόχων

Αρμοδιότητες-υποχρεώσεις:

Αποδοχές:

Αποστολή βιογραφικών στο link: .

Η Eurocatering Α.Ε. ελληνική βιομηχανία τροφίμων στην 

Σύμβουλο Πώλησης
Κωδικός θέσης: ΣΥΜΒ-ΠΩΛ/0918

Αρμοδιότητες:

της Αττικής

υφιστάμενου

Προφίλ:

θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

ομαδικό πνεύμα συνεργασίας 
και διαπροσωπικές σχέσεις

σε ένα δυναμικό και απαιτητικό 
περιβάλλον εργασίας

για τους άνδρες

Η εταιρία προσφέρει:

στο link: .

Η εταιρία Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, καταξιωμένη στον 

επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων 
Ανυψωτικών Μηχανημάτων

την ανάπτυξη του πελατολογίου στην Αττική και την επαρχία.
Απαραίτητα προσόντα:

ιδανικά σε αντίστοιχο κλάδο

επικοινωνιακές δεξιότητες
Προσφέρονται:

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ZKnYU, 
www.godosidis.gr.
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εταιρία πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας 
και παγωτού ζητά εξωτερικό 

Πωλητήκυρίως για Αττική 
για ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου  

και ανεύρεση νέων πελατών
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε πωλήσεις σχετικές  
με τον χώρο 

Γνώσεις σχετικές με ζαχαροπλαστική, 
 αρτοποιία ή τεχνολογία τροφίμων 

Γνώσεις χειρισμού Η/Υ 
Δίπλωμα οδήγησης 
Ξένη γλώσσα (κυρίως αγγλικά)

Παρέχονται: μισθός και προμήθειες, αυτοκίνητο, 
κινητό.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/VSipD.

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

Sales & Marketing Executive
Απαραίτητα προσόντα: 

Τριετής εμπειρία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων
Καλή γνώση FIT, travel και corporate αγοράς 
Άριστη γνώση αγγλικών 
Ομαδικό πνεύμα

Περιγραφή θέσης:  
Sales calls και εξωτερικά ραντεβού 
Δυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχή  

σε εκθέσεις 
Έρευνα αγοράς και ανταγωνισμού 
Αποστολή προσφορών και τιμών

Παροχές:  
Ανταγωνιστικός μισθός 
Δυνατότητα εξέλιξης 
Εταιρικό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/IDj7h.

Area Sales Manager 
Αθήνα-Κωδικός: SAL 2803

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

Επιθυμητός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών 
Επαγγελματική εμπειρία στον τομέα  

των ορθοδοντικών ή σε οδοντιατρικές εταιρίες 
ή σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών 

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

σε περιοχές της επαρχίας
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/qCGAh.

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά:
Πωλητή Γραφικών Τεχνών  

και Large Format
Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή πωλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 
τρία χρόνια 

Τεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες 
Καλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Ευελιξία στα ωράρια εργασίας

Επιθυμητά προσόντα: 
Τίτλο σπουδών σε marketing ή επικοινωνία 
Αν είστε κάτοχος τιμολογίου παροχής  

υπηρεσιών θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν 
Ειδικές γνώσεις στον χώρο της συσκευασίας 
Τεχνική κατάρτιση στις εκτυπώσεις large 

format και στις κατασκευές 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας

Παροχές εταιρίας: 
Ανταγωνιστική πολιτική πωλήσεων 
Αυτοκίνητο 
Κινητό τηλέφωνο και tablet 
Κάλυψη εξόδων αυτοκινήτου  

(βενζίνη, service, κ.λπ.) 
Ποσοστά επί των πωλήσεων 
Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον  

με προοπτικές εξέλιξης 
Παροχή συνεχούς εκπαίδευσης 
Πελατολόγιο

Συστάσεις απαραίτητες. Καλό είναι να επισυνάπτεται 
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών στο 
fax: 210 3425967 ή στο link: https://swr.gr/wq3iP. 
Πληροφορίες: κ. Βγόντζας Αθανάσιος, τηλ.: 210 
3410436. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα 
εμπιστευτικές.

Ανώνυμη εταιρία ιατρικών και φαρμακευτικών 
ειδών με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ζητεί να προ-
σλάβει άμεσα:

Υπάλληλο για το Εμπορικό Τμήμα  
Κωδικός: ΥΕΤ

O/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α πρέπει  
να διαθέτει: 

Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
Απαραίτητη προϋπηρεσία στην εμπορική  

διαχείριση 
Καλή γνώση διαχείρισης ΕRP (softone)  

θα εκτιμηθεί 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας 

θα εκτιμηθεί 
Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ 

Ικανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης 
αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης 

Οργανωτικές ικανότητες και προσοχή  
στη λεπτομέρεια 

Αναλυτική και συνθετική σκέψη 
Επικοινωνιακές ικανότητες  

(γραπτός και προφορικός λόγος) 
Ικανότητα στην έρευνα, επεξεργασία  

και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων 
Συστάσεις απαραίτητες

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

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους υπ’ όψιν κας Μ.Χ. με κωδικό θέσης 
«ΥΕΤ» στο link: https://swr.gr/2y1vw. Βιογραφικά 
τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις 
στο σύνολό τους θα απορρίπτονται.

Η εταιρία ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε., 
εισαγωγέας και αντιπρόσωπος εταιριών καλλυ-
ντικών, ζητεί:

Πωλητή-Υπεύθυνο Πωλήσεων 
περιοχής για την Αττική

Η θέση: Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
Παρακολούθηση υπάρχοντος πελατολογίου 

αλλά και εύρεση νέων πελατών 
Παραγγελιοληψία και merchandising

Απαραίτητα προσόντα: 
Έμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών  

προϊόντων (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία  
στον χώρο των καλλυντικών) 

Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
Γνώση Microsoft Office  

(Word, Excel, Powerpoint) 
Γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά) 
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
Ικανότητα ομαδικής εργασίας, οργάνωσης 

 και προγραμματισμού
Προσφέρεται: 

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και bonus  
επιτευξης στόχων 

Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο εταιρίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
το βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.
gr/HYVkU.

Porto Zante Villas and Spa, a Virtuoso® Preferred 
Resort and Europe’s Leading Beach Hotel at the 
2018 World Travel Awards is seeking:

Reservations and Sales  
Consultant (Athens)

Requirements: 
Hospitality Education or University degree  

in a relevant area 
Ideally previous experience in a similar 

position of a top luxury hotel/resort 
A kind personality with strong 

communicational skills 
Excellent knowledge of english language  

in a native level (both written & spoken) 
Charismatic and creative willing to contribute 

to the resort’s targets 
Knowledge of digital marketing  

will be a bonus 
Excellent knowledge of a PC or Mac including 

Excel, Word & Outlook
Hotel offers: 

Training in the highest hospitality standards 
Ability to work for a resort that attracts some 

of the world’s most prominent & demanding 
clientele 

Career development opportunities 
Competitive remuneration & bonus

To apply send a recent CV & photo to this link: 
https://swr.gr/RDcFH, www.portozante.com.

Η MLS Making Life Simple αναζητά
Key Account Manager 

για την εμπορική διεύθυνση στην Αθήνα 
Κωδικός θέσης: kam

Σπουδές: 
Πτυχίο ΑΕΙ 
Μεταπτυχιακός τίτλος (από πανεπιστήμιο  

του εξωτερικού) επιθυμητός
Απαραίτητα προσόντα: 

Να έχει εμπειρία σε πωλήσεις  
εντός και εκτός Ελλάδος 

Να είναι εξωστρεφής, να αγαπάει τα ταξίδια 
στο εξωτερικό και να είναι κοινωνικός 

Να είναι αισιόδοξος, θετικός, ευχάριστος  
και αποτελεσματικός 

Να έχει πνεύμα μαθητείας και να θέλει  
διαρκώς να εξελίσσεται 

Να έχει ικανότητα στην επίτευξη συμφωνιών 
και να παίρνει πρωτοβουλίες 

Άριστη γνώση αγγλικών 
Επιθυμητές άλλες ξένες γλώσσες 
Hλικία 30-45 ετών

Παροχές: 
Ανταγωνιστικό πακέτων αμοιβών  

και ανταμοιβών 
Μηνιαίο bonus 
Λοιπό πακέτο συμπληρωματικών παροχών, 

αντίστοιχο της θέσης
Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την 
παραπάνω θέση, αποστείλετε πλήρες βιογραφικό 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία και την ακριβή 
ημερομηνία γέννησης στο link: https://swr.gr/2XsBx.

Account Manager-Athens DC
Ο/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη 
και τη διατήρηση του εταιρικού πελατολογίου, την 
προετοιμασία και την προσφορά ολοκληρωμένων 
λύσεων των υπηρεσιών μας, με σκοπό την επίτευξη 
των στόχων της εταιρίας.

Ο/η ιδανικός/ή μας υποψήφιος/α να έχει: 
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση  

την πληροφορική ή το μάρκετιγκ 
Κατ’ ελάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία  

σε Β2Β πωλήσεις 
Γνώσεις σχετικά με τις τελευταίες  

τεχνολογικές εξελίξεις πάνω σε ΙΤ 
Ικανότητα ανάλυσης δεδομένων  

και επίλυσης προβλημάτων 
Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες  

και ομαδικό πνεύμα 
Δυναμική προσωπικότητα και φιλοδοξία 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(για τους άνδρες)
Προσφέρουμε: 

Ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας 
Διαρκή εκπαίδευση 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Ευκαιρίες εξέλιξης

Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή  
των Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
JV75u. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Το Mediterranean College στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης των εμπορικών δραστηριοτήτων του ζητεί να 
προσλάβει:

Προϊστάμενο (Team Leader) 
Τμήματος Εγγραφών-Πωλήσεων  
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων 
Κωδικός θέσης: TL_ADM_18

Η θέση: 
Διοίκηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη ομάδας 

πωλητών 
Καθορισμός, παρακολούθηση και επίτευξη 

στόχων τμήματος 
Ποσοτική και ποιοτική ανάλυση  

στοιχείων-reporting 
Διαχείριση βάσης δεδομένων πελατολογίου

Απαραίτητα προσόντα: 
Εμπειρία αποκλειστικά στις πωλήσεις  

υπηρεσιών 
Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση  

διοίκησης ομάδας πωλήσεων 
Εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων CR 
Καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ  

(MS Office) 
Ηλικία 28 έως 40 ετών 
Αποδεδειγμένες ηγετικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες
Απαραίτητα χαρακτηριστικά: 

Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα  
και στην επίτευξη στόχων 

Δεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης  
ανθρώπινου δυναμικού 

Ικανότητα διαχείρισης αριθμητικών  
και στατιστικών δεδομένων 

Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα 
Δυνατότητα εργασίας υπό πίεση 
Πνεύμα ομαδικότητας

Το κολέγιο προσφέρει: 
Ανταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές και bonus 
Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό  

περιβάλλον 
Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης  

και προσωπικής ανάπτυξης 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
p1OHM. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Outbound Sales Ambassadors  
@ Πλαίσιο Computers 

για την περιοχή της Μεταμόρφωσης
Με ηγετική θέση στον χώρο της πληροφορικής, 
των τηλεπικοινωνιών και των ειδών γραφείου 
στην Ελλάδα, ξέρουμε καλά τη μυστική συνταγή 
της επιτυχίας: έχουμε πάθος για εξειδικευμένα 
προϊόντα και αφοσιωνόμαστε απόλυτα στους 
πελάτες μας. Αν και εσύ μοιράζεσαι το πάθος να 
δίνεις εύστοχες συμβουλές αγοράς μαζί με ενδια-
φέρον και σεβασμό στον πελάτη, τότε μία θέση στο 
τμήμα outbound της εταιρίας Πλαίσιο στα γραφεία 
μας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης μπορεί να 
είναι αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Θα είσαι 
υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη και τη διατήρηση 
του εταιρικού πελατολογίου μέσω της προσφοράς 
ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών.
Απαραίτητα προσόντα: 

Τουλάχιστον 1 χρόνος προϋπηρεσίας  
σε ανάλογη θέση 

Απόφοιτος λυκείου 
Ευχέρεια στην επικοινωνία  

και πελατοκεντρική αντίληψη 
Ικανότητες στις πωλήσεις 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή
Εμείς προσφέρουμε: 

Σταθερό μισθό (όχι ποσοστά, με σύμβαση 
αορίστου χρόνου) 

Extra bonus βάσει απόδοσης
Δωρεάν ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
Διαρκή εκπαίδευση 
Ευκαιρίες εξέλιξης

Αν σας ενδιαφέρει η θέση αποστείλτε το βιογραφικό 
σας στο link: https://swr.gr/3I7U4.

Sales Advisor 
Περιστέρι

Function: CBU 
Band: Staff band 
Sub-function: Retail Sales 
Reports to: Shop Manager
Οι Sales Advisors μας προσφέρουν στους πελάτες 
που επισκέπτονται τα καταστήματά μας ολοκληρω-
μένες λύσεις επικοινωνίας, αξιοποιώντας προϊό-
ντα και υπηρεσίες της εταιρίας, παρέχοντάς τους 
παράλληλα μια απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης.

Τι ζητάμε: 
Ενθουσιασμό, πάθος για επικοινωνία  

και ομαδικότητα 
Ενέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση 

πληροφοριών και βελτίωση γνώσεων 
Εξοικείωση σε θέματα τεχνολογίας  

και ικανότητα μεταφοράς γνώσης  
με απλό και κατανοητό τρόπο 

Εμπειρία στις πωλήσεις και διάθεση  
για εκμάθηση της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης 
πελατών 

Προσήλωση στο αποτέλεσμα
Τυπικά προσόντα: 

Απόφοιτος ΙΕΚ/TEI/ ΑΕΙ 
Εξοικείωση στη χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον 

Windows (MS Office) 
Πολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής 

γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Τι προσφέρουμε: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Bonus επίτευξης στόχων 
Ιδιωτική ασφάλιση 
Μοναδικές προσφορές σε κινητό, σταθερό  

και τηλεόραση
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/5194N.

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

Σύμβουλο Πωλήσεων Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία στη λιανική πώληση  
αυτοκινήτων τουλάχιστον 5 ετών  
(με προτίμηση σε εμπειρία στο group VW) 

Γνώσεις Η/Υ και αγγλικών 
Δυναμική προσωπικότητα 
Ικανότητα επικοινωνίας και πνεύμα  

ομαδικότητας
Προσφέρονται: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα  
με τα προσόντα και την απόδοση 

Σύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας 
Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/6tnmi.

Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος, με σοβαρή και επι-
τυχημένη παρουσία στον κλάδο της προστασίας, 
της παραγωγής και της εξοικονόμησης ηλεκτρικής 
ενέργειας από το 1990, αναπτύσσεται και μεγαλώνει. 
Ψάχνουμε για άτομο με ικανότητες στις πωλήσεις 
για να αναλάβει τη θέση του:
Συμβούλου Πωλήσεων Τεχνικής Υποστήριξης 

Κωδικός θέσης: SA18
Περιγραφή θέσης: 

Ανάπτυξη πωλήσεων υπηρεσιών τεχνικής 
υποστήριξης σε νέους και ενεργούς πελάτες 
της εταιρίας 

Πραγματοποίηση συναντήσεων με πελάτες 
εντός και εκτός Αττικής 

Διερεύνηση και κατανόηση των αναγκών  
του πελάτη 

Παρουσίαση των προϊόντων  
και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία 

Προετοιμασία και αποστολή προσφορών
Προφίλ υποψηφίου: 

Σχετική εμπειρία σε παραγωγικές πωλήσεις 
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης 

Εμπειρία στον χώρο των ηλεκτρονικών  
ισχύος, UPS, φωτοβολταϊκών
Θα συνεκτιμηθεί θετικά: 

Σχετική εμπειρία άνω των 2 ετών
Σπουδές ΑΕΙ-TEI Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού
Επικοινωνιακός, δυναμικός, ευέλικτος,  

αποτελεσματικός 
Ομαδικό πνεύμα στην εργασία 
Μεθοδικότητα και ατομική οργάνωση 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Γνώση MS Office, MS Visio και CRM software

Η εταιρία παρέχει: 
Μόνιμη και σταθερή συνεργασία που βασίζεται 

στην αμοιβαία εκτίμηση 
Συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση  

τόσο σε επίπεδο προϊόντων, όσο και σε θέματα 
πωλήσεων 

Πολύ καλές αποδοχές και bonus  
ως επιβράβευση των αποτελεσμάτων
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
βιογραφικά σημειώματα με φωτογραφία στο link: 
https://swr.gr/kIJgx αναφέροντας τον κωδικό της 
θέσης «SA18». 

Εξωτερικοί Πωλητές για την Προώθηση 
Συστημάτων Πληροφορικής 

για τον Τομέα της Υγείας-Κέντρο Αθήνας
H Sigmasoft S.A. είναι μια καινοτόμος εταιρία 
ανάπτυξης λύσεων πληροφορικής, λογισμικού και 
υπηρεσιών στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας. Η 
εταιρία παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, υπηρεσίες 
και προϊόντα στον τομέα της υγείας (eHealth & 
mHealth) σε επαγγελματίες υγείας και σε παρόχους 
υπηρεσιών και φορείς του ιδιωτικού και του ευ-
ρύτερου δημόσιου τομέα. Περισσότεροι από 3.500 
ιατροί, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές, 
φαρμακευτικές εταιρίες και δημόσιοι οργανισμοί 
στον τομέα της υγείας έχουν επιλέξει τις λύσεις 
λογισμικού και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας. 
Η θέση αφορά στελέχη του τμήματος εξωτερικών 
πωλήσεων και προώθησης τεχνολογικών προϊ-
όντων πληροφορικής και security. Οι υποψήφιοι 
που θα επιλεγούν θα εξειδικευτούν στην προώθηση 
λογισμικών για ιατρεία, φαρμακευτικές εταιρίες 
και μονάδες υγείας.
Αρμοδιότητες: Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα 
γίνουν μέλη μίας δυναμικής ομάδας στελεχών, 
που έχει στόχο την προώθηση προϊόντων σε επαγ-
γελματίες υγείας στην Αττική με αρμοδιότητες:

Την ανάπτυξη πελατολογίου μέσω επισκέψεων 
σε εταιρίες στην περιοχή ευθύνης τους για την 
προώθηση των προϊόντων της εταιρίας

Τη συμμετοχή στην υλοποίηση του πλάνου  
των προωθητικών ενεργειών
Απαιτούμενα προσόντα: 

Τουλάχιστον 2 χρόνων εμπειρία στις πωλήσεις 
στον ιατρικό κλάδο (ιατρούς, νοσοκομεία,  
διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία) 

Επαρκής γνώση χειρισμού πληροφοριακών 
συστημάτων 

Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,  
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης 

Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων  
με προσήλωση στο αποτέλεσμα
Η εταιρία προσφέρει: 

Ανταγωνιστικές αποδοχές 
Συνεχή εκπαίδευση 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Bonus επίτευξης στόχων

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://swr.
gr/5QIqk με την ένδειξη «SALESATH2018».

Ομάδα Business  
Advisors

Παρέχουμε ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές 
λύσεις στις επιχειρήσεις. Προσφέρουμε την καλύτερη 
εξυπηρέτηση που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση, 
δίνοντας λύσεις που εξελίσσουν τη λειτουργι-
κότητα και αυξάνουν την παραγωγικότητά τους. 
Επισκεπτόμαστε τους πελάτες στην επιχείρησή τους, 
δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Είμαστε η 
μεγαλύτερη ομάδα Β2Β πωλήσεων στον χώρο των 
τηλεπικοινωνιών. Εσύ επιθυμείς να γίνεις μέλος 
της ομάδας Business Advisors; Κάνε αίτηση τώρα.
Προσόντα: 

Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή IEK Ελλάδας ή εξωτερικού 
Εμπειρία στις πωλήσει 
Επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές  

ικανότητες
Διάθεση για καθημερινές επισκέψεις σε πελάτες
Προσανατολισμός στην επίτευξη των μηνιαίων 

ατομικών στόχων 
Γνώση αγγλικών 
Φιλοδοξία για εξέλιξη

Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/d0aCe και 
στο θέμα να αναγράφεται Business Advisor (και 
η αντίστοιχη περιοχή ενδιαφέροντος). 

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 Αθήνας:

Merchandisers-Πωλητές
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό 
ανεφοδιασμό, την παρουσίαση, την προώθηση και 
την πώληση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών προϊόντων 
και οικιακών συσκευών μεγάλης και γνωστής πο-
λυεθνικής εταιρίας σε μεγάλα καταστήματα και 
υπεραγορές ηλεκτρικών ειδών.
Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχιούχος ΤΕΙ-ΑΕΙ 
Ηλικία από 25 έως 35 ετών 
Προϋπηρεσία ως merchandiser ή πωλητής 
Πολύ καλή εμφάνιση-ευχάριστη παρουσία 
Ευχέρεια επικοινωνίας και λόγου 

Ευχέρεια χρήσης Η/Υ 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(για άνδρες υποψηφίους) 
Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει: 
Υψηλές μηνιαίες απολαβές 
Πλήρη απασχόληση 
Εταιρικό αυτοκίνητο, κάρτα καυσίμων 
Εταιρικό κινητό 
Εκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής 

εξέλιξης 
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν το βιο-
γραφικό τους με συνημμένη φωτογραφία προσώπου 
και με την ένδειξη «MERC001» στο link: https://swr.
gr/Tvhlc. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στα 
απαιτούμενα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.

Πωλητής/τρια Φωτισμού
Η εταιρία Skd Σιδηρόπουλος είναι παρούσα στην 
αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού και του φωτισμού 
από το 1985. Πάνω από 30 χρόνια έχει γίνει σημείο 
αναφοράς στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού και 
φωτισμού. Συνεργαζόμαστε με και για τους πελάτες 
μας με την πεποίθηση ότι η ικανοποίησή τους εξαρτά-
ται από την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις 
ανάγκες τους με ποιότητα και συνέπεια. 
Με προσωπικό που γνωρίζει τον φωτισμό και την 
ηλεκτρολογία σχεδιάζουμε και συμβουλεύουμε τον 
πελάτη για οποιοδήποτε θέμα τεχνογνωσίας. Στο πλαί-
σιο της ανάπτυξής μας βρισκόμαστε σε αναζήτηση 
ικανών ανθρώπων με όρεξη για εργασία με σκοπό την 
οργάνωση της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, αναζητούμε 
πωλητή/τρια στον τομέα του φωτισμού.
Επιθυμητά προσόντα: 

Ηλικία 25-45 ετών 
Γνώση προγραμμάτων φωτομετρίας  

Dialux-Relux-Autocad 2D, 3D 
Προϋπηρεσία στον κλάδο του φωτισμού 
Ευχέρεια χρήσης πληροφοριακών  

συστημάτων (ΕRP) 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Ικανοποιητική γνώση MS Office 
Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές 

ικανότητες 
Υπευθυνότητα 
Πνεύμα ομαδικότητας 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

H εταιρία προσφέρει: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Σταθερό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/hNOgj.
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Η MD Professionnel, εταιρία παραγωγής και 
εμπορίας προϊόντων μακιγιάζ ζητεί:

Πωλητή-Υπεύθυνο Πωλήσεων 
περιοχής για την Αττική και την Επαρχία

Η θέση: Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 
Την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής  

και της στρατηγικής της εταιρίας με στόχο 
 την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών 
στόχων πωλήσεων και εισπράξεων

Την ανάπτυξη καλών σχέσεων με όλους τους 
πελάτες της ευθύνης του, καθώς και τη δημιουργία 
αποτελεσματικού customer service

Ανάπτυξη της διανομής των προϊόντων  
και εύρεση νέων πελατών 

Παραγγελιοληψία και merchandising
Απαραίτητα προσόντα: 

Ηλικία έως 35 χρονών 
Έως 2 με 3 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις  

καταναλωτικών προϊόντων (θα εκτιμηθεί  
ιδιαίτερα εμπειρία στον χώρο των καλλυντικών) 

Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης 
Γνώση MS office (Word, Excel, Powerpoint) 
Γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά) 
Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
Ικανότητα ομαδικής εργασίας, οργάνωσης  

και προγραμματισμού
Δυναμικός χαρακτήρας, ευχάριστη προσωπικότητα, 

άνεση στην επικοινωνία, ικανότητα διαπραγμάτευσης, 
συνέπεια και επαγγελματισμός

Επιθυμητό δελτίο ανεργίας σε ισχύ
Προσφέρεται: 

Ελκυστικό πακέτο αποδοχών 
Αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο εταιρίας

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν 
πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο 
link: https://swr.gr/Pl5Dq.

Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επι-
χείρησης στον χώρο των βιομηχανικών α’ υλών, 
επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση 
για το γραφείο της Αθήνας:

Sales Executive-B2B Sales 
Κωδικός θέσης: SEA-0818 

με έδρα την Αθήνα (στάση μετρό: Κατεχάκη)
Γνώσεις, εκπαίδευση και δεξιότητες: 

Εμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά 
σε πωλήσεις βιομηχανικών υλικών ή α’ υλών 
(πωλήσεις business to business) 

Πολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες 

Άριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Microsoft 
Office 

Πτυχίο οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης
Κύριες αρμοδιότητες: 

Επικοινωνία (επισκέψεις, τηλέφωνο, e-mail) 
με εταιρικούς πελάτες για την προώθηση των 
προϊόντων της εταιρίας (δεν απαιτούνται  
διανυκτερεύσεις εκτός Αθηνών)

Υποστήριξη εταιρικών πελατών σε ζητήματα που 
αντιμετωπίζουν σχετικά με τις παραγγελίες τους 
σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρίας

Συνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για 
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών 
και την επίτευξη των στόχων της εταιρίας

Τήρηση σχετικών αρχείων και παροχή  
αναφορών στη διοίκηση
Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου: 

Πελατοκεντρική αντίληψη 
Εστίαση στη λεπτομέρεια 
Εξωστρεφής προσωπικότητα με δυνατότητα 

ανάληψης πρωτοβουλιών
Λοιπές πληροφορίες: 

Πλήρης απασχόληση (Δευτέρα-Παρασκευή) 
Εξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη

Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθό 
και bonus επίτευξης στόχων) ανάλογα με τα προ-
σόντα του υποψηφίου και εξαιρετικές προοπτικές 
εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BVRZx. 
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτι-
κές. Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος 
συνεπάγεται τη γνώση και την αποδοχή της πολιτικής 
προσωπικών δεδομένων της Human Value.

Royal Hotel Thessaloniki is LOOKING for a:
Sales Manager 

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

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

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

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

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

Implement activities appointed by the Sales 
Director concerning key accounts

Organize site inspections of the properties  
with new or existing partners

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

Reinforce networking with companies  
in the industry

Cooperate with reservations department  
and e-commerce

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

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

BS/MS Degree in business administration  
or a related field 

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

Computer literacy 
Strong business sense and industry expertise, 

excellent communication skills, budgets  
and numbers oriented person 

Pleasant personality, team player, focused  
on accomplishing high quality results
All candidate details will be kept strictly 
confidential. Please send an updated CV with 
recent photo to this link: https://swr.gr/kq3DR.

Γνωστή και ραγδαίως ανερχόμενη εταιρία στον 
χώρο της επεξεργασίας καφέ espresso ζητά:

Sales Executive  
Coffee B2B

Περιοχή εργασίας: Νομός Αττικής, Αθήνα
Περιγραφή θέσης: 

Καθημερινή επικοινωνία με υπάρχοντες  
και δυνητικούς πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη 
των πωλήσεων στις περιοχές της Αττικής 

Προγραμματισμός των πωλήσεων (προσωπικά 
και τηλεφωνικά ραντεβού, follow-up,  
δειγματισμοί) 

Διαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό  
την επίτευξη της πώλησης και τη διατήρηση  
της συμφωνίας

Ανάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης 
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες

Παρακολούθηση του ανταγωνισμού  
και των εξελίξεων της αγοράς, ενημέρωση  
της διοίκησης μέσω αντίστοιχων reports
Aπαραίτητα επαγγελματικά προσόντα: 

Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη 
θέση (πωλήσεις Β2Β) ιδανικά στον χώρο  
του HORECA (απαραίτητες συστάσεις) 

Απόφοιτοι ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ 
Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Πολύ καλή γνώση και χειρισμός Η/Υ 

(Windows, Office), social media 
Άδεια oδήγησης 
Κάτοχος Ι.Χ. 
Δυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας

Επιθυμητά επαγγελματικά προσόντα: 
Σεμινάρια εκπαίδευσης σχετικά  

με τον καφέ espresso 
Barista retail-barista πωλητής-τρια λιανικής 
Πολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας

Ικανότητες-δεξιότητες: 
Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης  

και επικοινωνίας 
Δραστήρια, υπεύθυνη και ευχάριστη  

προσωπικότητα 
Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές  

και διαπραγματευτικές δεξιότητες 
Στρατηγική σκέψη, ικανότητα επίλυσης  

προβλημάτων ακόμα και υπό πίεση 
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διακρίνονται  

για την ομαδικότητα, την οργάνωση,  
την εχεμύθεια, την ευγένεια,  
την αποτελεσματικότητα  
και το ισχυρό προφίλ τους
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει: 

Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Bonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης 

στόχων 
Εταιρικό αυτοκίνητο 
Εταιρικό κινητό, laptop και τάμπλετ 
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης  

σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία
Send your cv to this link: https://swr.gr/W5DUa.

Στελέχη Τμήματος Προώθησης  
και Διαφήμισης

Μεγάλη γνωστή εταιρία στελεχώνει τα τμήματα 
προώθησης και διαφήμισης και αναζητά 4 άτομα, 
ηλικίας 23-33 ετών, για τα γραφεία της στη Θεσ-
σαλονίκη, με σκοπό τη μόνιμη συνεργασία, που θα 
έχουν τα παρακάτω καθήκοντα:

Εξυπηρέτηση πελατών 
Συντονισμός διαφημιστικών καμπανιώ 
Ανάπτυξη πωλήσεων 
Εκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
Απολυτήριο λυκείου 
Πτυχίο ανώτατης σχολής (επιθυμητό) 
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας  

(σε γραπτό και προφορικό λόγο) 
Ηλικία έως 33 ετών

Απαραίτητες ικανότητες: 
Οργανωτικές ικανότητες 
Ευχέρεια λόγου και επικοινωνίας 
Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 
Διαθεσιμότητα για άμεσο ξεκίνημα

Η εταιρία προσφέρει: 
Ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών 
Σύγχρονο περιβάλλον 
Συνεχή και καθημερινή εκπαίδευση 
Προοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα  

αναπτυσσόμενη εταιρία
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
pX5yx. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εταιρία παραγωγής εύκαμπτης συσκευασίας αναζητά:
Συνεργάτες Πωλητές 

για επέκταση του δικτύου της στην Αττική 
αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα

Παρέχεται εντυπωσιακό πακέτο αποδοχών και η 
θέση αφορά μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητη προ-
ηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον 
2 έτη. Ιδιαιτέρως θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη 
εμπειρία στον χώρο των αναλώσιμων του καθαρι-

σμού καθώς και η δυνατότητα πιθανής επέκτασης 
σε χώρες του εξωτερικού.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/N6Hbm.

Μεγάλη ελληνική βιομηχανία, με ηγετική θέση στην 
ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει:

Επιθεωρητή Πωλήσεων 
με έδρα την Αττική

Αρμοδιότητες: 
Διαχείριση και εποπτεία ομάδων πωλητών 

Ex-Van 
Ανάπτυξη πελατολογίου 
Παρακολούθηση της σωστής λειτουργίας  

των δρομολογίων 
Συνεχής έρευνα και ενημέρωση για τις τάσεις 

και τις ανάγκες της αγοράς
Προφίλ υποψηφίου: 

Εργασιακή εμπειρία 3-4 έτη στις πωλήσεις 
Ex-Van στον χώρο των τροφίμων 

Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε διαχείριση 
ομάδας υφισταμένων και διαχείριση μεγάλων 
πελατών 

Ικανότητα άμεσης αναγνώρισης και επίλυσης 
προβλημάτων 

Πολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ 
Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό

Παρέχονται: 
Ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών 
Bonus επίτευξης στόχων 
Εταιρικό αυτοκίνητο 
Συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση 
Ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
UnomV. Για όλα τα Βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη 
εχεμύθεια. Θα απαντηθούν μόνο οι υποψηφιότητες 
που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Ανώνυμη εταιρία ζητά να προσλάβει:
Διευθυντή Πωλήσεων 

Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα
Περιγραφή θέσης:

Επικαιροποιημένη γνώση όλων των εμπορικών 
καναλιών της αγοράς (supermarkets, retail,  
χονδρεμπόριο, δίκτυα, όμιλοι αγορών, HORECA)

Εμπειρία σε διοίκηση ομάδας, ηγετικά χαρακτηριστικά, 
επίβλεψη, συντονισμός, κατεύθυνση

Ανάπτυξη πελατολογίου, προϊόντων, δημιουργία 
νέων αγορών

Διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικής πωλήσεων
Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού πωλήσεων 

(sales BDG) και επίτευξή του
Παρακολούθηση νέων στην αγορά
Παρακολούθηση άμεσου και έμμεσου ανταγωνισμού
Υλοποίηση των βασικών δεικτών απόδοσης (KBI’s)

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχιούχος ΑΕΙ 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε FMCG 

και τουλάχιστον 3 ετών σε διευθυντική θέση 
Εμπειρία σε εταιρίες από τον χώρο των ποτών 

(αναψυκτικά, χυμοί, ζύθος, νερό κ.λπ.)  
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και χρήση Η/Υ 
(Word, Excel, PowerPoint)
Προσωπικά χαρακτηριστικά: 

Ανοικτός σε νέες απόψεις, ιδέες και δέσμευση 
για το αποτέλεσμα 

Φιλόδοξος, κουλτούρα οut of the box 
Υψηλή υποκίνηση, διάθεση για διάκριση 
Ομαδικός, ευέλικτη σκέψη, διαπραγματευτική 

ικανότητα
Προσήλωση στις αρχές και στις αξίες της εταιρίας

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση
Μεταβλητές βάσει επίτευξης στόχων 

αποτελεσμάτων 
Ιδανικό περιβάλλον εργασίας 
Δυνατότητα εξέλιξης

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

Η βιομηχανία υποδημάτων Δ Ι ΦΕΙΔΑΣ ΑΕ ζητά:
Πωλητή-Σύμβουλο Πωλήσεων  

για συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα
Αγγλικά και χρήση Η/Υ απαραίτητα.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/pRV3q.

Μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητεί:
Υπεύθυνο Πωλήσεων MICE

Προσόντα-χαρακτηριστικά υποψηφίου: 
Εργασιακή εμπειρία σε θέση υπευθύνου  

τμήματος πωλήσεων MICE 
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση 

της γερμανικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί 
Γνώση της τουριστικής αγοράς στο εξωτερικό 

και στην Ελλάδα 
Δυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα  

και στο εξωτερικό 
Άριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων 

 MS Office σε ηλεκτρονικό υπολογιστή 
Ικανότητα στην επικοινωνία

Προσφέρεται: 
Μόνιμη θέση

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

H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της, 
Area Manager  
(βάση Αθήνα)

H εταιρία: Έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση 
μεγάλων και πρωτοπόρων κατασκευαστικών οίκων 
του εξωτερικού σε επαγγελματικά προϊόντα και 
συστήματα καθαρισμού.
Περιγραφή θέσης: Ο Αrea Manager Δωδεκανήσου 
και Κυκλάδων (βάση Αθήνα), αναφέρεται στην 
Εμπορική Διεύθυνση Αθήνας:

 
των προϊόντων της εταιρίας 

 
από την εμπορική διεύθυνση 

της Αττικής, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων 
 

του υπάρχοντος πελατολογίου 

Προφίλ υποψηφίου: 

Μηχανικός ή συναφών σπουδών

 
Γερμανικών θα εκτιμηθεί θετικά 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

Θα υπάρξει απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των 
βιογραφικών σημειωμάτων. Αποστολή στο link: 
https://swr.gr/NWeDX.

Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών Sales 
& Marketing με δραστηριότητα από το 1994 και 
πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυ-
εθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν 
την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την 
πόλη της Θεσσαλονίκης:

Μerchandisers-Πωλητές
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό 
ανεφοδιασμό-παρουσίαση, προώθηση και παρακολού-
θηση στοιχείων πωλήσεων προϊόντων ευρείας κατα-
νάλωσης μεγάλης & γνωστής πολυεθνικής εταιρίας, 
σε μεγάλα καταστήματα και υπεραγορές τροφίμων.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

τουλάχιστον 1 έτους 
 

 
 

(για άνδρες υποψηφίους) 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 

εξέλιξης 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, να στείλουν το βιογραφικό 
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου, 
με την ένδειξη MERC002, στο link: https://swr.gr/
IMPx5. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στην 
απαιτούμενα προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και 
Ανάπτυξης Α.Ε, η εταιρία μας, μία από τις μεγα-
λύτερες στον χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, 
αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας 
στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:

Πωλητής-Κωδικός: Π.
Απαραίτητα προσόντα: 

-
σεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή εναλλακτικά 
σε τομείς όπως του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, των 
δομικών υλικών, της βιομηχανίας κ.λ.π.

 
 

MS-Office) και γνώση χειρισμού CRM 
 

και πωλήσεων 

εργασίας 

στην επίτευξη αποτελεσμάτων 

εμπειρία σε εταιρία συμβούλων ανάπτυξης
Περιγραφή θέσης: 

 

πελατολογίου 
 

 
την επίτευξη της πώλησης και διατήρησης  
της συμφωνίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
EevPl, NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατη-
γικής & Ανάπτυξης Κανελλοπούλου 15, 542 48, 
φαξ: 2310 434130 υπόψη κ. Χριστίνας Μπάτζιου. 
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

I2QS is emerging as a highly scalable software 
solutions provider for a range of service-based 
companies and organizations in the shipping sector. 
As a customer-driven approach and a focus on quality, 
I2QS has designed reliable, future-proof and cost-
effective ERP solution that meets the needs of the 
industry. Our ERP solution, SBS Manager Suite, 
combines core business management systems, 
integrated with a range of collaborative and business 
intelligence solutions to manage fleets and offshore 
locations. Our vision is to enable the maritime industry 
access and work mobile and use of the cloud services 
for their critical processes. We’re looking for a:

Sales Consultant 
who is collaborative, competitive  

and capable of creating wins  
for the customer and the company

Key responsibilities: 

inbound lead follow-up 

requirements 
 
 

for prospects 
 

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

position in consulting IT-Software-Shipping 
Companies 

 
 

the customer’s environment to our solution 

presentations via phone, web or video 

preferred 

management skills. 
Not required but strongly recommended: 

shipping industry.
If you want to join a growing team, with a proven 
track record, please send your CV to this link: 
https://swr.gr/MvNyj. 
We’ll call or e-mail if we think there’s a good 
fit. Background checks will be required of final 
candidates.

We are looking to recruit an experienced:
Sales Manager 

who will contribute to the creation  
and execution of the Company’s sales 

strategy and plan
Key responsibilities: 

 
 

in inquiries regarding Rooms,  
F&B and Spa sales as long as all Hotel’s 
offered facilities and activities 

 
with existing and new customers to enable 
future bookings. Activities include sales calls, 
entertainment, FAM trips, trade shows, etc 

 
with key internal and external stakeholders 

 
and exhibition 

opportunities and increase sales 

within a 24 hour response time line  
to clients 

 
and hotel meetings as necessary 

 
and provide input for forecasting
Requirements: 

 
in Business Administration, Marketing,  
Hotel Management, or related field 

multinational or local Hotel Organization 
 

in positions held before 
 

MS Office, Protel and use of several  
OTA platforms 

skills in Greek and English language 
 

as an asset 

with attention to detail
Please send your cv with a recent photo  
to this link: https://swr.gr/6t2Wk.

Livin Urbban, would like to recruit:
E-Commerce-Sales Executive 

(Ref: ECSE)
Requirements: 

Studies 
 

 in similar position 
 

of an extra language is an asset 
 

(Excel, Word, Powerpoint, Windows etc.) 
 

and translating content  
highly advantageous 

with excellent organization, commercial  
and communication skills 

 

shares best practice and suggests process 
improvements 

to deadlines 

Market  

management is highly advantageous 

relationships and partnerships
Send your cv to this link:  
https://swr.gr/ZaHp8.
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συνέχεια στη σελ. 20

 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Από την εταιρία υλικών μηχανογράφησης Εmpties 
προσφέρεται η θέση:

Yπεύθυνου Μηχανογραφημένης Αποθήκης
Για άμεση πρόσληψη και μόνιμη πλήρης απασχόληση, 
εκτός Σαββάτου και Κυριακής. 
Απαραίτητο προσόν: Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 
Προσφέρονται: Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελ-
ματική εξέλιξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/b4DBL.

Εμπορική εταιρία στη Μεταμόρφωση ενδιαφέρεται 
για την πρόσληψη:

Βοηθών Μηχανογράφου 
Για τη στελέχωση του τμήματος μηχανογράφησης 
και τμήματος αγορών.
Περιγραφή ρόλου: 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν: 
 

 
 

Προσωπικές δεξιότητες: 
 

 

λειτουργία και συμμετοχή σε διάφορες ομάδες 
έργου 

 
 

Παροχές: 
 

σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία
Αποστολή βιογραφικών στο link:  

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική 
θέση στον κλάδο των αναπηρικών αμαξιδίων και 
μηχανημάτων αποκατάστασης για άτομα με κινητικές 
δυσκολίες επιθυμεί να προσλάβει:

Τεχνικό
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:  

 

αμαξιδίων–μηχανημάτων κινητικής  
αποκατάστασης ή σε αντίστοιχο τμήμα τεχνικής 
υποστήριξης, θα αξιολογηθεί θετικά 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.

Η Mellon Technologies, μητρική εταιρία του ομίλου 

ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιθυμεί να προσλάβει:
Τεχνικό Service Τερματικών (POS) 

(κωδικός θέσης: MT_ΤTEΡ_18)
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

 

μηχανών γραφείου, αυτοματισμών,  
ηλεκτρονικών συσκευών 

 
 

Περιγραφή ρόλου: 
 

και φορητών 

θεμάτων 
 

της λειτουργικότητας των προϊόντων  
της εταιρίας

-
πτική ανανέωσης. Εάν ενδιαφέρεστε να αποκομίσετε 
εμπειρία από την παραγωγή τερματικών μηχανημάτων 

 αναγράφοντας τον κωδικό 

Alertit -
ναμικό της με: 

Ηλεκτρολόγους & Ηλεκτρονικούς 

συστημάτων ασφαλείας, με πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

στελέχη 

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

Μεγάλη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ζητά για 

Σχηματαρίου–Χαλκίδας:
Αδειούχο Συντηρητή  

Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

 

περιβάλλον
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά 
αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/

Η εταιρία ΝΕΤΚΟ Α.Ε.-ηλεκτρικές οικιακές και 

για τις θέσεις:
Τεχνικοί Ηλεκτρικών Συσκευών

Για πλήρη απασχόληση, εξωτερική εργασία.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

link: https://swr. .

Kassandra Palace Hotel 
& Spa στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει:

Συντηρητή Εγκαταστάσεων
Θέση εργασίας: μόνιμης και πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Παροχές: 

στο link: .

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Ξενοδοχείο του ομίλου μας αναζητάει: 

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή 
(Θεσσαλονίκη)

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν τον προ-
ληπτικό έλεγχο και τη συντήρηση του ξενοδοχείου 
βάσει προγράμματος και την καθημερινή επιδιόρθωση 

Προϋποθέσεις: 
 

 
μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα  
για την επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών 
στόχων 

και πελατών 
 

εγκαταστάσεων
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

link:  

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

Με εμπειρία σε ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές 
εγκαταστάσεις.
Παρέχεται: ικανοποιητικός μισθός και προοπτική 
εξέλιξης.

link: .  

ΑRI Greek Antipasti Α.Ε., βιομηχανία τροφίμων 
με δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο, βρί-

συνεργάτη για τη θέση:
Υδραυλικός

Απαιτούμενα προσόντα θέσης: 
 

κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων 
 

με προσωπική παρέμβαση 

Απαιτούμενες δεξιότητες: 
 

 
 

 

 

Eυρωψυκτική Design Α.Ε.Β.Ε.

καταστημάτων μαζικής εστίασης, αναζητά για το 
εργοστάσιό της στις Αχαρνές Αττικής:

Λουστραδόρο (κωδ. 6)
Αντικείμενο της θέσης είναι η γνώση και η βαφή 

κατασκευών.

Απαραίτητα προσόντα: 
 

περιβάλλον 
 

 
και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά 

 
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης 

 
 

Παροχές: 
 

-

-

επιστολές, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό 
θέσης στο: 

Το όραμά μας: Η Miele είναι η πιο έμπιστη και 

Ο σκοπός μας:
δυνατές εμπειρίες επαναπροσδιορίζοντας την τε-

Οι αξίες μας: Ειλικρίνεια, συνέπεια, διαχρονικότητα, 
διαφορετικότητα.
Η Miele είναι ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση 

-
λωμένη στους ιδιοκτήτες, εργαζομένους, πελάτες, 
προμηθευτές και στο περιβάλλον. Η εταιρία επι-

στην κατασκευή οικιακών συσκευών για την κουζίνα, 

την περιποίηση δαπέδων, καθώς και συσκευών για 
χρήση σε εμπορικές δραστηριότητες και ιατρικές 

είναι η εδραίωση της μάρκας ως προτιμώμενης του 
κλάδου σε όλες τις αγορές ενδιαφέροντος.

Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη
Απαραίτητα προσόντα: 

ηλεκτροτεχνίτη 
 

 
 

μετακινήσεων
Επιθυμητά προσόντα: 

 
και επαγγελματικών συσκευών θα εκτιμηθεί 

 

H εταιρία παρέχει:

 
 

δυναμική και διαρκώς αναπτυσσόμενη περιοχή 
της Μυκόνου

link: https://swr  

Η Α. Γερολυμάτος A.E. βιομηχανία παραγωγής 
ρολών και γκαραζοπορτών με έδρα τον Αυλώνα 
Αττικής αναζητεί:

Ηλεκτροσυγκολλητή
Προσόντα:  

 
 

ηλεκτροκόλλησης 
 
 

και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις 

Καθήκοντα: 
 

 
 

Παροχές: Αποδοχές βάσει προσόντων.
-

μείωμα, απαραιτήτως με αναφορά θέσης στο link: 
 

Ζητείται για το μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής 
επίπλων Ηλέκτρα:

Ταπετσιέρης Επίπλων 
Για πλήρη απασχόληση.

 

Δίδεται μισθός ικανοποιητικός.
link: 

Ψυκτικοί Εγκαταστάτες
Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς την τεχνολογία, την 
επικοινωνία με τον κόσμο, σου αρέσει να προσφέρεις 

που, πέρα από ένα καλό πακέτο αποδοχών, προσφέ-
ρει ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης, στείλε μας το 

Media Markt Ελλάς ανήκει στον 

-

φυσικά καταστήματα. 
-

ταστήματα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.
 με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας 

στον πελάτη.
Νέες θέσεις εργασίας: Ψυκτικοί Εγκαταστάτες 

Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες: 

στους χώρους των πελατών μας 

ποιότητας υπηρεσίες 
 

σας και τη διάθεσή σας για εξυπηρέτηση
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

θέση 
 

 

Η εταιρία παρέχει: Η εταιρία έχει βραβευτεί επανει-
λημμένα τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες εργασίας, 
το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα εργαλεία 
που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των ανθρώπων 

-
σλαμβάνουμε τους ικανότερους στην αγορά εργασίας, 

θέσεις στο μέλλον.

Media Markt Ελλάς
την αίτησή σας στο link:  

LOGISTICS
-

Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών
Αρμοδιότητες θέσης:

του τμήματος και της τήρησης των προδιαγραφών 
ποιότητας 

δρομολόγησης αποστολών και της αξιοποίησης των 
διαθέσιμων μεταφορικών μέσων, με βάση το βέλ-
τιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονο 
έλεγχο του κόστους διανομής

του τμήματος 

των διαθέσιμων πόρων και προσαρμογή του πλάνου 

στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων 

παραλαβής και παράδοσης

με τα αρμόδια τμήματα αποστολών των τριών 
κέντρων διανομής της εταιρίας

 
στο αντικείμενο εργασίας
Τυπικά προσόντα: 

 

θέση του κλάδου  
 

 
 

του κυκλώματος των εθνικών μεταφορών  
καθώς και της αστικής διανομής 

 

Επιθυμητές δεξιότητες: 
 

και στην επίλυση προβλημάτων 

εργασιών 
 

προτεραιοτήτων 
 

στην παρακίνηση των εργαζόμενων 
 

και επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
εργασιακό περιβάλλον

να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο link: 
 και επιλέγοντας τον κωδικό 

θέσης WMS27.

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

λευκών ειδών και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των 

της, ζητεί εργαζόμενο για τις κεντρικές αποθήκες της 

Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας είναι: 
 

των αποθεμάτων 
 

Η θέση προσφέρεται για μόνιμη απασχόληση 
 

Προσφέρεται: Μισθός συζητήσιμος.
Bιογραφικά στο link: 

Η Transcombi Express A.E.

-

εγχώριων και πολυεθνικών εταιριών. Με σκοπό τη 

και στην ανάπτυξη των υποδομών της και βελτίωσης 
των επιχειρησιακών της λειτουργιών. Η εκτενής τε-
χνογνωσία καθώς και οι ισχυρές και μακροπρόθεσμες 

τον κόσμο, της επιτρέπει να σχεδιάζει και να παρέχει 
εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα κανάλια διανομής. 

επίπεδο υπηρεσιών της, γιατί μαζί με τον κάθε πελάτη 

τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις περισσότερες χώρες 
 αναζητά 

άτομα που θα στελεχώσουν τις θέσεις των:
Υπαλλήλων Αποθήκης/Pickers

-

Περιγραφή θέσης: 

 
 

προϊόντων 
 

στην αποθήκη 
 

της αποθήκης
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

 

εργασίας
link: https:// . Μετά τη 

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

Η Hellenic Bakery A.E. ζητεί:
Αποθηκάριο 

πλήρους απασχόλησης
Επιθυμητά προσόντα: 

 

θέση σε βιομηχανία 
 

 
 

 

Αρμοδιότητες της θέσης: 
 
 

και πελάτες
-

ϊόντων και η αποθήκευσή τους, η προετοιμασία 

 
 

 
και η παραλαβή των αντίστοιχων ειδών 

 
της αποθήκης

 
στο link: https://swr

Aποθηκάριοι
-

ντρικές αποθήκες της εταιρίας στο Κορωπί.

link: https://swr.gr/
 με την ένδειξη: Αποθήκη.

Demand Planner
Job Description:

Qualifications/requirements: 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 link:  



Θέλεις να γίνεις μέλος μίας άκρως επιτυχημένης ομάδας; 
Σου αρέσει να επιτυγχάνεις τους στόχους σου και να εξε-
λίσσεσαι επαγγελματικά; Έλα σήμερα να ξεκινήσεις μία 
επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε μία από τις μεγαλύτερες 
ελληνικές πολυεθνικές. Η Μellon Technologies, μητρική 
εταιρία του oμίλου εταιριών Mellon, κατέχει ηγετικό ρόλο 
στον χώρο των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των υπηρε-
σιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καθώς επίσης και των 
υπηρεσιών business process outsourcing. Στο πλαίσιο 
ανάπτυξής της αναζητά:

Client Advisors 
(6ωρο με βάρδιες) (κωδ: ΜΤ_CA_18)
Περιγραφή θέσης: Οι κάτοχοι της θέσης θα έχουν ως 
κύρια αρμοδιότητα την επικοινωνία με υφιστάμενο και 
νέο πελατολόγιο για τη διερεύνηση των αναγκών τους 
σε προϊόντα και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης, 
internet και σταθερής τηλεφωνίας.
Επιθυμητά προσόντα:

Απόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
Ανεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας 

και διαπραγμάτευσης
Διάθεση, επιμονή και πάθος για επικοινωνία
Εξοικείωση σε θέματα νέων τεχνολογιών 

και υπηρεσιών, σταθερής τηλεφωνίας και internet
Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικής γλώσσας
Προσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν
Ομαδικότητα και ευελιξία
Δυνατότητα εργασίας σε πρωινή και απογευματινή 

βάρδια
Παροχές:

Σταθερός μισθός και ασφάλιση με την αξιοπιστία 
του ομίλου Mellon

Επιβράβευση υψηλής απόδοσης
Συνεχής εκπαίδευση
Δυνατότητες προσωπικής εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό 

περιβάλλον
Σύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Εύκολη πρόσβαση (πλησίον ΗΣΑΠ Ν. Φαλήρου).

Η θέση αφορά εργασία με κυλιόμενο ωράριο στην έδρα της 
εταιρίας στο Ν.Φάληρο. Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/pIzJS. Η εταιρία Mellon Group of Companies 
θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani 
Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-
18:00. Η εταιρία Mellon Group of Companies θα παρευ-
ρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel 
Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους 
υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί 
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε 
συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία. 

Destination Touristic Services Incoming Hellas a member 
of the DER Touristik Group, one of the biggest tour operators 
in Germany, is currently seeking for a skilled:

Key Account Manager Greece 
to join our team in our headquarters 

in Heraklion
Skills and responsibilities:

and interpersonal skills

markets

objective targets are met for the assigned key 
accounts

customers and internal management

under pressure

Send your cv to this link: https://swr.gr/5RdsG

Η Nemesys, αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του web 
design και του digital marketing, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα:

Web Designer-Γραφίστα
Με στόχο τον σχεδιασμό websites, e-shops, διαφημιστικών 
banners και logos. Αν λοιπόν έχεις όρεξη για δουλειά, 
δημιουργικό πνεύμα και ενημερώνεσαι συνεχώς για τις 
νέες τεχνολογίες, τότε θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε.
Aρμοδιότητες:

Σχεδιασμός website και web εφαρμογών
Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας πελατών
Σχεδιασμός διαφημιστικών banners και digital 

διαφημίσεων
Συνεργασία με το τμήμα marketing για τον σχεδιασμό 

των digital ενεργειών
Aπαιτούμενα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό 
γραφικών website και διαφημιστικών banners

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Photoshop, 
Illustrator, InDesign

Υψηλή αισθητική και άποψη marketing 
(επιλογή γραμματοσειρών, χρωμάτων και εικόνων)

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό 
responsive websites

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό 
εικαστικών για social media και e-mail marketing

Υψηλή συγκέντρωση, αίσθημα ευθύνης και ικανότητα 
multi-tasking

Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, θέσπιση 
στόχων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(αν είσαι άντρας)
Παροχές:

(μισθός, ασφάλιση, bonus)
Συνεχής εκπαίδευση
Ομαδικό, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 

μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας στον χώρο 
του web design και του digital marketing
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το 
βιογραφικό τους σημείωμα, που απαραίτητα θα πρέπει να 
περιλαμβάνει δείγματα και links των έργων τους στο link: 
https://swr.gr/uD82w.

Στελέχη Tηλεφωνικού 
Kέντρου

Σε μια αγορά όπου η ανεργία φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα 
εμείς προσφέρουμε άμεσα θέσεις εργασίας σε έναν ταχύτατα 
αναπτυσσόμενο οργανισμό. Οι νέες θέσεις εργασίας που 
ανοίξαμε αφορούν σε εξερχόμενες ενέργειες για λογαριασμό 
της εταιρίας Nova σε νέο και υφιστάμενο πελατολόγιο.
Απαραίτητα προσόντα:

Άνεση στην επικοινωνία
Ομαδικό πνεύμα
Διαχειριστικές ικανότητες
Βασικές γνώσεις Η/Υ
Όρεξη για δουλειά

Τι παρέχουμε:
Σταθερό μισθό συν bonus
Μοντέρνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις
Μισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη
Εργασία χωρίς ηλικιακό όριο
Επαγγελματική κατάρτιση
Εργασία με ή χωρίς προϋπηρεσία
Αξιοκρατία, ασφάλεια, σιγουριά
Ωράριο προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη
Εύκολη πρόσβαση στην εταιρία

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 5737060 ή 211 1031660.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/T8J4o.

Ο όμιλος της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών αναζητά:

Διευθυντή/τρια
Για την ξενοδοχειακή του μονάδα στη Σαντορίνη
Καθήκοντα:

λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας

κανονισμού σε σχέση με τις υψηλού επιπέδου προδιαγρα-
φές φιλοξενίας, την καθαριότητα των δωματίων και των 
κοινόχρηστων χώρων

υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους

των υπηρεσιών του

 των φιλοξενουμένων

όπου υπάρχει υψηλός φόρτος εργασίας

για τη σωστή τήρηση και διεκπεραίωση οικονομικών 
λογιστικών διαδικασιών

των φιλοξενουμένων

την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος

δυσλειτουργίες με γνώμονα την άνεση και ικανοποίηση 
των φιλοξενουμένων και των επισκεπτών

των φιλοξενουμένων

Προφίλ υποψηφίου:

δεύτερη ξένη γλώσσα

ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων

Δεξιότητες υποψηφίου:

επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά

εργασιακό περιβάλλον, multitasking

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό 
σημείωμα στο link: https://swr.gr/NUlTZ. Λόγω της νο-
μοθεσίας, η επαφή επικοινωνίας που παρατίθεται στην 
παρούσα δεν απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με 
την αίτηση πρόσληψής σας, αλλά ΜΟΝΟ σε αιτήματα ή 
ερωτήσεις αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.

Υπάλληλοι Aποθήκης-Refillers 
(Part Time)-Μαρούσι Αττικής

Ο πελάτης: Η ManpowerGroupGreece, ηγέτιδα δύναμη στον 
χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό 
πελάτη της, κορυφαίου γαλλικού πολυεθνικού ομίλου που 
δραστηριοποιείται στο κομμάτι της πώλησης οικιακών ειδών, 
δυναμικούς υποψήφιους που θα στελεχώσουν τη θέση των 
υπαλλήλων αποθήκης-replenishers για το κατάστημα της 
εταιρίας που βρίσκεται στην περιοχή του Aμαρουσίου. Η 
θέση αφορά σε εργασία τετράωρης πρωινής απασχόλησης 
με ωράριο 06:00-10:00 με προοπτική απασχόλησης τόσο 
σε 6ωρο, όσο και 8ωρο ωράριο.
Περιγραφή θέσης εργασίας:

Picking και packaging (επιλογή προϊόντων, 
προετοιμασία και τοπόθετησή τους στα ράφια)

Διεκπεραίωση παραλαβών και επιστροφών προϊόντων
Διαχείριση ειδών αποθήκης

Προφίλ υποψηφίου:
Απόφοιτοι λυκείου
Aπαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Προηγούμενη πείρα σε θέσεις αποθήκης θα θεωρηθεί 

επιπρόσθετο προσόν
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής 

γλώσσας
Πακέτο αποδοχών:

Σταθερός μηνιαίος μισθός με την εγγύηση της 
ManpowerGroup Greece

Διαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/YQy5d.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 
Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup 
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani 
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύ-
ξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα 
έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του 
φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας 
με την εταιρία. 

Στελέχη Marketing
Η Nova Real Estate, κορυφαία στον χώρο των ακινήτων, 
αναζητά να προσλάβει νέους/νέες έως 30 ετών για το τμήμα 
του marketing. Παρέχεται σταθερός μηνιαίος μισθός, ευελιξία 
ωραρίου 4ωρο/6ωρο, συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητα bonus, 
σύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικό περιβάλλον. Αναζητάμε άτο-
μα επικοινωνιακά και δραστήρια, με ικανότητα διαχείρισης 
διάφορων projects και λήψης πρωτοβουλιών. 
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση υπολογιστών. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Qyzha. 
Η εταιρία Nova Real Estate θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από 
τις 10:00-18:00. Η εταιρία Nova Real Estate θα παρευρεθεί 
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους 
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

We are hiring for our new restaurant in Nicosia. Are you 
Ocean Basket 

prides itself on its family, offering attractive working 
environment based on values and performance with career 
development opportunities. We are looking to recruit:

Hostess
in our NEW Restaurant in Nicosia

Qualifications & skills:
The applicants must speak greek and english
Knowledge of the Russian language 

will be considered as advantage
Team work spirit

Duties
Controlling and managing reservations

and present menus
Controlling the operation of the floor
Answering the phone calls and taking take away 

orders
Interested candidates can send their CV to this link: https://
swrgr/udtgR
at 24333977.

2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από 
τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup θα παρευρεθεί 
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους 
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

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

Γιατρούς
ανεξαρτήτως ειδικότητας

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

Το Renaissance Hanioti Resort ζητεί να προσλάβει:

Sous Chef
Προσόντα:

σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά 
συγκροτήματα 4 ή 5 αστέρων 
ή και a la carte gourmet restaurants

 κανόνων υγιεινής στην κουζίνα

του τμήματος της κουζίνας

παρουσίαση όλων των πιάτων

καταστάσεις
Προσφέρονται:

 και καθημερινή προσφορά διατροφής

απολαβές αναλόγως προσόντων

μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο 
link: https://swr. . 
Όλα τα e-mails που δεν περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτο-
γραφία, δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα ανθρωπίνου 
δυναμικού. Όλα τα e-mails θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη 
εχεμύθεια και σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλή ζητούνται:

Οδηγοί-Πωλητές Καταστήματος
για μόνιμη απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/3P9bv.
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Υπεύθυνο Προμηθειών 
 (Logistics) Κωδ.: 28548/18

Αρμοδιότητες: 
 

 

 

 
 

Προσόντα:

 
 

 
 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: 

Φουρναράκης Α.Ε. -

-

Logistics Analyst
Περιγραφή θέσης: -

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

link https

Ε-gate -

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

 

 
 

Προσόντα: 
 

 
 

 

Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου: 

 

 

 

Η εταιρία παρέχει: 

 
 

 

Η E-GATE ΕΠΕ προσφέρει: 

 

link:  

Trenkwalder Hella

Υπάλληλο Αποθήκης
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

Ημέρες εργασίας:

Ref. Code: pick/IM link: 

-

-

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ
Royal Olympic 5 αστέρων

 
Εργάτη Γενικών Καθηκόντων

Απαραίτητα προσόντα:

Eργάτη Aποθήκης
link: 

Kassandra Palace Hotel 
& Spa

Προσωπικό Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Παροχές: 
 

 
 

link: 

Γευσήνους

Προσωπικό Μεριδοποίησης
Προφίλ υποψηφίων:

link: 

Ελούντα Α.Ε.

-

-

Εργάτη Κήπων & Γηπέδων Golf
Απαραίτητα προσόντα:

link

Myconian Kyma
Myconian Naia Luxury Suites

Myconian Korali 
 

Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
Απαραίτητα προσόντα:

link -

Η peopleatwork hellas 

-

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

Προδιαγραφές θέσης: 
 

 

 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: 
-

-

ΟΔΗΓΟΙ
Φούρνος Βενέτη

Επόπτης Χώρου Στάθμευσης (Κηφισιά)
Γενική περιγραφή θέσης:

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητο προσόν:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

link: https

Οδηγού Βυτιοφόρου Υγρών Καυσίμων

Ελάχιστες απαιτήσεις: 
 

 

 
 

Επιπλέον προσόντα: Θα συνεκτιμηθούν  
ως επιπλέον προσόντα:

 

Κύρια καθήκοντα: 

-

Παρέχεται:

-

link: 

Elton -

-

Επαγγελματίας Οδηγός (Θεσσαλονίκη)
Ο ρόλος:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία παρέχει:

-

link:
κωδικός θέσης: ΕΘΔ918)

Κωτσόβολος

 
Ψυκτικό/Οδηγό

Απαιτούμενα προσόντα:

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος: -

-

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc:

-

link

Κωνσταντινίδης

Οδηγός
Οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να:

Απαραίτητα προσόντα:

-

κωδικό ΟΔ/10

Eurocatering Α.Ε.

Οδηγούς (κωδ. θέσης: ΟΔΓ/0818)

Αρμοδιότητες:

Προφίλ:

Η εταιρία προσφέρει:

link

 Vedema Resort και Mystique

Οδηγούς
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 

link: 

Φoυρναράκης Α.Ε. 
-

-

Οδηγό Β’ Κατηγορίας
Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

link

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
ΚFC 

Διανομείς-μερικής απασχόλησης

Παρέχονται

link
H

Meccanica Group Α.Ε. 
Διανομείς

Απαραίτητο προσόν:
link

 

Άτομα για Εντυποδιανομή
Χρονική περίοδος:
Απαραίτητα προσόντα:
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Προσφέρεται:

Απολλώνιον Α.Β.Ε.Ε.

Delivery-Άνω Βριλήσσια & Πεντέλη
Προφίλ υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

link: 

West Postal Services

Υπάλληλο Διαλογής
Ο συνεργάτης θα έχει την ευθύνη:

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

Εστία Αρτοποιία

Θεσσαλονίκη

Διανομέα

Προσόντα:

Προσφέρονται:
link

SECURITY
Brink’s Hellas

Καταμετρητές /τριες
στη Λάρισα

Tα προσόντα σου:

Τα καθήκοντα σου:

Η εταιρία σου παρέχει:

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

κωδικό θέσης MP/LAR

ΕΣΤΙΑΣΗ
Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης

2 Βοηθούς Ζαχαροπλάστη  
(για Βόρεια & Νότια Προάστια)

Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρουμε:

link:

Athenaeum Hotels

Σερβιτόροι/ες
Απαραίτητα προσόντα: 

link:

Leda Village Resort

Β’ & Γ’ Μάγειρες

Περιγραφή καθηκόντων:

Απαραίτητα προσόντα:

link:

Avantis Suites Hotel 4*
Ά Μάγειρα

link

Τερκενλής
Προσωπικό για Μπουφέ

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

link:

Μάγειρας  
& Βοηθός Μάγειρα

link:

Mediterranean 
 

Α’ & Β’ Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Προσφέρονται:

link:

Poseidonion Grand Hotel
 

Α’ & Β’ Σερβιτόρο
Απαραίτητες προϋποθέσεις:

Προσφέρονται:

Bill & Coo Hotels Mykonos

Sommelier (male/female)
Duties & responsibilities:

Essential requirements:

link:

 Afitis Boutique Hotel
Pastry Chef

Προσόντα:

Προσφέρονται:

link

Σερβιτόροι/ες
Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link:

Aegean View Aqua Resort

Maitre
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις:

link:

Υπεύθυνο Μπαρ
Απαραίτητα προσόντα:

Καθήκοντα:

Απαιτήσεις:

 
Η επιχείρηση προσφέρει:

 link

Sophia Collection Santorini

Άτομα για Service
Απαραίτητα προσόντα: 

 link:  

Rocabella Santorini 

Waiter/Waitress
Qualifications:

link

Elysium Boutique

Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα: 

Η εταιρία μας προσφέρει: 

link

Domes Miramare

Sushi Chef
Απαραίτητα προσόντα:

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει:

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

 
 

Τα καθήκοντα της θέσης προβλέπουν  
για τον ή την κάτοχο: 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

link: 
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Νέος/α με εμπειρία  
Ζαχαροπλαστικής-Κουζίνας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στην 
άριστη εξυπηρέτηση πελατών, να έχουν πάθος για 
την πώληση, την τελική ικανοποίηση του πελάτη, 
καθώς και την ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
και συγκεκριμένα σε ζαχαροπλαστική, κουζίνα 

 
 

 

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

ασφάλεια και ποιότητα εργασίας 
 

και υπευθυνότητα 

αποδοτικότητα και να εξασφαλίζει  
 

 
που μπορεί να επηρεάσει 

του κάθε ανθρώπου (πελάτη-συνεργάτη 
προμηθευτή) 

 
με την αίσθηση του επείγοντος 

 
της εταιρίας
Τι είναι αυτό που κάνει τους τέλειους 
Lukumaδες; 

 
 

 
 

 

στο μυαλό μας αποφασίσαμε να δημιουργήσουνε ένα 

και αγαπημένοι σε όλους μας, στρογγυλοί, τραγανοί 
λουκουμάδες με μέλι και κανέλα. Οι αυθεντικοί λου-
κουμάδες που όλοι ξέρουμε από παιδιά ετοιμάζονται 
σε μια ανοιχτή κουζίνα, φρεσκοτηγανίζονται μπροστά 

-
γή είναι παλιά, απλή, παραδοσιακή και πάνω απ’ όλα 
άψογα εκτελεσμένη. Για να ικανοποιηθεί ακόμα και ο 
πιο απαιτητικός λάτρης των λουκουμάδων, αρχίσαμε 
να σκεφτόμαστε ακόμα περισσότερες επιλογές και 

-

-

σας αγαπημένο συνδυασμό.
link: XpQ8T

Renaissance Hanioti Resort 
Barista

Προσόντα: 
 

θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5* 

 
 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα) 

γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί 
ιδιαίτερα) 

καταστάσεις 

προδιαγραφών
Προσφέρονται: 

 
 

και καθημερινή προσφορά διατροφής 
 

 
 

με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας

στο link: https

-

του κάθε ατόμου.

Lotus Center

Barista
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
εμπειρία σε ανάλογη θέση 

 
 

 
 

Προαιρετικά προσόντα: Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

 

link: 

Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε. με δυναμική παρουσία 
στον χώρο των τροφίμων ζητά: 

Φοιτητές/τριες-Τελειοφοίτους/ες 
για Πρακτική Ολοκλήρωσης Σπουδών

ολοκλήρωσης των σπουδών.
Εταιρικό προφίλ:

Περιγραφή θέσεων πρακτικής: -

 

 

γνωρίσουμε. Οι θέσεις πρακτικής είναι για φοιτητές-

στις ικανότητες τους θα συνδράμουν στην επίδοση της 

της εταιρίας, να εφαρμόσουν τη θεωρία στη πράξη και 
να αποκτήσουν εμπράγματη εργασιακή εμπειρία σε 

 
μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης των σπουδών.
Ειδικότητες για πρακτική: 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

-
γους που θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας 
στο link: 

ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων, 
εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής 

Σημείωση περί των προσωπικών δεδομένων σας: 

-
σης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας.

Βοηθοί Σερβιτόροι
Από την ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων Skiathos Blu 

 για τις ανάγκες της καλοκαιρινής σεζόν.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 

γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
link: 

Mikel, προκει-
μένου να στελεχώσει τα κατάστημά της στην Κοζάνη 

πόστο του:
Service

στο link: 
 

Commis Chef & Chef de Partie
Bιογραφικά στο link:  

Pharae Palace 4* 

πλήρη απασχόληση:
Α’ Μάγειρα  

Υπεύθυνος Κουζίνας

και την περίοδο.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

 
 

 

στο οποίο να αναγράφεται την θέση για την οποία 
ενδιαφέρεστε στο link: 

The Hyatt Regency Mainz Hotel

LOOKING

Cook
Responsibilities: 

 
 

 
 

 

Profile: 

Our benefits

 
The reason why our colleagues enjoy working 
in our team is because we offer the following 
benefits: 

 

 
 

 
 

 
 

link: 

 La Piscine Art Hotel -

Βοηθό Μάγειρα
Απαιτούμενα προσόντα: 

 
 

επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και εργατικότητα 

των καθηκόντων του 

τακτοποίησης και οργάνωσης
Απολαβές: 

 
 

 
 

link:  

Αcrotel Hotels & Resorts 

Μαγείρισσα  
για α la carte εστιατόριο–ταβέρνα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 

εργασίας 
 

 
 

στο link: 

Domotel Kastri στην Αθήνα, μέλος 

Captain
Απαραίτητα προσόντα: 

εκπαίδευσης 

θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων 

 
 

και ευχάριστη προσωπικότητα 
 

 
 

 
 

και ξενοδοχειακών προγραμμάτων
Επιθυμητό προσόν: Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.
Προσφέρονται: 

 
 

 
και δυνατότητα εξέλιξης

link: 
-

Meccanica Group A.E.
για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας παροχής υπηρεσιών 
εστίασης αναζητά προσωπικό με την ειδικότητα:

Βοηθός Μάγειρα 

link:  
.

Waitresses
Perivolas Lifestyle Houses LOOKING 

Job description: 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

Experience and skills: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Perivolas Lifestyle Houses offers: 

 
 

 
 

 
 

link: .

Βlue Lagoon Resort 

Room Service
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
 

 
στην επικοινωνία 

 
 

 
 

του πελάτη, ευχάριστη προσωπικότητα  
και παρουσία
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

link: 

Canaves Oia, Luxury Resorts

is LOOKING

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

 

 
 

 
 

 
 

 

Canaves Oia offers: 
 

 
 

 
 

link: 

Ψωμί και Αλάτι
Σερβιτόρους

Προσόντα: 
 

 
 

 

Η εταιρία μας προσφέρει: 
 

εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας 
 

link:  

Barista/Bartender
Costa Navarino 

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

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

To be successful in this role you will: 

 
 

 
 

 
 

 

Costa Navarino offers: 

 
 

 
 

 
 

 

link:  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Aqua Luxury Suites 

Καμαριέρες, Housekeeping Staff & Maids
Απαραίτητα προσόντα: 

5 αστέρων 
 

 

σημείωμα με φωτογραφία στο link: 
. Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με 

τηλεφωνικά μόνο προς τους υποψηφίους που αντα-
ποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.

 Mystique, μέλη της 
  

Porter
Απαραίτητα προσόντα: 
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Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

 Elatos Resort & Health Club -

-

-

Καμαριέρα
-

Αναγκαία προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά:

Προσφέρονται

link

 Athens Lotus Hotel
Καμαριέρα

Απαραίτητα προσόντα:

 

 
 

Προαιρετικά προσόντα: 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

 

Palazzo Del Mare 
 

Groom
Απαιτούμενα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Electra Hotels & Resorts

-

Καμαριέρας (κωδ. θέσης: ΚΑ)
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

-

link: 

 Porto Carras Grand Resort 
-

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

Απαραίτητα προσόντα:

link: 

Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα: 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: 

Receptionist/Manager
Προϋποθέσεις:

Προσφέρεται: 
link

 

INGLOBE -

Housekeeper/Καμαριέρας
Περιγραφή εργασίας: 

-

Περίοδος εργασίας:

Τύπος απασχόλησης:

Καθήκοντα:
-

-

-

-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

Παροχές: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

link:  

Elysium Boutique 

Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Η εταιρία μας προσφέρει:

-

-
link

Poseidonion Grand Hotel  

 
, -

Στέλεχος για το Τμήμα  
Εκδηλώσεων & Catering

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

 link: 

Η Ελούντα Α.Ε. -

-

Reservations Agent
Απαραίτητα προσόντα:

Aelia by Eltheon

Receptionist/Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:

Επαγγελματικές ικανότητες:

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:

link -

Karatarakis Hotels & Restaurants

Receptionist

Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία μας προσφέρει:

link

Athenaeum Hotels
 

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

HotelBrain -

-

Σκιάθο
Καμαριέρες (κωδ: ΚΑΜ ΣΚΘ)

Aπαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

link:

Canaves Oia, Luxury Resorts

Reservations Agent/Supervisor
Position requirements: 

 

 

 
 

 
 

 

Canaves Oia offers: 
 

 
 

 
 

link: 

Ikos Resorts

Housekeeping Manager & Supervisors

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

Besides the experience and professional 
development:

The company offers:

link

Reservation Officer
Qualifications required: 

 
 

 

link: 

MarBella S.A.

Assistant Front Office Manager
Qualifications, skills & role: 
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Benefits: 
 

 

link: 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
Bill & Coo Hotels Mykonos

Male Spa  
Therapist

The role:

Candidate profile:

The company offers:

link

Kensho’s Boutique Hotel & Suites

Spa Therapists  
Mykonos-Kensh  Psarou

Position Requirements:

Kensho Hotel offers:

link

Αισθητικός-Δυτική Θεσσαλονίκη 
(κωδ. θέσης: MED 1207)

Περιγραφή:

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

link:

Domes Miramare 

 
Spa Therapist/Beautician

Προσόντα:

Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει:

link:

Hersonissos Group Hotels
  

Θεραπεύτρια Spa (κωδ: Spa Αbαtοn)
Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

link:

Aqua Luxury Suites

Μασέρ/Αισθητικού
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

link: 

Euphoria Retreat-Mystras
Male Spa Therapist

Key Responsibilities:

link  

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

Renaissance Hotel
Spa Therapist

Προσόντα:

–

–

Προσφέρονται:

link

Spa Manager-Κρυοπηγή Χαλκιδικής
Kassandra Palace Hotel 

& Spa  

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

link:

Andronis Exclusive

Spa Manager

Entry requirements:

We offer:

link

Spa Therapist(Φισκάρδο Κεφαλονιάς) 

Emelisse Art Hotel 

Απαιτούνται: 
 

To Emelisse Art Hotel Fiskardo προσφέρει 
στον κατάλληλο συνεργάτη: 

 
 

link: 

Ikos Resorts 

Spa Manager & Assistant Spa Manager

About the role:

Some of the goals you will be having:

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

Besides the experience and professional 
development:

 link  

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Valet Attendants  

Προσωπικό Πλυντηρίου
Four Seasons Astir Palace Hotel Athens

link:

Auto Marin A.E
Υπάλληλο Καθαρισμού 
με δίπλωμα οδήγησης

Αποστολή βιογραφικών στο link: 

ΜΟΔΑ
 Bergmann Kord

Κομμώτριες (κωδικός: ΚΟ15)
Περιγραφή θέσης:

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

link:
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Μικρές αγγελίες εργασίας 

LOGISTICS
ZHTΟΥΝTAI εργάτες από μεταφορική 
εταιρία στην Κατερίνη για άμεση πρό-
σληψη. Τηλ.: 2351 305241. https://
swr.gr/sm41f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος logistics. Απα-
ραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. https://
swr.gr/mEFuI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης. Αρμοδι-
ότητες: παραλαβή, ταξινόμηση, ετοιμασία 
παραγγελιών, ενημέρωση για ελλείψεις 
υλικών κ.ά. Εξωτερικές εργασίες εάν 
απαιτείται. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/YMzT0
ZHTOYNTAI χειριστές μηχανημάτων 
μετάλλου CNC (τόρνων και κέντρων 
κατεργασίας) στο Ωραιόκαστρο Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ: 2310 515122, ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-15:00. https://
swr.gr/5s0Xk
ZHTΟΥΝTAI χειριστές μηχανημάτων 
μετάλλου CNC λαμαρίνας, στο Ωραι-
όκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00. https://swr.gr/hofgU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παραγωγής με 
έδρα το Καματερό, εργάτης αποθήκης 
για πλήρη απασχόληση. Δίπλωμα προ-
αιρετικό. https://swr.gr/e7HzF
ZHTEITAI από εισαγωγική εταιρία υφα-
σμάτων υπάλληλος αποθήκης. Δίπλωμα 
οδήγησης απαραίτητο. https://swr.gr/CIHJi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πακετάς για τα Subito στην 
πλατεία Θέρμης. Πλήρες ωράριο εργασίας 
και ανταγωνιστικές αποδοχές. Συνεντεύ-
ξεις στο κατάστημα, Παραμάνας 12. Τηλ: 
2310 486244. https://swr.gr/4cbrR
ZHTEITAI από εισαγωγική-εμπορική 
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού 
στις Αχαρνές αποθηκάριος για εργασίες 
αποθήκης (παραλαβή εμπορευμάτων, 
εκτέλεση παραγγελιών, ανεφοδιασμός 
ραφιών), επικοινωνιακός, δραστήριος, 
συνεργάσιμος, επιθυμητή γνώση ERP/
Scanner. https://swr.gr/wuvhQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης από μεταφορική 
εταιρία στη Λάρισα. https://swr.gr/aRNh3
ZHTΟΥΝTAI συνοδοί διανομής πλήρους 
απασχόλησης για φόρτωση και διανομή 
εμπορευμάτων στην Αττική. Tηλ.: 210 
9324806. Κωδικός: ΣΜ718. https://
swr.gr/OXiyx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης από Α.Ε. με 
έδρα τη Παλλήνη. https://swr.gr/EeODz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης-οδηγός 
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ από 
εταιρία αλουμινίου για μόνιμη απασχό-
ληση. https://swr.gr/PNlCV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εισαγωγική 
εταιρία με έδρα την Παλλήνη, υπάλληλος 
για το τμήμα τιμολόγησης-παραγγελιών. 
Προσόντα: γνώση προγράμματος SoftOne, 
γνώση αγγλικών, γνώση αποθήκης, 3 
έτη προϋπηρεσία. Κωδ θέσης: 1. https://
swr.gr/8QslZ
ZHTEITAI από εισαγωγική-εμπορική 
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού στις 
Αχαρνές, απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ logistics, 
για οργάνωση και εκτέλεση εργασιών 
αποθήκης. Καλή γνώση H/Y και ERP, 
οργανωτικός, επικοινωνιακός μεθοδικός. 
https://swr.gr/mYP7V
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία με 
έδρα το Καματερό βοηθός logistics 
πλήρους ωραρίου με γνώση εμπορικού 
προγράμματος και MS Office. Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/xS8Ei

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά 
ασφαλιστής-ασφαλίστρια. Απαραίτητα 
προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ, άριστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας, άριστη 
γνώση χειρισμού Η/Υ, ισχυρός επικοινω-
νιακός χαρακτήρας. https://swr.gr/9z8fr

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών στη 
ΒΙΠΕΘ γραφίστας/τρια. Άριστες γνώσεις 
Corel (PC), γενική χρήση Η/Υ και αγγλι-
κά. Θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία 
σε επιγραφές, plotter αυτοκόλλητων, 
Autocad, ψηφιακές εκτυπώσεις. CV και 
portfolio. Κωδικός: ΓΡΑΦ-Θ. Βιογραφικά 
στο link: 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. Βιογρα-
φικά σημειώματα στο link: https://swr.
gr/F2lgw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος ψηφιακών εκτυ-
πώσεων-γραφίστας για τη διαδικασία 
σχεδιασμού ή/και παραγωγής ψηφιακών 
εκτυπώσεων σε περιβάλλον απαιτήσε-
ων και σύγχρονης τεχνολογίας. Καλές 
γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, προαιρετικά γραφιστικής, 
social media. Τηλ.: 22940 99026. https://
swr.gr/MxfOE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια 
από διαφημιστική εταιρία στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. 
Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών, άριστη 
γνώση των προγραμμάτων του Adobe 
Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign). 
Απαραίτητη η αποστολή portfolio. https://
swr.gr/64KuF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ senior graphic designer από 
διαφημιστική εταιρία. Γνώσεις: Adobe 
Suite MAC, motion και video skills using 
after effects, σχεδιασμός web και digital 
content, αγγλικά. Προϋπηρεσία σε δια-
φημιστική εταιρία. Βιογραφικά στο link: 
https://swr.gr/bI9Rs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια 
από διαφημιστική εταιρία στο κέντρο 
της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. 
Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών, άριστη 
γνώση των προγραμμάτων: Adobe Suite 
(Photoshop, Illustrator, InDesign). Απα-
ραίτητη αποστολή portfolio. Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/5bnml
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από εταιρία δι-
αχείρισης ανθρώπινου δυναμικού HR 
για λογαριασμό πελάτης της με γνώσεις 
Illustrator και Photoshop και εμπειρία 
τουλάχιστον 4 χρόνων για απογευματινή 
εξωτερική ή μόνιμη απασχόληση. Κωδι-
κός θέσης: Graf.2. https://swr.gr/EMyH7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δακτυλογράφος-γραφίστας 
από τον ιατρικό σύλλογο Ε.Ε.ΛΙ.Α. (Κύ-
πρου 4, Αθήνα) με μεγάλη εμπειρία στη 
σελιδοποίηση και στη διαμόρφωση 
κειμένου περιοδικών-βιβλίων. Υποχρε-
ωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκήπων 
και Αμαρουσίου. Τηλ.: 210 6718080. 
https://swr.gr/E-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/VQJXh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο άτομο για το τμήμα 
διοίκησης. Απαραίτητη η γνώση οικο-
νομικών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή 
marketing. https://swr.gr/0OBlG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία εμπο-
ρικός διευθυντής με τουλάχιστον τριετή 
εμπειρία. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/hapoB
LOOKING for china visa center legal 
residence and work permit in Greece. 
Fluent in Greek and English, better if 
you can understand chinese, familiar 
with computer office software, healthy 
body, driver’s license is preferred. https://
swr.gr/4ONA0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νομικός σύμβουλος GDPR για 
συμμετοχή σε ομάδα υλοποίησης έργων 
από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη 
της, οργανισμoύ παροχής υπηρεσιών 
συμβουλευτικής. Ειδικές γνώσεις και 
σχετική εμπειρία απαραίτητα. Κωδικός: 
Counsel. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/kNBA6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
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
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές γαλλικών, από-
φοιτοι ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου 
με διετή τουλάχιστον φροντιστηριακή 
εμπειρία, από εκπαιδευτικό όμιλο στην 
Αθήνα για απασχόληση σε τμήματα ενη-
λίκων και παιδιών. https://swr.gr/QzXOd
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές ΕΠΑΛ ειδικότη-
τας ναυτιλιακών και μηχανολογίας από 
φροντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πει-
ραιάς και Νίκαια. https://swr.gr/RQCzA
ZHTΟΥΝTAI φυσικοί, χημικοί από φρο-
ντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς 
και Νίκαια. https://swr.gr/jLrso
ZHTΟΥΝTAI δάσκαλοι/ες για κάλυψη 
νεοσύστατου τμήματος μελέτης δημοτι-
κού σε καταξιωμένο όμιλο υπερπολυε-
τούς λειτουργίας στα νότια προάστια με 
άδεια διδασκαλίας σε κέντρα μελέτης, 
μεταδοτικότητα, ήθος, άριστη σχέση με 
παιδιά, αγγλικά (Proficiency), συστάσεις 
απαραίτητες, μισθός, ένσημα. https://
swr.gr/LwB7R
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές-καθηγήτριες 
θεάτρου-υποκριτικής, φωνητικής και 
ζωγραφικής για επάνδρωση νεοσύστα-
των τμημάτων εργαστηρίου ελευθέρων 
σπουδών, έμπειροι, μεταδοτικοί, εργασιακό 
ήθος, με άδεια διδασκαλίας του αντικει-
μένου τους, σταθερή συνεργασία, μισθός, 
ένσημα. https://swr.gr/pQqrs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής πληροφορικής με 
εμπειρία και άδεια διδασκαλίας πληροφο-
ρικής για σταθερή συνεργασία με καταξιω-
μένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας, άριστη 
γνώση της αγγλικής γλώσσας, διάθεση 
για συνεργασία, εμπειρία σε εξετάσεις 
πληροφορικής, μισθός, ένσημα. https://
swr.gr/bdlDs
ZHTEITAI φιλόλογος με εμπειρία στη 
μελέτη όλων των τάξεων του δημοτι-
κού, κάτοικος Καλλιθέας ή γειτονικών 
περιοχών. https://swr.gr/Wgr7Z
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές/τριες αγγλικών, 
γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπα-
νικών από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα 
για όλη την Αττική. Πλήρης ασφάλιση, επι-
δόματα, δώρα, bonus. Τηλ.: 210 7565300. 
https://swr.gr/2hWkT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ψυχολογίας με 
εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστη-
μιακών μαθημάτων αναφορικά με τις 
κατατακτήριες εξετάσεις των τμημάτων 
ψυχολογίας τόσο του Παντείου, όσο και 
του ΕΚΠΑ. Αναλυτικότερα τα μαθήματα 
είναι γνωστική, κοινωνική, της προσω-
πικότητας. https://swr.gr/gWXkx
ZHTEITAI παιδαγωγός για μελέτη και 
φύλαξη 7χρονου παιδιού καθημερινά 
17:00-19:30. Περιοχή: Νέος Κόσμος. 
Τηλ.: 6936 008185. https://swr.gr/ZT8aL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσκαλος/α για εργασία σε 
κέντρο μελέτης με εμπειρία. Κάτοικος 
Καλλιθέας ή γύρω περιοχών. https://
swr.gr/E6CKN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια αγγλικών με 
εμπειρία στην προετοιμασία για πτυχία 
γλωσσομάθειας για μερική απασχόληση 
σε ΚΞΓ. Απαραίτητη η θετική διάθεση και η 
εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση. https://swr.gr/somOG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με διδακτική 
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από 
κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερι-
νή απασχόληση με παιδιά γυμνασίου. 
https://swr.gr/jRQq6

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός με διδακτική 
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από 
κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερι-
νή μεσημεριανή απασχόληση με παιδιά 
γυμνασίου. https://swr.gr/hfEtc
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές μαθηματικών με 
πενταετή τουλάχιστον φροντιστηριακή 
εμπειρία σε Β’ και Γ’ λυκείου και ηλε-
κτρονικές σημειώσεις από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης. https://swr.gr/BfSI6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κέντρο ξένων γλωσσών 
στη Νέα Σμύρνη καθηγητής/τρια της αγ-
γλικής και της ισπανικής γλώσσας για 
όλα τα επίπεδα με διδακτική εμπειρία 
σε φροντιστήριο. https://swr.gr/m42rv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για 
εργασία σε κέντρο ξένων γλωσσών 
στην Καλαμαριά. Τηλ: 6932 432564. 
https://swr.gr/O2fkj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής /τρια από φροντι-
στήριο μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια 
προάστια Αττικής για το μάθημα Α.Ο.Θ. 
Επιθυμητή σχετική διδακτική εμπειρία. 
Θέμα: Α.Ο.Θ. https://swr.gr/B6mc8
ZHTΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco School 
Μπλε Μέλισσα γυμναστής /τρια για την 
κυψέλη του αθλητισμού. Στείλτε μας το 
βιογραφικό σας και τα εργαστήρια που 
θέλετε να πραγματοποιήσετε. https://
swr.gr/ZcbOl
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI από την ομάδα του Eco School 
Μπλε Μέλισσα ECO-παιδαγωγοί για τις 
κυψέλες της. Στείλτε μας ένα σύντομο 
βιογραφικό και τα εργαστήρια που θα 
θέλατε να υλοποιήσετε στο σχολείο μας. 
https://swr.gr/6aQoK
ZHTΟΥΝTAI καθηγήτριες πτυχιούχοι 
αγγλικής φιλολογίας για εργασία σε 
φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη για τη 
σχολική χρονιά 2018-2019. Απαραίτη-
τη η δυνατότητα διδασκαλίας όλων των 
επιπέδων, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
και η διάθεση για συνεργασία. https://
swr.gr/b92Ly
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ξενοδοχειακών 
σπουδών από αθηναϊκό εκπαιδευτικό 
όμιλο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. Κωδικός: KΞ_07_2018. 
https://swr.gr/2VfOB
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές αγγλικών, γαλ-
λικών και άτομο για συνδυαστικά κα-
θήκοντα γραμματείας-διδασκαλίας από 
καταξιωμένο όμιλο στα νότια προάστια. 
Σοβαρές προτάσεις, σταθερή συνεργα-
σία, εργασιακό ήθος, καλό βιογραφικό. 
Άδεια προτιμητέα. Μισθός, ΙΚΑ, συστάσεις. 
https://swr.gr/pAM89
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών όλων 
των επιπέδων με τεκμηριωμένη προϋπη-
ρεσία από κέντρο ξένων γλωσσών στην 
περιοχή της λεωφ. Αλεξάνδρας-Γκύζη. 
Τηλ.: 210 6776167, 6972 451100. https://
swr.gr/LrZvP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια γερμανικών από 
κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της 
λεωφ. Αλεξάνδρας-Γκύζη. Προϋπηρε-
σία 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 περι-
οδικό σε συνεργασία με ιατρούς. Τηλ.: 
210 6776167 (09:00-14:00). https://
swr.gr/zZ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ- 
ADMINISTRATION
ZHTEITAI από αντιπροσωπεία υλικών 
εκτύπωσης για γραφικές τέχνες άτομο 
με προϋπηρεσία άνω των 2 ετών σε 
θέση αποθηκάριου, παραγγελιοληψίας, 
τιμολόγησης, διευθέτησης διανομών. 
Περιστέρι, Αθήνα. https://swr.gr/AHV2f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από χρωματοπωλείο στον 
Εύοσμο Θεσσαλονίκης πωλητής καταστή-
ματος για πλήρη απασχόληση. Ελάχιστο 
επίπεδο σπουδών: λύκειο. Δίπλωμα για 
Ι.Χ. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις. 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
ZHTEITAI από την Κ.Α. Ζαζόπουλος 
Α.Ε.Β.Ε. στέλεχος για το customer service 
(διαμορφώνεις προτάσεις προϊόντων, 
επικοινωνία πελατών και πωλητών). 
Προϋποθέσεις: απόφοιτος λυκείου, 
γνώσεις Η/Υ, αγγλικά. Κωδικός για τη 
θέση: zzCS. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/03ML2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο 
υπάλληλος (travel agent) για το τμή-
μα MICE, απόφοιτος ΤΕΙ τουριστικών 
επιχειρήσεων με γνώση αγγλικών. 
https://swr.gr/9AWXn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο 
υπάλληλος (travel agent) για το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών (counter), από-
φοιτος ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων με 
γνώση αγγλικών. https://swr.gr/qTKfE
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές/τριες αγγλικών, 
γαλλικών και κινεζικών για συνεργα-
σία με καταξιωμένο όμιλο πολυετούς 
λειτουργίας στα νότια προάστια. Καλό 
βιογραφικό, εργασιακό ήθος, διάθεση για 
σταθερή συνεργασία, εμπειρία, συστά-
σεις, ευκαιρίες εξέλιξης, μισθός, ένσημα. 
https://swr.gr/YJkES
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με 
άπταιστα αγγλικά για πλήρη απασχόληση. 
Παρέχεται βασικός μισθός, άμεση πρό-
σληψη. Τηλ.: 2130 882966. Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/DKiYy
ZHTΟΥΝTAI από ανώνυμη εταιρία με 
έδρα τη Βουλιαγμένη και πρόσβαση στο 
μετρό Ελληνικού 20 άτομα για τη θέση 
του υπαλλήλου γραφείου στο τμήμα πι-
στωτικού ελέγχου. Γνώσεις χειρισμού 
υπολογιστών. https://swr.gr/P7ZwT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προ-
άστια copywriter με τουλάχιστον 3ετή 
εμπειρία. https://swr.gr/ytWj5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλληλος 
γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα ει-
σαγωγών. Απαραίτητα: γνώση αγγλικών, 
MS Οffice, εμπειρία στις διαδικασίες 
εισαγωγών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία 
σε εισαγωγές από τρίτες χώρες και η 
γνώση ERP Softone. https://swr.gr/IzVqn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πει-
ραιά υπάλληλος γραφείου για μερική 
απασχόληση 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 
προϋπηρεσία σε μεταφορική εταιρία 
για έκδοση φορτωτικών στην περιοχή 
του Αιγάλεω. https://swr.gr/yDQOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας νεαρός από την 
Euromedica-Γενική Κλινική Θεσσαλονί-
κης για άμεση κάλυψη της απογευματινής 
και της βραδινής βάρδιας στην κεντρική 
γραμματεία. Απαραίτητη η γνώση της 
αγγλικής, επιθυμητή η εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά στο link: 
https://swr.gr/qXUAo
ZHTΟΥΝTAI υπάλληλοι γραφείου από 
εταιρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. 
https://swr.gr/PtBxD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εξαγωγική 
εταιρία τροφίμων με έδρα το Χαλάνδρι 
Αττικής. Κύριες αρμοδιότητες: τηλεφω-
νικό κέντρο, υποδοχή, διαχείριση αλ-
ληλογραφίας-courier, υποστηρικτικές 
εργασίες γραφείου. Προοπτική εξέλιξης. 
Άριστη προφορική επικοινωνία στα αγ-
γλικά είναι απαραίτητη (Proficiency). 
https://swr.gr/kIc1h
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραμματέας 
εμπορικού οργανωτική, επικοινωνιακή, 
απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης 
για το εμπορικό τμήμα. Αρμοδιότητες: 
παρακολούθηση αλληλογραφίας, διαχεί-
ριση υπάρχοντος πελατολογίου, σύνταξη 
προσφορών, διαχείριση παραγγελιών 
e-shop. Απαραίτητες γνώσεις Ms Office, 
CRM, αγγλικών. https://swr.gr/KB572
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εκδοτική 
εταιρία στο Κορωπί. Βασικός μισθός. 
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Θα προτιμη-
θούν υποψήφιες από κοντινές περιοχές. 
Κωδικός θέσης: Secr0918. Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/dbNkx

ZHTΟΥΝTAI από τη Spartan Security, η 
οποία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, 
υπάλληλοι γραφείου δίπλα στο μετρό 
Συγγρού-Φιξ. Πρόκειται για μία εκ των 
δυναμικότερων και μακροβιότερων ελ-
ληνικών επιχειρήσεων ασφαλείας με 
σημαντικές διακρίσεις και εκατοντάδες 
μακροχρόνιες συνεργασίες. https://swr.
gr/s5AFk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείας-
εξυπηρέτησης πελατών από ιδιωτικό 
ΚΤΕΟ στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε 
ιδιωτικό ΚΤΕΟ με ελαφρά και βαρέα 
οχήματα. https://swr.gr/RCyJM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία έμπειρη πωλήτρια-
τηλεφωνήτρια για επιβεβαίωση και δια-
χείριση παραγγελιών και καταχωρίσεις. 
Παρέχεται σταθερός μισθός, bonus και 
ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι 
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Tηλ.: 
210 3460132. https://swr.gr/SXbmt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μελετητική εταιρία που 
αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα 
άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. Προ-
ηγούμενη προϋπηρεσία σε δημόσιους 
διαγωνισμούς μελετών και σπουδές 
σχετικές με το αντικείμενο του μηχα-
νικού θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. https://
swr.gr/TCrX1
ZHTΟΥΝTAI από διαφημιστική εταιρία 
υπαλλήλοι γραφείου (όχι πωλήσεις) για 
4ωρη απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. 
Παρέχεται σταθερός μισθός και ασφάλιση. 
Απέναντι από τη στάση μετρό «Κερα-
μεικός». Tηλ.: 210 3460132. https://
swr.gr/x01y2
ZHTΟΥΝTAI υπάλληλοι γραφείου από 
διαφημιστική εταιρία για τηλεφωνικές 
καμπάνιες. Όχι πωλήσεις. Άμεση πρό-
σληψη. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση. 
Απέναντι από στάση μετρό «Κεραμεικός». 
Τηλ.: 210 3460132. https://swr.gr/KBTXR
ZHTΟΥΝTAI από διαφημιστική εταιρία 
άτομα για τη στελέχωση τηλεφωνικού 
κέντρου (όχι πωλήσεις). Παρέχεται 
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Άμε-
ση πρόσληψη. Απέναντι από τη στάση 
μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210 3460132. 
https://swr.gr/nkK86
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας διευθύνσεως 
που να γνωρίζει γερμανικά από όμιλο 
επιχειρήσεων. https://swr.gr/OHLTg
ZHTEITΑΙ από κατασκευαστική εταιρία 
δημοσίων έργων γραμματέας με άρι-
στη γνώση Η/Υ (MS Office). Επιθυμητή 
η γνώση ξένων γλωσσών. https://swr.
gr/FDNK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από 
εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στο 
αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Απαραί-
τητα: απόφοιτος τουριστικής σχολής ή 
σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, γνώση χρήσης 
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας, 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/ljis7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό όμιλο 
στο κέντρο υπάλληλος γραμματειακής 
υποστήριξης με γνώση Η/Υ, αγγλικών 
και διετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 
φροντιστηρίου για πλήρη απασχόληση. 
https://swr.gr/37hDi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από την 
Ευρωγνώση Καλαμαριάς για απογευμα-
τινή μερική απασχόληση (υποδοχή και 
εξυπηρέτηση μαθητών). Άριστη γνώση 
αγγλικών (κάτοχος Proficiency) και χει-
ρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS 
Office, internet). https://swr.gr/uQLTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον χώρο των 
οδοντιατρικών, υπάλληλος γραφείου 
έμπειρος στα logistics. Άριστες οργα-
νωτικές ικανότητες και άνετη χρήση του 
Office. Η γνώση χρήσης Softone και της 
οδοντιατρικής θα θεωρηθούν επιπλέον 
προσόντα. https://swr.gr/sGznD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου σε 
γραφείο στον Άγιο Δημήτριο για ημια-
πασχόληση. Άριστη γνώση Word, Excel 
και Power Point. Η γνώση γραφιστικής 
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/kPTKQ
ZHTEITAI άτομο με άριστη γνώση αγγλικών 
καθώς και Η/Υ κάτοχος διπλώματος 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
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ZHTEITAI από εταιρία εκπαιδευτικού 
λογισμικού υπάλληλος γραφείου με καλή 
γνώση photoshop και flash. https://swr.
gr/vM6g8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ωδείο βυζαντινής μουσι-
κής και παραδοσιακών οργάνων, άμεσα 
γραμματέας για 5ωρη απογευματινή 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: 
καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών. Δεκτά 
βιογραφικά μόνο από Βόρεια Προάστια. 
https://swr.gr/ximK8
ZHTEITAI από εταιρία πληροφορικής 
στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης και 
customer service (full time). Απαραίτητα 
προσόντα: αγγλικά, χρήση Η/Υ (office suite), 
προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους και 
κάρτα ανεργίας. https://swr.gr/4LG87
ZHTΟΥΝTAI υπάλληλοι γραφείου με ευ-
χέρεια λόγου για εργασία στο τηλεφωνικό 
κέντρο για λογαριασμό της Elpedison. 
Σύμβαση αορίστου, σταθερός μισθός, απο-
δοχές βάση αποδοτικότητας, εκπαίδευση, 
ευχάριστο περιβάλλον. Πλησίον μετρό 
Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211 8804314, 211 
8804360. https://swr.gr/ysPcJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προά-
στια αττικής. Ωράριο απογευματινό και 
Σάββατο πρωί. Θέμα: θέση γραμματείας. 
https://swr.gr/WR0qp
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-γραμματέ-
ας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ πληροφορικής. 
Καλή γνώση Ms Office, άριστη γνώση 
αγγλικών και ευχέρεια στην επικοινωνία. 
https://swr.gr/AQPRy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη υπάλληλος γραφείου 
από συνεργείο αυτοκινήτων στον Κολω-
νό. Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429. 
https://swr.gr/2SUzj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό οργανισμό, 
άτομο για υποδοχή-γραμματεία. Προϋ-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση, διαχείριση 
τηλεφωνικού κέντρου, διαχείριση αλλη-
λογραφίας, γνώση υπολογιστή, γνώση 
αγγλικών, με άνεση στην επικοινωνία 
και ευχέρεια λόγου. https://swr.gr/o7i0f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου. Πτυ-
χίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Word, Excel, 
Internet, επιθυμητή γνώση αγγλικών, 
επιθυμητή γνώση ERP, ανεπτυγμένη 
ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγ-
μάτευσης. Είδος εργασίας: πλήρης 
απασχόληση. Περιοχή Καβάλα. https://
swr.gr/lDp62
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-γραμματέ-
ας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ πληροφορικής. 
Γνώση Ms Office, αγγλικών και ευχέρεια 
στην επικοινωνία. Ευέλικτη απασχόληση. 
https://swr.gr/caNK2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής υπο-
στήριξης από εταιρία HR για λογαριασμό 
πελάτη της, ΙΕΚ στα νότια προάστια. Προ-
ϋπηρεσία απαραίτητη. Tηλ. επικοινωνίας: 
210 2717160. Κωδικός θέσης: secret.
support2. https://swr.gr/zkDNC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνδυαστικά καθή-
κοντα διδασκαλίας και γραμματειακής 
υποστήριξης. Διάθεση για εργασία, μό-
νιμη απασχόληση, επικοινωνιακές και 
οργανωτικές δεξιότητες, proficiency 
αγγλικών, υπευθυνότητα, καλό βιογρα-
φικό, μισθός, ένσημα, άδεια προτιμητέα. 
Περιοχή: νότια προάστια. https://swr.
gr/SZdVi
ZHTΟΥΝTAI τελειόφοιτοι ιατρικής, 
πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρή-
σεων ως βοηθοί διαχείρισης ιατρικού 
site (megamed.gr). Κάτοικοι μεταξύ 
Αμπελοκήπων και Αμαρουσίου. Τηλ.: 
6976 654854. https://swr.gr/93

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 
εργασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση η 
άδεια οδήγησης πέραν των 5 ετών, καλή 
γνώση αγγλικών. Συστατικές επιστολές. 
https://swr.gr/WKJQU
ZHTΟΥΝTAI άτομα για εξωτερικές ερ-
γασίες από εισαγωγική εταιρία. Πλή-
ρης απασχόληση και άμεσα διαθέσιμοι. 
Απαραίτητα κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου. 
Παρέχεται σταθερή αμοιβή. https://
swr.gr/8NeQ7

ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα 
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. 
Συγγρού. Προϋποθέσεις: ευχάριστη πα-
ρουσία, προϋπηρεσία, επαγγελματισμός, 
ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συ-
νεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελι-
ξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 (ώρες 
επικοινωνίας: 09:00-21:00). https://swr.
gr/Y15AI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυ-
σίδα Ciao Italia για το κατάστημα του 
Παγκρατίου. Προϋποθέσεις: ευχάριστη 
παρουσία, προϋπηρεσία στον χώρο, επαγ-
γελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, 
πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, 
ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 
(ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00). 
https://swr.gr/DaRZU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίου-
Τ.Ε.Ι. έμπειρος, που διαμένει υποχρεωτικά 
σε Αμπελοκήπους, Ψυχικό ή Μαρούσι 
(γενικώς στα βόρεια προάστια) για με-
ρική απασχόληση. Τηλ.: 6976 654854. 
https://swr.gr/WVc7b

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ZHTΟΥΝTAI από εκδοτική εταιρία στο 
Κορωπί επαγγελματίες διορθωτές κειμέ-
νων. Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Πλήρης απασχόληση, βασικός μισθός. 
Κωδικός θέσης: ΔΕ0918. https://swr.
gr/Iw5FO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προά-
στια μοριακός βιολόγος με τουλάχιστον 
3ετή εμπειρία. https://swr.gr/QDdmZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός μηχανικός-χημικός 
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων για 
το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Επι-
θυμητή η προϋπηρεσία στο αντικείμενο. 
https://swr.gr/qjFfv
ZHTEITAI μοριακός βιολόγος τμήμα-
τος πωλήσεων εταιρίας, πτυχιούχος με 
μεταπτυχιακό, Οffice, αγγλικά, άδεια 
οδήγησης, δυνατότητα ταξιδιών και 
προϋπηρεσία στον χώρο επιθυμητά. 
Παρέχεται ικανοποιητικό πακέτο, κινητό, 
αυτοκίνητο και εκπαιδευτικά ταξίδια. 
https://swr.gr/gKamt
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή 
ζωικής παραγωγής για πωλητής στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00. https://swr.gr/J9KEx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στην Κηφισιά. Απο-
στολή βιογραφικών με θέμα: Χημικός. 
https://swr.gr/ZIx5F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco School 
Μπλε Μέλισσα ψυχολόγος για την κυψέ-
λη των συναισθημάτων. Στείλτε μας το 
βιογραφικό σας και τα εργαστήρια που 
θέλετε να πραγματοποιήσετε. https://
swr.gr/6wZzF

ΕΣΤΙΑΣΗ
ZHTΟΥΝTAI σερβιτόρος και βοηθός 
σερβιτόρου με εμπειρία από ιταλικό 
εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο. https://
swr.gr/SGz5m
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός πιτσαδόρου με εμπει-
ρία από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό 
Φάληρο. https://swr.gr/HP8Ty
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Αθήρι 
στον Κεραμεικό βοηθός σερβιτόρου. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και η 
προϋπηρεσια. https://swr.gr/1lIf3
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere 
και από τον consultant ex. chef Αξιώτη 
Παράσχο για το 2019 σερβιτόροι.
ZHTΕΙTAI από το ξενοδοχείο Belvedere 
και από τον consultant ex. chef Αξιώτη 
Παράσχο για το 2019 ζαχαροπλάστης.
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.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Duck Private 
Cheffing στη Θεσσαλονίκη λαντζιέρης/α 
με προϋπηρεσία σε εστιατόριο. https://
swr.gr/YGN1R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τραπεζοκόμος για κέντρο 
φροντίδας ηλικιωμένων στο Ζούμπερι 
Αττικής. https://swr.gr/Aianv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε ανα-
ψυκτήριο. 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

ZHTΟΥΝTAI από ξενοδοχείο στην Κέρ-
κυρα 250 κλινών μάγειρας και βοηθός 
μάγειρας με προϋπηρεσία. https://swr.
gr/TU5jp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη/ισσας 
στην Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής. 
Πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσληψη, 
εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέ-
λιξης. https://swr.gr/jWYoR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εστιατορίων 
assistant F B manager για εκτέλεση 
παραγγελιών-παραλαβών, παρακο-
λούθηση κοστολογίων και καταχώριση 
τιμολογίων. https://swr.gr/DFZ2f
ZHTΟΥΝTAI σερβιτόροι για service από 
all day cafe-restaurant στην περιοχή 
του Νέου Ψυχικού. https://swr.gr/GlBdN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre εστιατορίου με εμπει-
ρία, οργανωτικές δυνατότητες, γνώσεις 
εκδηλώσεων και δεξιώσεων για ξε-
νοδοχείο στην Καλαμπάκα. https://swr.
gr/yOZm5
ZHTEITAI υπάλληλος για μαγαζί εστία-
σης στα Διαβατά. Απογευματινά ωράρια, 
απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει από 
καφέ και service. Τηλ.: 6936 112271 
(ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00). 
https://swr.gr/owUqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο ζαχαροπλα-
στικής ανατολικά της Θεσσαλονίκης άτο-
μο με προϋπηρεσία για την παραγωγή 
βουτημάτων, σνακ, σάντουιτς. https://
swr.gr/rhqaK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα ζαχαροπλαστεία Ν. 
Αλεξούδας πωλήτρια με προϋπηρεσία 
για το κατάστημα στην περιοχή της Κασ-
σάνδρου. https://swr.gr/pRh9D
ZHTΟΥΝTAI σερβιτόρες και για μπου-
φέ από καφετέρια στον Άγιο Δημήτριο 
(Αγίου Δημητρίου 216). Ευχάριστο και 
φιλικό περιβάλλον εργασίας. Τηλ.: 6974 
109270. https://swr.gr/W9rCd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman για 5* ξενοδοχείο 
στη Σαντορίνη με σχετική προϋπηρεσία 
και άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή (σεζόν έως 31/10). 
Τηλ.: 22860 25480. https://swr.gr/O6skw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ captain για το εστιατόριο 
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. 
https://swr.gr/kG2xb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για το εστιατόριο 
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. 
https://swr.gr/SuOEM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre d’ για το εστιατόριο 
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. 
https://swr.gr/h45dn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef και βοηθός μάγειρα από 
εστιατόριο bistro στο Χαλάνδρι. Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Μισθός ικανοποιητικός. 
https://swr.gr/frLEY
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία Αφοί Κο-
μπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται 
στον χώρο της μαζικής εστίασης, Α’ και 
Β’ μάγειρες. Απαραίτητο πιστοποιητικό 
υγείας. https://swr.gr/zml8F
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία Αφοί Κο-
μπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται 
στον χώρο της μαζικής εστίασης, άτομα 
για λάντζα. https://swr.gr/DmGpB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση 
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλ-
λον. Περιοχή γηροκομείου, Πολυγώνο. 
https://swr.gr/5a4KO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα-βοηθός 
κουζίνας για ξενοδοχείο 3* στη Σίβηρη 
Χαλκιδικής. Τηλ.: 6958 005668. https://
swr.gr/r8YHR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σερβιτόρου από ιτα-
λικό εστιατόριο στο Χαλάνδρι. https://
swr.gr/dQKzp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Canal Cafe στο Κέ-
ντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρ-
χος σερβιτόρος/α για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/MTpAn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας-μαγείρισσα Α’ από 
το Kouros Hotel στη Δράμα για μόνιμη 
εργασία. Απαραίτητη η 5ετής προϋπη-
ρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητά 
βιογραφικά από την περιοχή της Δράμας. 
https://swr.gr/4Odef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος-σερβιτόρα από 
το ξενοδοχείο 4* Κούρος στη Δράμα για 
μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία και η γνώση ξένων γλωσσών. 
https://swr.gr/WFwLc
ZHTEITAI βοηθ?ς ζαχαροπλάστη με 
απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο 
του παγωτού σε τζελατερία στο κέντρο. 
https://swr.gr/6xulO

ZHTΟΥΝTAI σερβιτόροι με προϋπηρεσία 
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών. 
https://swr.gr/QfWYa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με γνώσεις-εμπειρία 
στο wok και sushi για το νέο κατάστη-
μα Mongo Ευόσμου. Πλήρη ασφάλιση, 
ωράριο, πολύ καλό πακέτο αποδοχών. 
https://swr.gr/VHMku
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το κατάστημα Le Go?t 
στη Γλυφάδα, με πρωινό ωράριο, μα-
γείρισσα με μεγάλη εμπειρία για κρύα 
κουζίνα και παραγωγή σάντουιτς. Τηλ.: 
210 8944566. https://swr.gr/Yet5P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα σερβιτόρα και για ταμείο 
για εστιατόριο στο Κολωνάκι. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση. 
https://swr.gr/u2Dxw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για όμιλο εστια-
τορίων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης, γνώσεις 
H/Y, Microsoft Office και προγραμμάτων 
της Megasoft. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
5 ετών σε ξενοδοχεία ή επισιτιστικούς 
χώρους. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/rBc0E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας βραδινός από Οκτώ-
βριο με Μάϊο στο κέντρο Θεσσαλονίκης σε 
νεανικό εστιατόριο. Επιθυμητή εμπειρία 
σε rational, therrmomix, roner. https://
swr.gr/oxVsE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman από πολυτελές ξενο-
δοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή 
και πλήρης διατροφή. https://swr.gr/
lPFOV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ α’ σερβιτόρος από πολυτε-
λές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται 
διαμονή και πλήρης διατροφή. https://
swr.gr/yBhWC
ZHTΟΥΝTAI σερβιτόρες και για μπου-
φέ από το Politia Tennis Club για part 
time απασχόληση (Παρασκευή, Σάββατο, 
Κυριακή) στο τμήμα κοινωνικών εκδη-
λώσεων του συγκροτήματος. Τηλ.: 210 
6200003. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/wP9IJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ζαχαροπλάστης από ζα-
χαροπλαστείο για την παραγωγή. Απα-
ραίτητο το πιστοποιητικό υγείας και το 
μεταφορικό μέσο. Περιοχή Θεσσαλονίκη. 
https://swr.gr/SKbpZ
ZHTΟΥΝTAI νέες/οι σερβιτόρες/οι σε 
ξενοδοχείο για απασχόληση σε σύγχρονο 
περιβάλλον. Απαραίτητα καλή γνώση 
της αγγλικής και δεύτερης γλώσσας. 
https://swr.gr/dh8Tj
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία εστίασης 
Αφοι Κομπατσιάρη ΑΕ άτομα με εμπειρία 
στην παρασκευή καφέ, και buffet για ερ-
γασία σε αναψυκτήριο εντός του Αττικού 
Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα. Τηλ: 210 
6025202, φαξ: 210 6025204. Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/R5wr8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης-τυλιχτής /τρια από 
αναψυκτήριο εντός του Αττικού Ζωο-
λογικού Πάρκου στα Σπάτα. Τηλ: 210 
6025202, φαξ: 210 6025204. https://
swr.gr/wuhKM
ZHTOYNTAI από ανώνυμη εταιρία άτομα 
με εμπειρία σε service και buffet για 
καφέ-εστιατόριο στα Σπάτα. Tηλ: 210 
6635615, ώρες επικοινωνίας: 12:00-
23:00. https://swr.gr/XuiRB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα με 5 έτη 
εμπειρία για εργαστήριο ζαχαροπλαστι-
κής-catering. Περιοχή Μεταμόρφωση. 
https://swr.gr/1mTNE
ZHTΟΥΝTAI barwomen από μεγάλο ξε-
νοδοχείο της Αθήνας για απασχόληση 
σε καινοτόμο και σύγχρονο περιβάλλον. 
Απαραίτητα αντίστοιχος τίτλος σπουδών 
και καλή γνώση της αγγλικής. Προτιμώ-
νται δεύτερη ξένη γλώσσα και ανάλογη 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/uUlNH
ZHTΟΥΝTAI νέες/οι σερβιτόρες/οι 
από μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας για 
απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον. 
Απαραίτητα αντίστοιχος τίτλος σπουδών 
και καλή γνώση της αγγλικής. Προτιμώ-
νται δεύτερη ξένη γλώσσα και ανάλογη 
προϋπηρεσία. Προοπτικές εξέλιξης. Βι-
ογραφικά στο link: https://swr.gr/Ebu7R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για μικρό ξενοδοχείο 
στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Διατείθε-
ται διαμονή, επίσης πρέπει να διαθέτει 
δικό του μεταφορικό μέσο. https://swr.
gr/VEywe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Μύκο-
νο σερβιτόρος καθώς και άτομα για το 
εστιατόριο και το beach bar. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6974 582818. 
https://swr.gr/1Hmv3

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Green Deli 
(εργαστήριο, catering) μάγειρας Β’ και βο-
ηθός μάγειρα για παρασκευή sandwiches 
και σαλατών. Προσόντα: πτυχίο σχολής, 
γνώσεις HACCP, εργασιακή εμπειρία. 
https://swr.gr/4iHtT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος /α για την καλοκαι-
ρινή σεζόν, από παραλιακό ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παροχή διαμονής, διατρο-
φής, ικανοποιητικές αποδοχές και πλή-
ρης ασφάλιση. Απαραίτηρη προϋπηρεσία 
στον χώρο και άριστη γνώση αγγλικών. 
Πρόσληψη άμεση. https://swr.gr/mzPq1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από snack-bar στη Μύκονο 
βοηθός σερβιτόρου με άριστα αγγλικά 
και προαιρετικά ιταλικά. Παρέχεται δι-
αμονή, διατροφή. Τηλ: 6940 893642. 
https://swr.gr/Nj8eq
ZHTΟΥΝTAI άτομα από μία από τις μεγα-
λύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστά-
σεων για μπουφέ σε VIP lounge μεγάλης 
αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο 
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ωράριο κυ-
λιόμενο. Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: 
ΜΠ718 (μπουφές). Βιογραφικά στο link: 
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 Τσέρ-
κι στη Θεσσαλονίκη (Λαδάδικα) άτομα 
για τη θέση του σερβιτόρου. Τηλ: 6977 
240057. https://swr.gr/Konvl
ZHTΟΥΝTAI άτομα για service σε pool 
and beach bar ξενοδοχείου. Παρέχεται 
διαμονή. Τηλ: 23710 51107. https://swr.
gr/lxmC1
ZHTΟΥΝTAI έμπειρες βοηθοί κουζίνας 
από μεζεδοπωλείο στην Ομόνοια. Ωράριο: 
09:00-18:00. Καθημερινή πληρωμή. Τηλ.: 
210 5239429, 6906 228854. https://
swr.gr/Qfb0F
ZHTΟΥΝTAI από μεζεδοπωλείο στην 
Ομόνοια 3 έμπειρες για σέρβις. Ωράριο: 
09:00-18:00. Καθημερινή πληρωμή. Τηλ.: 
210 5239429, 6906 228854. Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/oJO0i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α με προϋπηρεσία 
και γνώσεις αγγλικών από ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και δια-
τροφή. Τηλ.: 6944 771905. https://swr.
gr/usOqK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή μονάδα 
5* στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης A’, 
B’, Γ’ μάγειρας-ζαχαροπλάστης-βοηθός 
ζαχαροπλάστη για εργασία όλο τον χρόνο. 
https://swr.gr/51tLS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στη Χρυσή 
Ακτή της Πάρου σερβιτόρος /α με προ-
ϋπηρεσία και γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/8QMJb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef από μεγάλη εταιρία 
catering με έδρα την Αθήνα για μόνι-
μη εργασία. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Ικανοποιητικός μισθός. https://swr.
gr/1Tybv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη στην 
Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής. 
Πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσλη-
ψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτική 
εξέλιξης. https://swr.gr/YPsij
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από την αλυσίδα 
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. 
Συγγρού. Προϋποθέσεις: ευχάριστη πα-
ρουσία, επαγγελματισμός, ομαδικότη-
τα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, 
προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. 
Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνί-
ας: 09:00-21:00). Βιογραφικά στο link: 
https://swr.gr/y3e6Z
ΖΗΤOYNTAI σερβιτόροι/ες από την αλυ-
σίδα Ciao Italia για το κατάστημα του 
Παγκρατίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις: 
ευχάριστη παρουσία, προϋπηρεσία στον 
χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, 
προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρί-
ου. Τηλ.: 210 7293707 (10:00-15:00). 
https://swr.gr/vE
ΖΗΤOYNTAI σερβιτόροι/ες από την 
αλυσίδα Ciao Italia για το κατάστη-
μα της λεωφ. Συγγρού. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: Ευχάριστη παρουσία, 
προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελ-
ματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, 
πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστι-
κότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 210 
7239707 (10:00-15:00). Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/Y9

MARKETING- 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ZHTEITAI 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 με-
ρικής απασχόλησης για την εμπορική 
στελέχωση ενημερωτικού site. Πλήρως 
ικανοποιητικές απολαβές. Απαραίτητες 
γνώσεις social media, υπολογιστή. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση. https://swr.gr/b49iz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος γραφείου με γνώσεις digital 
marketing. Απαραίτητα προσόντα: από-
φοιτος ΑΕΙ, άριστες γνώσεις διαχείρισης 
ιστοσελίδων, εφαρμογών social media. 
https://swr.gr/yxk6T
ZHTEITAI από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος στο τμήμα marketing με τα 
παρακάτω προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ, επικοινωνιακός/ή, άριστα αγγλικά και 
γνώση H/Y. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/iXZ7r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία στα βό-
ρεια προάστια άτομο για το τμήτα του 
internet marketing και συγκεκριμένα 
για τη διαχείριση 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
ZHTΟΥΝTAI από διαφημιστική εταιρία 
άτομα με άριστες ικανότητες επικοινωνί-
ας 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/K5

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία οδηγός 
αυτοκινήτου για διανομές προϊόντων 
εντός Αττικής. Απασχόληση: πενθήμερη, 
8ωρη. Απαιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα 
οδήγησης 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, 
κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και 
μηχανής. https://swr.gr/AYFz9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ι.Χ. από όμιλο επι-
χειρήσεων στα νότια προάστια για 
διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών 
και μεταφορές προσώπων. Τηλ.: 210 
8918000. https://swr.gr/v3K0L
ZHTEITAI από μεταφορική εταιρία οδηγός 
για διανομές, περισυλλογές με 8τονο 
φορτηγό εντός Αττικής. https://swr.
gr/YjUyq
ZHTΟΥΝTAI οδηγοί με δίπλωμα 3ης 
κατηγορίας από μεταφορική εταιρία στην 
Κατερίνη (επιθυμητή η προϋπηρεσία) για 
άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 2351 305241. 
https://swr.gr/scxhe
ZHTΟΥΝTAI άμεσα οδηγοί με δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας από μεταφορική εταιρία 
στην Κατερίνη για διανομή. https://swr.
gr/PsF6O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από Α.Ε. παραγωγής 
και εμπορίας τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ 
Σίνδου. Προφίλ υποψηφίων: κάτοχος 
διπλώματος Γ’ κατηγορίας, κάτοχος ΠΕΙ, 
κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου, 
γνώση μεταφορικών Καλοχωρίου και 
περιχώρων. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/265M9
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων 
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη οδηγός 
με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. 
https://swr.gr/T0pgA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για μεταφορά παι-
διών σε οικογένεια με το αυτοκίνητο 
της οικογένειας. Μερική απογευματινή 
απασχόληση (16 ώρες την εβδομάδα, 
Δευτέρα έως Σαββάτο). Αμοιβή μηνιαία, 
περιοχή: Φιλοθέη. Θα επιλεγεί κάτοικος. 
https://swr.gr/zbp34
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με επαγγελματικό δί-
πλωμα Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία 
από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί. Βασι-
κός μισθός. Κωδικός θέσης: VAN1017. 
https://swr.gr/Bfqx9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κα-
τηγορίας (συρόμενο-επικαθήμενο) με 
πιστοποιητικό ΠΕΙ και ψηφιακού ταχο-
γράφου από μεταφορική εταιρία. Τηλ: 
6984 444220. https://swr.gr/sx7Ao
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από μεταφορική εταιρία 
στη Λάρισα για διανομή με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας. https://swr.gr/zwGy8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγο-
ρίας και Π.Ε.Ι. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε συρόμενο φορτηγό με γερανό. Κατά 
προτίμηση από δυτικές συνοικίες. Κωδικός 
θέσης: ΟΔΗΓΟΣ. https://swr.gr/PfNIQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης-οδηγός 
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ από 
εταιρία αλουμινίου για μόνιμη απασχό-
ληση. https://swr.gr/udcnj

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ZHTΟΥΝTAI 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 υπη-
ρεσιών στον χώρο των εκτιμήσεων 
επαγγελματικών ακινήτων στέλεχος 
με σπουδές μηχανικού. Ολιγόχρονη 
εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμητή, 
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 προγραμμά-
των. Πρότερη εμπειρία σε πολεοδομικές 
αδειοδοτήσεις θα εκτιμηθεί. https://swr.
gr/Vmve9
ZHTΟΥΝTAI μηχανικοί, αρχιτέκτονες 
και μηχανολόγοι, απόφοιτοι ΑΕΙ. Απα-
ραίτητα 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 Θεσ-
σαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. https://swr.gr/QXroE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από 
τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσ-
σαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. https://swr.gr/JXOFw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών 
έργων για εργασία σε χωματουργικά και 
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη 
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. Βιογραφικά στο link: 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 Φραγκόπου-
λος ΑΒΕΕ ηλεκτρόλογος-μηχανολόγος 
μηχανικός 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
ZHTΟΥΝTAI έμπειροι μηχανικοί πωλή-
σεων από εταιρία με τριακονταετή πα-
ρουσία για την προώθηση βιομηχανικών 
συστημάτων μέτρησης και ελέγχου σε 
όλη την Ελλάδα. https://swr.gr/6nQE3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων 
και συντηρήσεων συστημάτων ασφα-
λείας ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος 
μηχανικός για την τεχνική υποστήριξη 
και την υποστήριξη πελατών. Κωδικός: 
003. Βιογραφικά στο link: https://swr.
gr/4PGhb

ZHTΟΥΝTAI από εταιρία εγκαταστάσεων 
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας 
τελειόφοιτοι ηλεκτρονικοί-ηλεκτρολόγοι 
για πρακτική άσκηση. Κωδικός: 002.Βι-
ογραφικά στο link:https://swr.gr/2aO8i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος, 
απόφοιτος ΤΕΙ, από εταιρία συστημά-
των ασφαλείας για τοποθετήσεις και 
συντηρήσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/F0MkR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος 
μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε), με πιστοποίηση 
στην ενεργειακή διαχείριση Η/Μ εγκα-
ταστάσεων. https://swr.gr/ZxOGu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος 
απόφοιτος ΤΕΙ από εταιρία συστημά-
των ασφαλείας για τοποθετήσεις και 
συντηρήσεις. Επιθυμητή προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/QF4L6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο σύγχρονο μηχα-
νουργείο μηχανουργός με γνώση τόρνων 
CNC ή κέντρων κατεργασίας CNC για 
στελέχωση του τμήματος μηχανουργείου. 
Απαραίτητη γνώση προγραμματισμού 
και χειρισμού κέντρων κατεργασία ή 
τόρνων CNC. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/yovxK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προϊστάμενος συντήρησης, 
κατά προτίμηση μηχανολόγος, απόφοιτος 
τουλάχιστον ΤΕΙ, με γνώσεις ξενοδο-
χειακής συντήρησης. Βιογραφικά στο 
link: https://swr.gr/jgBk6
ZHTΟΥΝTAI άτομα για συνεργείο αυτο-
κινήτων και φανοποιίας. Σταθερός μι-
σθός. Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429. 
https://swr.gr/7sOhq

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία γυναικείων εν-
δυμάτων έμπειρη μοντελίστ με γνώσεις 
πολυπατρόν. https://swr.gr/AJKuo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής 
έμπειρη μανικιουρίστ για μερική απα-
σχόληση σε ευχάριστο περιβάλλον με 
ευέλικτο ωράριο, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. 
Προσφέρονται αμοιβή αναλόγως προ-
σόντων και προϋπηρεσίας, ασφάλιση και 
bonus. https://swr.gr/MqLeY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής 
έμπειρη αισθητικός για μερική απα-
σχόληση σε ευχάριστο περιβάλλον με 
ευέλικτο ωράριο, πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. 
Προσφέρονται αμοιβή αναλόγως προ-
σόντων και προϋπηρεσίας, ασφάλιση και 
bonus. https://swr.gr/c8Oqs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μανικιουρίστ-τεχνίτρια νυ-
χιών με γνώσεις manicure, pedicure, 
ημιμόνιμου, τζελ από κατάστημα νυχιών 
στο μετρό Νέου Κόσμου για 3ήμερη απα-
σχόληση, 8ωρο. Δίδεται μισθός και ΙΚΑ. 
https://swr.gr/KMkvL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa στην 
Αθήνα έμπειρη πωλήτρια υπηρεσιών 
αισθητικής με διοικητικές ικανότητες. 
Εμπειρία σε luxury spa ή ιατρική αισθητι-
κή. Οργανωτική, σοβαρή, με έμφαση στην 
εξυπηρέτηση πελατών. Προσφέρονται 
μισθός, bonus. https://swr.gr/thCn8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa 
επαγγελματίας αισθητικός καμπίνας-
spa manager με εμπειρία σε πρόσω-
πο-σώμα, απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ. Να 
διαθέτει εμπειρία, επαγγελματισμό, 
διοικητικές ικανότητες και ικανότητες 
στις πωλήσεις. Προσφέρονται μισθός, 
εκπαίδευση, bonus. Βιογραφικά στο link: 
https://swr.gr/nRNi9
ZHTΟΥΝTAI τεχνίτες και βοηθοί για 
το σαλόνι και το βαφείο του επώνυμου 
κομμωτηρίου JO Hair Body by Betty 
Marmarinou στον Κορυδαλλό. Τηλ: 
210 4944478-9. Βιογραφικά στο link: 
https://swr.gr/1BZh0
ZHTΟΥΝTAI τεχνίτες μανικιούρ-πε-
ντικιούρ για μόνιμη εργασία με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος. https://swr.
gr/uNVzD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθη-
τικής στα νότια προάστια. Απαραίτητα 
προσόντα: κάτοχος πτυχίου αισθητικής 
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχο χώρο. 
Κωδικός θέσης: Aisthetic. Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/xq0CP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιστοποιημένη τεχνίτρια νυ-
χιών (μανικιούρ-πεντικιούρ) με άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος από ινστιτούτο 
spa στην περιοχή των νοτίων προαστί-
ων. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Κωδικός 
θέσης: spaman.1. Βιογραφικά στο link: 
https://swr.gr/UmpGr

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 
καθήκοντά της συντάσσοντας συμβο-
λαιογραφικές πράξεις και δηλώσεις. 
https://swr.gr/Ey0iD
ZHTEITAI δικηγόρος με γνώσεις και 
εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και 
σε θέματα real estate για εργασία σε 
τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη 
Χαλκιδική. https://swr.gr/q7AJI
ZHTEITAI δικηγόρος με γνώσεις και 
εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και 
σε θέματα real estate για εργασία σε 
τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη 
Χαλκιδική. https://swr.gr/rP6Bf

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κλιβανέας με πιστοποιητικό 
της Σχολής Απολυμαντών ή βεβαίωση 
της Δ/νσης Υγιεινής και εμπειρία του-
λάχιστον (2) ετών για εργασία πλήρους 
απασχόλησης στην Αλεξανδρούπολη. 
https://swr.gr/qGiOY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπα-
τσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον 
χώρο της μαζικής εστίασης, προσωπικό 
καθαριότητας. https://swr.gr/gFzaW
ZHTEITAI άτομο για φύλαξη-επίβλε-
ψη μαθημάτων αγοριού 9 ετών. Δευ-
τέρα-Παρασκευή: 14:00-20:00 όταν τα 
σχολεία είναι ανοιχτά, ενώ 08:30-17:30 
όταν είναι κλειστά. Επιθυμητά οικιακά, 
διανυκτέρευση αν χρειαστεί. Υπάρχει 
κατοικίδιο, απαγορεύται το κάπνισμα. 
Μηνιαίος μισθός. https://swr.gr/fBqhC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος βάρδιας από μεγά-
λη εταιρία καθαρισμού για να εργαστεί 
στον καθαρισμό. Ωράριο απογευματινό 
σταθερό πενθήμερο. Περιοχή Περιστέρι. 
Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΥΠΑ 188. 
https://swr.gr/Bs1Ec
ZHTΟΥΝTAI άτομα με γνώσεις αγγλικών 
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη 
παιδιών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε 
Κω, Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή 
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/p8fY0
ZHTΟΥΝTAI άτομα με γνώσεις αγγλικών 
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη 
παιδιών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε 
Κω, Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή 
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/i06zM
ZHTΟΥΝTAI άτομα με γνώσεις αγγλικών 
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη 
παιδιών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε 
Κω, Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή 
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη. 
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 
9:30-5:30. https://swr.gr/XshGK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός χωρίς 
υποχρεώσεις ως εσωτερική για ηλικι-
ωμένη στη Μύκονο. Παρέχεται σταθε-
ρός μισθός. Τηλ.: 6906 228854, 210 
5239429. https://swr.gr/1k5re
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός ως 
εσωτερική για 60χρονο στην Ηλιούπολη. 
Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429 (κ. 
Γιάννης). https://swr.gr/lxLK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια από 
κατάλυμα στην Αθήνα για 8 ώρες εργα-
σίας, 12-μηνη απασχόληση, ασφαλισμένη 
κανονικά με ΙΚΑ, άδειες κλπ. https://swr.
gr/T0Jdc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για τριμελής 
οικογένεια στην περιοχή Πατήσια. Τηλ: 
6942 534390. https://swr.gr/WpjUf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Skiathos 
Palace για εποχιακή απασχόληση κα-
θαρίστρια με προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών. Προσφέρεται διαμονή και 
διατροφή. https://swr.gr/Qqa5n
ZHTΟΥΝTAI καθαρίστριες σε βίλες για 
σεζόν στη Μύκονο. Παρέχεται στέγη και 
ασφάλιση. Τηλ.: 210 6251000, κα Κα-
μπριγιάννη Μαρίνα. https://swr.gr/cwIlp
ZHTΟΥΝTAI καθαριστές από μία από τις 
μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκατα-
στάσεων με εμπειρία στον καθαρισμό στις 
περιοχές: Ελληνικό, Άγιος Δημήτριος, Βού-
λα, Καλλιθέα, Π. Φάληρο, κέντρο, βόρεια 
προάστια. Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: 
ΑΚΑ 187. https://swr.gr/1DR3O

ZHTΟΥΝTAI καθαρίστριες στην Κάτω 
Κηφισιά από μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων. 
Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΚΚΚ187. 
https://swr.gr/G0dic
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος με γνώσεις κη-
πουρικής, ερασιτέχνης, για καλλιέργεια 
μισού στρέμματος κήπου στο Ψυχικό. 
Τηλ.: 210 6718080, 6976 654854. 
https://swr.gr/lmuEU

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από φαρμακευτική εταιρία 
βοηθός λογιστή για καταχωρίσεις γε-
νικής-αναλυτικής λογιστικής και υπο-
στήριξη λογιστηρίου. 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. Προσφέ-
ρεται εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, 
ικανοποιητικός μισθός, ασφάλιση. https://
swr.gr/n6g8Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο βο-
ηθός λογιστή για λογιστήριο, απόφοιτος 
ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/KqIHv
ZHTEITAI υπάλληλος για τη στελέχω-
ση του τμήματος εισπράξεων (credit 
collection department). Απαιτούμενα 
προσόντα: πτυχίο οικονομικών σπουδών, 
πτυχίο αγγλικής γλώσσας, προϋπηρε-
σία τουλάχιστον 2 ετών. https://swr.
gr/MGasm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής, απόφοιτος ΑΕΙ Tμή-
ματος Λογιστικής και Χρηματοοικονο-
μικών. Απαραίτητα προσόντα η άριστη 
γνώση της αγγλικής και της γερμανικής 
γλώσσας και ο βαθμός πτυχίου πάνω από 
7,5. Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί. 
https://swr.gr/X0Kvw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πει-
ραιά λογιστής-λογίστρια για πλήρη απα-
σχόληση. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση αγγλικών και 
σχετικής ορολογίας, γνώση μισθοδοσίας, 
ΦΠΑ κ.λπ., άριστη γνώση υπολογιστών. 
https://swr.gr/2uQv3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα Imaginarium 
administrative assistant για ετήσια 
σύμβαση απασχόλησης με απαραίτητες 
γνώσεις αγγλικών, Office και προηγού-
μενη εμπειρία σε μηχανογραφημένο λο-
γιστήριο. Γνώση ισπανικών θα θεωρηθεί 
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, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών 
και άριστη γνώση χρήσης προγράμμα-
τος μισθοδοσίας Epsilon. https://swr.
gr/3WJOc
ZHTΟΥΝTAI λογιστές και βοηθοί λογι-
στών με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/LWNvU
ZHTΟΥΝTAI oρκωτοί ελεγκτές από 
νεοϊδρυθείσα εταιρία για συνεργασία. 
https://swr.gr/4MKlg
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για εργασία 
σε λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. Απα-
ραίτητη η γνώση μισθοδοσίας (έκδοση, 
προσλήψεις κ.λπ.), καλή γνώση Β’ και 
Γ’ κατηγορίας βιβλίων. https://swr.gr/
X5Wy4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής και βοηθός λογιστής 
απόφοιτος τελειόφοιτος οικονομικής 
σχολής για πρακτική και ένταξη στην 
παραγωγή με απόκτηση εμπειρίας σε 
διπλογραφικά λογιστικά βιβλία Γ΄κα-
τηγορίας, μηχανογράφηση, εργατικά, 
μισθοδοσία. https://swr.gr/DKEyx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής-λογίστρια από λογι-
στικό γραφείο της Θεσσαλονίκης (περιοχή 
Cosmos) με ελάχιστα προαπαιτούμενα 
προϋπηρεσία 5-10 έτη σε βιβλία Γ’ κα-
τηγορίας, διαχείριση μισθοδοσίας και 
χρήση των λογισμικών της epsilon-net. 
https://swr.gr/ED2Mi
ZHTΟΥΝTAI 3 καταρτισμένοι οικονομο-
λόγοι από μελετητική εταιρία διοίκησης 
και οικονομίας για στελέχωση οικείου 
τμήματος. Απαραίτητη γνώση τουλάχιστον 
ενός εκ των SPSS/EViews/STATA/R. 
https://swr.gr/HgtP8

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη φαρμακοβιομηχανία 
DocPharma ζυγιστής-παρασκευαστής 
φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατρο-
φής, 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
ZHTOYNTAI άτομα από μεγάλη βιομη-
χανία στη Σίνδο, για απασχόληση στο 
συσκευαστήριο. https://swr.gr/tvFHq

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής 
computer engineer με γνώσεις router, 
firewall, exchange server, Hyper V, Active 
Directory, με δίκυκλο. Ικανοποιητικές 
αποδοχές. Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 
ετών. https://swr.gr/m1j5V
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από επιχείρηση παροχής 
υπηρεσιών internet στη Θεσσαλονίκη 
προγραμματιστής 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 απα-
σχόληση. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών 
και η προϋπηρεσία. https://swr.gr/4RL8A
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Ζουμπουλάκης Α.Ε. 
presales engineer-IT administrator. 
Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία σε δημόσιους 
διαγωνισμούς. https://swr.gr/0yK8c
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ για παραμετρο-
ποίηση router Mikrotik, T/K ενσύρμα-
των-ασύρματων δικτύων remote-onsite 
support σε πελάτες και εγκαταστάσεις. 
Προσόντα: επιθυμητό πτυχίο πληροφο-
ρικής ΤΕΙ θετικών επιστημών, γνώση 
ενσύρματων δικτύων, γνώση TCP/ΙΡ, 
καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων 
Windows, Windows Server, Linux, ικα-
νότητα επίλυσης προβλημάτων, δίπλωμα 
οδήγησης μηχανής. Προσφορά: ικανο-
ποιητικό πακέτο αποδοχών, άριστο περι-
βάλλον εργασίας. https://swr.gr/8KXhY
GEORAMA is LOOKING to hire a 
software developer. A candidate with 
skills in Image Processing-Computer 
Vision will be preferred. The successful 
candidate will participate in exciting 
national and European projects. https://
swr.gr/8tTQ7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT support specialist για 
πλήρη απασχόληση με εμπειρία 2-4+ 
ετών, απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ, υποστήριξη 
εταιρικών πελατών σε Windows, Mail, 
Active Directory, δίκτυo. Απαραίτητα: 
αγγλικά (καλό επίπεδο γραπτά-προφο-
ρικά) και αυτοκίνητο ή μηχανή. https://
swr.gr/obThm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ computer engineer computer 
freak, γνώσεις router, Firewall, Exchange 
Server, Hyper V, Active Directory, με 
δίκυκλο, καλοπληρωμένη εργασία, από 
εταιρία πληροφορικής. Aπαραίτητη προ-
ϋπηρεσία 3 ετών. https://swr.gr/7nHDE
ZHTEITAI ERP support consultant με 
γνώσεις ATLANTIS ERP η και SOFTONE 
SQL από την Geniusnet AE, για άμεση 
πρόσληψη. Mισθός ικανοποιητικός και 
εξελίξιμος, άριστο εργασιακό περιβάλ-
λον. https://swr.gr/I3SiC
ZHTEITAI web developer-τεχνικός 
λογισμικού από εταιρία διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού HR για λο-
γαριασμό πελάτη της με γνώσεις σε 
υποστήριξη και κατασκευή sites και 
εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια. Κωδ: 
Web.dev.2. https://swr.gr/rZVKf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ web developer-τεχνικός 
λογισμικού από μεγάλη ανώνυμη 
εταιρία συμβούλων και εκπαίδευσης 
με γνώσεις σε υποστήριξη και κατα-
σκευή 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 
πληροφορικής για την προώθηση λο-
γισμικού και υπηρεσιών, γνώση του 
τομέα υγείας, ανάπτυξη και διατή-
ρηση πελατολογίου, συμμετοχή στον 
σχεδιασμό των πωλήσεων, σύνταξη 
προσφορών-προτάσεων. Βιογραφικά 
στο link: https://swr.gr/eiQxX

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος PHP CSS developer 
για 4ωρη απασχόληση ή ελεύθερος 
επαγγελματίας για συντήρηση-ανάπτυξη 
πλατφόρμας internet PHP CSS custom. 
https://swr.gr/7fZL0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ presales engineer-IT 
administrator από την εταιρία Ζου-
μπουλάκης Α.Ε. Πτυχίο πληροφορικής 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/brZHM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ή φοιτητής πλη-
ροφορικής αριστούχος για διαχείριση 
ιατρικού site. Να διαμένει Αμπελοκή-
πους, Ψυχικό (υποχρεωτικό). Τηλ.: 210 
6718080, 6976 654854. https://swr.
gr/plx9H
ZHTEITAI αριστούχος τελειόφοιτος 
πληροφορικής Α.Ε.Ι. από ιατρείο της 
Αθήνας. Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπε-
λοκήπων-Ψυχικού. Πρωινή μερική απα-
σχόληση (μισθός και ασφάλιση). Τηλ.: 
210 1678080, 6976 654854.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής ή web 
designer για ιατρικές εφαρμογές. Πε-
ριοχή: Αμπελόκηποι Αττικής. Τηλ.: 6976 
654854 (09:30-14:30). https://swr.gr/2J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πλη-
ροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Υποχρεωτικά 
κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμα-
ρουσίου (βόρεια προάστια). Πρωινή με-
ρική απασχόληση. https://swr.gr/EWw7t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος φοιτητής ή τελειό-
φοιτος Α.Ε.Ι. ιατρικής ή πληροφορικής με 
Proficiency για πρωινή μερική απασχόλη-
ση ως διαχειριστής ιατρικής ιστοσελίδας. 
Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, 
Ψυχικού, Αμαρουσίου. https://swr.gr/3Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής-κατα-
σκευαστής site έμπειρος, τελειόφοιτος 
πανεπιστημίου, υποχρεωτικά κάτοικος 
Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου 
(βόρεια προάστια), για πρωινή μερική 
απασχόληση. https://swr.gr/ZN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος 
πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., υποχρε-
ωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχι-
κού, Αμαρουσίου (βόρεια προάστια). 
Πρωινή μερική απασχόληση. https://
swr.gr/FOfS8

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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 
μηχανημάτων και υλικών ψηφιακής εκτύ-
πωσης για γραφικές τέχνες. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία σε παρεμφερή κλάδο. 
https://swr.gr/jknG9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής έμπειρος για προ-
γράμματα ηλεκρικής ενέργειας και φυ-
σικού αερίου. Μισθός, ασφάλιση, μεγάλα 
bonus. https://swr.gr/GtAJw
ZHTΟΥΝTAI από την Κ. Α. Ζαζόπουλος 
Α.Ε.Β.Ε. στελέχη πωλήσεων χονδρικής. 
Συνεκτιμάται προϋπηρεσία στις ηλεκτρι-
κές συσκευές, γνώση χειρισμού υπο-
λογιστή, δυνατότητα για ταξίδια εντός 
Ελλάδας. https://swr.gr/5kAyC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την K.Α. Ζαζόπουλος 
στέλεχος ως σύμβουλος τηλεφωνι-
κών πωλήσεων και εξυπηρέτησης 
πελατών. Προϋποθέσεις: απόφοιτος 
λυκείου, γνώσεις Η/Υ, αγγλικών. Συνε-
κτιμάται κοινωνικότητα και συνέπεια. 
Κωδικός για τη θέση: zzSS. https://
swr.gr/oq7Zv
ZHTEITAI άτομο για το εμπορικό τμήμα 
εταιρίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον 
Ασπρόπυργο με πολύ καλή γνώση Η/Υ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώ-
ση 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 προϊόντων 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 εξυπηρέτηση 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
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ZHTΟΥΝTAI από μεγάλη εταιρία εμπο-
ρίας τροφίμων στην περιοχή της Σίνδου 
πωλητές για τον νομό Θεσσαλονίκης Μα-
κεδονίας. Απαιτούμενο προσόν: εμπειρία 
στις πωλήσεις τροφίμων-τυροκομικών 
προϊόντων. https://swr.gr/C0uQB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη εταιρία εμπορί-
ας τροφίμων στην περιοχή της Σίνδου 
διευθυντής καταστήματος για τον nομό 
Θεσσαλονίκης Μακεδονίας. Απαιτούμε-
να προσόντα: εμπειρία στις πωλήσεις 
τροφίμων-τυροκομικών προϊόντων. 
https://swr.gr/IZhja
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πείρα στις πωλήσεις 
καλλυντικών και αρωμάτων για το κατά-
στημά 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 υφα-
σμάτων ένδυσης πωλητής/τρια με άνεση 
στην επικοινωνία για δειγματισμό των 
προϊόντων της σε βιοτεχνίες ενδυμάτων. 
Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. https://
swr.gr/XhKT6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια chocolaterie-
patisserie με δεξιότητες επικοινωνί-
ας, ομαδικό πνεύμα. Πλήρης ή μερική 
απασχόληση σε βάρδιες, άμεση πρόσλη-
ψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές 
εξέλιξης, άριστο περιβάλλον. https://
swr.gr/uFhqv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για πλήρη απασχό-
ληση από αρτοζαχαροπλαστείο στην Άνω 
Γλυφάδα. Τηλ.: 210 9608788. https://
swr.gr/rq627
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος καταστημάτων 
λιανικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
Η/Υ. https://swr.gr/pnHew
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής σε δίκτυο χονδρικής. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. https://
swr.gr/G3B7o
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλη-
σης με γνώση αγγλικών από κατάστημα 
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/QFfLz
ZHTOYNTAI από τη Validus Sales 
Promotion προωθήτριες για προω-
θητικές ενέργειες σε supermarkets. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. https://swr.
gr/8HuIA
ZHTΟΥΝTAI από τη Validus Sales 
Promotion promoters για προωθητικές 
ενέργειες σε φαρμακεία εντός Αττικής. 
Προϋπηρεσία επιθυμητή. https://swr.gr/
LdN3y
ZHTEITAI από εταιρία εμπορίας εμφια-
λωμένου νερού και αναψυκτικών άτομο 
για τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών, 
πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, αγ-
γλικών. Προσφέρεται ανταγωνιστικό 
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο 
link: https://swr.gr/fqre7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια χονδρικής επι-
κοινωνιακή για part time εργασία σε 
εταιρία νεανικής μόδας. Επικοινωνία 
με υφιστάμενους-νέους πελάτες. Δειγ-
ματισμοί, παραγγελιοληψία, εμπειρία 
πωλήσεων και αγάπη για τη μόδα. 
Γνώσεις αγγλικών και Η/Υ. Ευέλικτο 
ωράριο. https://swr.gr/oFd1O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία βοηθός υπευθύνου 
πωλήσεων. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις 
απαραίτητη. Παρέχονται μισθός, ασφά-
λιση και bonus. Συνεχής εκπαίδευση και 
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ.: 210 3460132. 
https://swr.gr/eCoAI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πρατήριο 
καυσίμων στα νότια προάστια. Προσό-
ντα: απολυτήριο λυκείου, γνώσεις Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου, στρατιωτικές 
υποχρεώσεις εκπληρωμένες, δυνατό-
τητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες. 
Επιθυμητά: προϋπηρεσία σε πρατήριο BP, 
Shell ή ΕΚΟ, γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/OwFkV
ZHTΟΥΝTAI προωθήτριες από την 
κατασκευαστική εταιρία Simpa Α.Ε. 
για παρουσίαση προϊόντων στη ΔΕΘ. 
Ασφάλιση, μισθός, bonus. Τηλ.: 2310 
758060. https://swr.gr/OwGA6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία 
στα βόρεια προάστια στη θέση του πωλητή 
για τηλεφωνικές πωλήσεις με τουλά-
χιστον 3ετή εμπειρία και καλή γνώση 
Η/Υ. https://swr.gr/Iod4D

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση 
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλ-
λον. Περιοχή γηροκομείου, Πολύγωνο. 
https://swr.gr/BgAGs
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή 
ζωικής παραγωγής για πωλητής στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-
15:00. https://swr.gr/A6UrD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-πωλήτρια από επώ-
νυμη εταιρία αντρικών ειδών ένδυσης 
για άμεση πρόσληψη. Προϋπηρεσία στις 
πωλήσεις θα εκτιμηθεί. Περιοχή: κέντρο. 
https://swr.gr/H1aK6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία 1 άτομο 
για το τηλεφωνικό της κέντρο. Μερική 
απασχόληση 4ωρη. (Όχι τηλεφωνικές 
πωλήσεις). https://swr.gr/qyNXd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από δυναμικά αναπτυσσόμενη 
εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου, σε 
όλη την Ελλάδα, άμεσα: οδηγός-αποθηκά-
ριος για την περιοχή του Πειραιά. Δίπλωμα 
οδήγησης Β’ κατηγορίας απαραίτητο, προ-
ϋπηρεσία επιθυμητή. https://swr.gr/o6jOw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για λιανικό κατάστημα 
στη Δάφνη για μερική απασχόληση με 
διάθεση προέκτασης για πλήρη απα-
σχόληση και διάθεση για συνεργασία. 
https://swr.gr/Xrx4b
ZHTΟΥΝTAI άτομα για προώθηση προ-
ϊόντων σε καταστήματα καλλυντικών 
και super market. Παρέχεται ασφάλι-
ση. Αποστολή βιογραφικών με ένδειξη 
“”Promo”” στο: Τηλ: 210 6142140. https://
swr.gr/TBSIc”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από 
εταιρία εμπορίας τεχνολογικών ειδών με 
online κατάστημα. Στα καθήκοντα περι-
λαμβάνεται η γραμματειακή υποστήριξη, 
η τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθώς και 
η διενέργεια τηλεφωνικών προωθή-
σεων. Επιπλέον γνώσεις γραφιστικής 
θα εκτιμηθούν. https://swr.gr/LMF8t
ZHTEITAI πωλητής /τρια από αλυσίδα 
καταστημάτων βιβλιοπωλείου για το 
υποκατάστημά της στο Μενίδι. Ωράριο 
σπαστό. Τηλ.: 210 5140060. Φαξ: 210 
5147588. https://swr.gr/zkQUh
ZHTΟΥΝTAI πωλήτριες για full-part time 
απασχόληση σε κατάστημα καλλυντικών. 
Παρέχεται ασφάλιση, ικανοποιητική 
αμοιβή. Αποστολή βιογραφικών με την 
ένδειξη “”Sales””. Τηλ: 210 6142140. 
https://swr.gr/dlPrF”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια κρεοπωλείου στο 
κέντρο της Θέρμης, για πλήρη απασχόλη-
ση. Προϋπηρεσία απαραίτητη στον χώρο 
πωλήσεων τροφίμων, εξοικείωση με τη 
διαχείριση και καταμέτρηση χρημάτων. 
https://swr.gr/L54FO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για κατάστημα 
γνωστής αλυσίδας τηλεπικοινωνιών 
στα δυτικά προάστια. Πλήρης εργασία, 
ασφάλιση και bonus. Τηλ.: 210 5755355, 
6932 300058. https://swr.gr/iZ1Yx
ZHTOYNTAI προωθήτριες για εργασία 
σε μεγάλα super market και καταστήμα-
τα καλλυντικών. Παρέχεται ασφάλιση. 
Βιογραφικά με ένδειξη “”Promo””, τηλ: 
210 6142140. https://swr.gr/IvOE6”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό πώλησης από την 
εταιρία Olympus Sport για πλήρη και 
μερική απασχόληση στα καταστήματα 
του Νέου Φαλήρου και της Κυψέλης. 
https://swr.gr/3Xmrv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής από 
εταιρία επεξεργασίας και εμπορίας 
καφέ και συναφών ειδών, με εμπειρία 
χονδρικών πωλήσεων HORECA. Γνώ-
σεις barista θα εκτιμηθούν. Δίπλωμα 
οδήγησης απαραίτητο. Μισθός και bonus 
επι πωλήσεων. https://swr.gr/2RYHt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλη-
σης με γνώση αγγλικών από κατάστημα 
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/SA90u
ZHTEITAI άτομο με γνώσεις αγγλικών, 
ως ταμίας σε κατάστημα με είδη δώρων 
στην πλατεία Βικτωρίας. Μισθός ικανο-
ποιητικός. Τηλ: 6942 534390. https://
swr.gr/FYz0f
WE are currently recruiting 1 new Sales 
Representative for the sales/recruitment 
activities in Bulgaria, who will work as 
independent collaborators across the 
country. https://swr.gr/Ry5kt
ZHTΟΥΝTAI από εταιρία τροφίμων 
πωλητές και άτομα με αυτοκίνητο για 
παράδοση παραγγελιών. https://swr.
gr/ey3K8

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε γεωπονικό κα-
τάστημα-pet shop στην Αρτέμιδα. Πλήρες 
ωράριο απασχόλησης. Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Τηλ: 22940 
45434. https://swr.gr/4SxC5
ZHTΟΥΝTAI πωλητές-υπεύθυνοι βάρδιας 
από τα ζαχαροπλαστεία Χατζηφωτίου. 
Επαγγελματισμός, ικανότητες πωλήσεων 
και οργάνωσης. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
σε χώρους μαζικής εστίασης, κάτοχοι 
ΙΧ. https://swr.gr/r8ZfU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος έκθεσης-υπο-
στήριξης πωλήσεων από εταιρία που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδών 
κήπου, DIY και του home improvement 
με έδρα τα βόρεια προάστια της Αττικής. 
https://swr.gr/P9MlO
ZHTEITAI σύμβουλος προώθησης και 
εκπαίδευσης από εταιρία ΗR για λο-
γαριασμό πελάτη της, ΙΕΚ στα βόρεια 
προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
Tηλ.: 210 2717160. Κωδικός θέσης: 
advisor1. https://swr.gr/lyf6n
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος εκπαίδευσης και 
πωλήσεων από εταιρία HR για λογαριασμό 
πελάτη της, μεγάλου εκπαιδευτικού οργανι-
σμού (ΙΕΚ) στα νότια προάστια. Προϋπηρε-
σία απαραίτητη. Tηλέφωνο επικοινωνίας: 
210 2717160. Κωδικός θέσης: Educat.
Consult.1. https://swr.gr/IRvgl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος προώθησης (call 
center), κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ από 
εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη 
της-κέντρο εκπαίδευσης και συμβου-
λευτικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ.: 
210 2717160. Κωδικός θέσης: Callc.1. 
https://swr.gr/5QsFe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια από chocolaterie-
patisserie με επικοινωνιακές δεξιότη-
τες, ομαδικό πνεύμα για πλήρη ή μερική 
απασχόληση σε βάρδιες. Άμεση πρόσλη-
ψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές 
εξέλιξης, άριστο περιβάλλον. https://
swr.gr/NUxqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα ηλε-
κτρολογικού υλικού με προϋπηρεσία 3 
ετών και πλέον, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλε-
κτρολογίας. Περιοχή: Αιγάλεω Αττικής. 
https://swr.gr/8d
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα 
ηλεκτρολογικού υλικού. Απαιτούμενα 
προσόντα: απόφοιτος Τ.Ε.Ι., προϋπηρεσία 
2-3 ετών. Περιοχή: Γλυφάδα Αττικής. 
https://swr.gr/VLHMJ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ZHTΟΥΝTAI από εργοστάσιο επιγραφών 
ηλεκτρολόγοι απαραίτητα με ανάλογη 
προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρε-
ώσεις. Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν 
θα λαμβάνονται υπόψη. Προαιρετικά δί-
πλωμα Γ’ με ΠΕΙ και αγγλικά. Κωδικός: 
ΗΛΕ-Θ. https://swr.gr/V4f38
ZHTΟΥΝTAI από εργοστάσιο επιγρα-
φών στη ΒΙΠΕΘ τεχνίτες φωτεινών 
επιγραφών. Απαραίτητα με ανάλογη 
προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. 
Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν θα λαμ-
βάνονται 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 
ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκατα-
στάσεις και στην κατασκευή πρατηρίων 
υγρών καυσίμων, υδραυλικός για τη 
στελέχωση του ανθρώπινου δυναμικού 
της. https://swr.gr/qxdi4
ZHTEITAI από ξενοδοχείο στο Λουτράκι 
άτομο στην ειδικότητα των γενικών κα-
θηκόντων στον τομέα της συντήρησης. 
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο στην ει-
δικότητα 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 Λουτρά-
κι άτομο με ειδικότητα ηλεκτρολόγου 
στον τομέα της συντήρησης. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο στην ειδικότητα και 
2 χρόνων προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. https://swr.gr/IDW80
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 βιομη-
χανική ψύξη. https://swr.gr/InhiU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενο-
δοχείων στη Φολέγανδρο για μόνιμη 
απασχόληση έμπειρος συντηρητής με 
ειδικότητα ψυκτικού-υδραυλικού. Προ-
σφέρεται αναλόγως προσόντων αμοιβή 
μετά ασφάλισης και αξιοπρεπής στέγη 
και διατροφή. https://swr.gr/h3XpM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εμπορική κατασκευ-
αστική εταιρία Quality North Hellas πο-
λιτικός μηχανικός ως εργοδηγός έργων 
(μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Απαραίτητo προσόν: 
προϋπηρεσία στην επίβλεψη έργων κτηρι-
οδομικών υλικών. https://swr.gr/mUkSx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευών αλου-
μινίου μάστορας σιδεράς και μάστορας 
αλουμινάς με γνώσεις από κατασκευές 
Etalbond κουφωμάτων και πετασμάτων. 
Ελάχιστη εμπειρία 10 ετών, περιοχή: 
Περιστέρι. https://swr.gr/zEOFL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπου-
λος ΑΒΕΕ στην περιοχή της Κηφισιάς 
μηχανουργός-εφαρμοστής καλουπιών 
με γνώσεις τόρνου, φρέζας και προϋ-
πηρεσία σε ανάλογες θέσεις. Αμοιβή 
ικανοποιητική. https://swr.gr/SD87t

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ZHTEITAI από ιατρείο στα βόρεια προ-
άστια receptionist με τουλάχιστον 3ετή 
εμπειρία. https://swr.gr/asQiP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής 
με γνώση all inclusive concept για επο-
χική 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 
ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Προσό-
ντα: 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 επο-
χική τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι 
Σάμου με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα 
(studio and apartments), 2 ταβέρνες, 
εστιατόριο, μπαρ, πισίνα, tennis. https://
swr.gr/xqdKN
ZHTΟΥΝTAI από όμιλο ξενοδοχείων στη 
Φολέγανδρο receptionist για συνεργα-
σία, απογευματινός/ή με εμπειρία στο 
σύστημα Ερμής 8 και στο night auditing. 
Παρέχεται αξιοπρεπής διαμονή και δι-
ατροφή. https://swr.gr/iBaRZ
ZHTΟΥΝTAI καμαριέρες με προϋπηρε-
σία από ξενοδοχείο στη Δροσιά Αττικής. 
https://swr.gr/nPp1r
ZHTΟΥΝTAI 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 θεωρούνται 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 (προ-
φορικά-γραπτά), ευχάριστη εμφάνιση 
και δυναμική προσωπικότητα, γνώση 
άλλων ξένων γλωσσών. https://swr.
gr/fB3RZ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος τουριστικού γραφεί-
ου 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 
ξενοδοχείο 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 μι-
κρή ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, 
με άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται 
διαμονή. Τηλ: 22860 25480. https://swr.
gr/5mF18
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γενικών καθηκό-
ντων με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη 
Κέρκυρα 250 κλινών. https://swr.gr/uBepZ
ZHTΟΥΝTAI καμαριέρες με προϋπηρεσία 
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών. 
https://swr.gr/zU3aD
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI καμαριέρες από μεγάλο 
ξενοδοχείο της Αθήνας για έκτακτη 
απασχόληση με προοπτική μόνιμης 
απασχόλησης. Προτιμάται προηγούμενη 
εμπειρία σε αντίστοιχα μεγάλα ξενοδο-
χεία και δυνατότητα επικοινωνίας στην 
αγγλική γλώσσα. https://swr.gr/3jUBs
ΖΗΤOYNTAI από την HIP Hospitality 
δυναμικοί και ταλαντούχοι front office 
agent για τα ξενοδοχεία της στη Μύκο-
νο. Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες: 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενο-
δοχεία 4 ή 5 αστέρων, Ελλάδας. https://
swr.gr/h0ypU
ZHTOYNTAI άμεσα καμαριέρες σε ξενο-
δοχείο στη Χαλκιδική. Παρέχεται διαμονή. 
Tηλ: 23710 51107. https://swr.gr/tkwSY
ZHTEITAI υπάλληλος υποδοχής για νέο 
hostel στο κέντρο της Αθήνας. Απαραίτη-
τα προσόντα: άπταιστη γνώση αγγλικών, 
όρεξη για εργασία, ευχέρεια στην επικοι-
νωνία. Θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν 
η εμπειρία σε άλλα hostels της Ελλάδας. 
https://swr.gr/AMnOR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απογευματινός receptionist 
με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόλη-
ση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. 
Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών 
και η γνώση extranets και εργαλείων 
internet για την προβολή του ξενοδοχείου. 
https://swr.gr/FyC3K
ZHTEITAI Ε-commerce manager για εται-
ρία διαχείρισης τουριστικών ακινήτων στο 
Σύνταγμα. Τουριστικές σπουδές, ξένες 
γλώσσες, προϋπηρεσία, απαραίτητα. 
Ετήσια πλήρης απασχόληση. https://
swr.gr/8XzIe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist για εταιρία δι-
αχείρισης τουριστικών ακινήτων στο 
Σύνταγμα. Τουριστικές σπουδές, ξένες 
γλώσσες, προϋπηρεσία, απαραίτητα. 
Ετήσια πλήρης απασχόληση.
2018-08-13 14:08:38
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια από 
κατάλυμα στην Αθήνα για 8 ώρες εργασί-
ας, 12-μηνη απασχόληση, ασφαλισμένη 
κανονικά με ΙΚΑ, άδειες κλπ. https://swr.
gr/J3EpR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Skiathos 
Palace για εποχιακή απασχόληση κα-
μαριέρα με προϋπηρεσία και γνώση 
αγγλικών. Προσφέρεται διαμονή και 
διατροφή. https://swr.gr/dGLyT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από το 
ξενοδοχείο Κούρος 4* στην Δράμα για 
μόνιμη απασχόληση με προϋπηρεσία 
και καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητά 
προσόντα: ομαδικότητα, επικοινωνιακές 
δεξιότητες, ευελιξία, εργατικότητα. Τηλ.: 
25210 57200. https://swr.gr/BwQCD

ΥΓΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα ιατρός για μερική 
απασχόληση σε μονάδα φροντίδας 
ηλικιωμένων στο Κερατσίνι. Τηλ.: 210 
4613656 (ώρες επικοινωνίας: 10:00-
19:00). https://swr.gr/Y1RK9
ZHTEITAI από ιατρείο στα βόρεια προά-
στια μαία με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. 
https://swr.gr/SkuwV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προ-
άστια νοσηλεύτρια με τουλάχιστον 3ετή 
εμπειρία. https://swr.gr/tcepK
ZHTEITAI νοσηλευτής για κέντρο φροντί-
δας ηλικιωμένων στο Ζούμπερι Αττικής. 
https://swr.gr/r18gt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κέντρο συμβουλευτικής 
και ψυχοθεραπείας στο Παλαιό Φάληρο 
ψυχίατρος δύο απογεύματα την εβδομά-
δα. Κατά προτίμηση με δελτίο παροχής 
υπηρεσιών. 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 στρατιωτι-
κές 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
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Λαμίας. 
https://swr.gr/Ok40M
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Εύβοιας. 
https://swr.gr/QvBEp
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Θεσσαλο-
νίκης. https://swr.gr/k6F0P
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή των Ιωαννίνων. 
https://swr.gr/p6jyi
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Χαλκίδας. 
https://swr.gr/MiFmW
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής 
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare 
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι 
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) απο-
κλειστικά στην περιοχή της Πάτρας. 
https://swr.gr/p0KuW
ZHTOYNTAI fitness instructors με γνώ-
ση αγγλικών, yoga, pilates, stretching, 
aquagym για ξενοδοχεία σε Κω, Κέρ-
κυρα, Πελοπόννησο. Διαμονή, διατρο-
φή 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, Κέρ-
κυρα, Πελοπόννησο. Διαμονή, διατρο-
φή δωρεάν. Τηλ: 211 4110969, ώρες 
επικοινωνίας: 9:30-5:30. https://swr.
gr/CqFzO
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI γυμναστές με γνώση αγ-
γλικών για άμεση πρόσληψη σε Κω, 
Κέρκυρα, Πελοπόννησο. Διαμονή, δια-
τροφή δωρεάν Τηλ: 211 4110969, ώρες 
επικοινωνίας: 9:30-5:30. https://swr.
gr/hULCm
ZHTΟΥΝTAI γυμναστές με γνώση αγ-
γλικών για άμεση πρόσληψη σε Κω, 
Κέρκυρα, Πελοπόννησο. Διαμονή, δια-
τροφή δωρεάν Τηλ: 211 4110969, ώρες 
επικοινωνίας: 9:30-5:30. https://swr.
gr/QBzoM



Digital Marketing Manager
Η Nemesys, αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του του web 
design και του digital marketing, επιθυμεί να προσλάβει 
άμεσα digital marketing manager με στόχο τον σχεδιασμό 
και την υλοποίηση digital διαφημιστικών ενεργειών. Αν 
λοιπόν έχεις όρεξη για δουλειά, δημιουργικό πνεύμα και 
ενημερώνεσαι συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες, τότε θα 
θέλουμε να σε γνωρίσουμε.
Αρμοδιότητες:

Στρατηγική, υλοποίηση και διαχείριση digital 
campaigns (PPC, Google, Facebook κτλ.)

Διαχείριση profile και σελίδων σε social media 
κανάλια (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)
Απαιτούμενα προσόντα:

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό digital 
marketing campaigns (PPC, e-mail marketing, mobile 
marketing)

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στην on-line 
διαφημιστική προβολή (Google AdWords Campaigns, 
Facebook Ads, banner campaigns)

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη σύνταξη 
και την υλοποίηση marketing plans και προωθητικών 
ενεργειών

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση profile 
και σελίδων σε social media κανάλια (Facebook, 
Instagram, Twitter, YouTube)

Υψηλή συγκέντρωση, αίσθημα ευθύνης και ικανότητα 
multi-tasking

Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, θέσπιση 
στόχων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων

Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

(αν είσαι άντρας)
Προαιρετικά προσόντα:

Παρακολούθηση τάσεων αγοράς, νέων ευκαιριών 
ανάπτυξης και υποβολή προτάσεων για campaigns

Διαχείριση-ενημέρωση εταιρικών ιστοσελίδων 
και e-shop

Γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό εικαστικών 
για social media και e-mail marketing

Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Photoshop 
ή Illustrator ή InDesign

Google AdWords certifications
Τουλάχιστον 1 χρόνου προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση
Παροχές:

Oλοκληρωμένο πακέτο αποδοχών 
(μισθός, ασφάλιση, bonus)

Συνεχής εκπαίδευση
Ομαδικό, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο 

μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας στον χώρο 
του web design και του digital marketing
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/WVM2y.

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο-Πηλίου 
αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Α’ Μάγειρας
για την καλοκαιρινή σεζόν 2018

Περιγραφή καθηκόντων: Προετοιμασία και παραγωγή 
ζεστών και κρύων εδεσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του Chef και τα πρότυπα της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:

(από 2+ έτος) σε ξενοδοχείο 4 ή 5 *

για ανάπτυξη και εκπαίδευση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/kbfVX, 
κωδικός θέσης: Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ.

Το 5* ξενοδοχείο Pilot Beach Resort στη Γεωργιούπολη 
Χανίων αναζητά:

Captain
για άμεση πρόσληψη για τη φετινή 

τουριστική περίοδο 2018
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο τουριστικής σχολής
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
Oργανωτικός και εργατικός
Γνώση γερμανικών

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

Αποστολή βιογραφικών στο lnik: https://swr.gr/ueEdH, 
http://www.pilot-beach.gr.

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες 
αλυσίδες super markets στην Ελλάδα με περισσότερα από 
180 καταστήματα και αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο 
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Yπάλληλος Τμήματος 
Εσωτερικού Ελέγχου
Κωδικός θέσης: ΙΑ 05/18

Προφίλ υποψηφίου:

και στοιχείων)

Περιγραφή αρμοδιοτήτων:

στα καταστήματα

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό, 
αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο link: 
https://swr.gr/Q3GgB. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα 
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Management Force Group seeks to recruit:

Business Administration 
Finance Graduate

for the post 
of Administrative Employee

Candidates should have the following qualifications:

in Finance

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

Send your cv to this link: , (Ref: BA-18).

Security-Ιδιωτική Ασφάλεια
Από επιχειρήσεις φύλαξης ζητείται προσωπικό ιδιωτικής 
ασφάλειας (security). Εκπαιδεύσου στη Nέα Γνώση, από-
κτησε μέσω εξετάσεων κρατικό πιστοποιητικό παροχής 
υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας και διεκδίκησε μία θέση 
εργασίας. Δεν απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία. 
Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Αποστολή βιογραφικών στο link:  
με θέμα «ΚΕΜΕΑ» ή καλέστε μας στο 210 9029780 για 

108, Αθήνα-δίπλα στο μετρό «Άγιος Ιωάννης».

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας 
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία Απολλώνιον Α.Β.Ε.Ε., 
η οποία διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 24 αρ-
τοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, 
ζητά να προσλάβει:

Πωλήτρια
με εμπειρία σε χώρο εστίασης

για πλήρη και μόνιμη απασχόληση
Προφίλ υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ntsEa ή 
στο φαξ: 210 6694150 υπ’ όψιν διεύθυνσης ανθρώπινου 
δυναμικού. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με από-
λυτη εχεμύθεια.

Office Manager-
Administrative Assistant

Η πρώτη εταιρία Cloud Εφαρμογών για επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα μεγαλώνει συνεχώς και αναζητά Office Manager 
για να εξυπηρετεί καθημερινές λειτουργίες, οργανώνοντας 
εσωτερικές διαδικασίες και οικονομικές υποθέσεις. Συ-
νέπεια, μεθοδικότητα, ομαδικότητα και κυρίως φιλοδοξία 
και θετικό πνεύμα είναι αναγκαία χαρακτηριστικά για να 
ενταχθεί κάποιος στην ομάδα μας. Πλήρης απασχόληση, 
ενδεικτική αμοιβή 1.000 ευρώ.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/vZVEj.
Η εταιρία Business Cloud θα βρίσκεται στο Athens 
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 
22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Business 
Cloud θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο 
Divani Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνε-
ντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά 
θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια 
του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινω-
νίας με την εταιρία.

λασης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο 
Μηχανικό

Κωδικός θέσης: EM.ENG
Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί, θα ασχοληθεί με τη 
συντήρηση και παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών 
και κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:

απόφοιτο ΑΕΙ

περιβάλλον

της γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

και ευχέρεια στην επικοινωνία
Η εταιρία προσφέρει:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
τους, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στο link: https://
swr.gr/dPpiD, Δ/νση: 56ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, Οινό-

Προσωπικού: 22624 40000 εσωτ. 140, 142, 123 ή 6945 
957509.

Η Alfa Auto Rent a Car, εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων, 
σε καλεί να γίνεις μέλος της ομάδας της. Στείλε μας το 
βιογραφικό σου για τη θέση: 

Οδηγός
Υπάλληλος Γραφείου

Απαραίτητα προσόντα:

(για τους άντρες υποψηφίους)

αλλά δεν είναι απαρατήρητη
Η εταιρία σου παρέχει:

του τουρισμού

Αρμοδιότητες:

Οι ενδιαφερόμενοι-ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να 
υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο link: https://swr.
gr/c5CTS ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 210 8942453.

Το κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής, Δερματολογίας και 
Αισθητικών Υπηρεσιών, Athens Beverly Hills Medical 
Group, αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων
για να στελεχώσει τα ιατρεία

σε Γλυφάδα και Κολωνάκι
Ο Σύμβουλος Πωλήσεων είναι ο υπεύθυνος για τη στο-
χευμένη προώθηση των υπηρεσιών του κέντρου στους 
υποψήφιους αλλά και «κινούμενους» πελάτες του.
Αρμοδιότητες:

προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη

του ατομικού στόχου και των στόχων πωλήσεων 
του ομίλου

όπως και του ανταγωνισμού
Απαραίτητα προσόντα:

σε αντίστοιχη θέση

μέσα σε ομάδα

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/3JUVG.

Υπάλληλος Προμηθειών
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου-Κρήτη

Απαραίτητα προσόντα: Μηχανικός A.E.I./Τ.Ε.Ι. με τριε-
τή προϋπηρεσία σε διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού και χρήση συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού 
σχεδιασμού (ERP). 
Η εταιρία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στη σχεδίαση και 
κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού και συστημά-
των εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση σε βιομηχανικές 
εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. 
Πληροφορίες για την εταιρία μας στο www.sychem.gr.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας

γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας και θερμικών 
ηλιακών

δεξαμενών

αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών

 Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/XNFUK
με κωδικό “PURCR4”.

Πωλητές-Πωλήτριες
Για τα καταστήματα στην Ανατολική Αττική (Κορωπί, Παι-
ανία, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη, Πικέρμι, Γέρακα, Πόρτο 
Ράφτη, Αρτέμιδα)
Απαραίτητα προσόντα:

Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές. 
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/uFqmR 
με την ένδειξη: Πωλητές Ανατολικά.Το μεγαλύτερο δίκτυο real estate, αναζητά έμμισθους:

Πωλητές Ακινήτων
Η εταιρία παρέχει βασικό μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. 
Η Nova Real Estate σας εξασφαλίζει συνεχές πελατολόγιο 
για να εξυπηρετήσετε τις στεγαστικές τους ανάγκες. Απαραί-
τητα προσόντα: καλή χρήση υπολογιστών, μέσο μεταφοράς.
Αποστολή βιογραφικών στο link: . 
Η εταιρία Nova Real Estate θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από 
τις 10:00-18:00. Η εταιρία Nova Real Estate θα παρευρεθεί 
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους 
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματο-
ποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες 
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.
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Προσλήψεις με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου συνολικά εκατό 
(100) ατόμων από το ΝΠΔΔ 
Ελληνικό Κτηματολόγιο για την 
υποστήριξη των Διευθύνσεων 
Δασών των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της χώρας, για την 
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης, 
ανάρτησης, συμπλήρωσης και 
διόρθωσης των δασικών χαρ-
τών της χώρας έως και την κύ-
ρωσή τους. Οι δύο ειδικότητες 
που ζητούνται στην προκήρυξη 
είναι Π.Ε. Γεωτεχνικών (Δασο-
λόγων) και Τ.Ε. Δασοπόνων. 
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 εξουσιο-
δότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συ-
στημένη επιστολή, στα γραφεία 
της υπηρεσίας στη διεύθυνση: 
Ελληνικό Κτηματολόγιο, Διεύ-
θυνση Διοικητικών Υπηρεσιών 
και Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Μεσογείων 288, Τ.Κ. 155 
62, Χολαργός, υπόψη κας Α. 
Διονυσοπούλου (τηλ. επικοι-
νωνίας: 210 6505646, 210 
6505766). 

Στην περίπτωση αποστολής 
των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερο-

μηνία 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 κατηγο-
ρίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε.).  
Η σώρευση θέσεων διαφορετι-
κών κατηγοριών προσωπικού σε 
μία ή περισσότερες αιτήσεις συ-
νεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε 
περίπτωση ακύρωση όλων των 
αιτήσεων και αποκλεισμό του 
υποψηφίου από την περαιτέρω 
διαδικασία. 

Η προθεσμία υποβολής των 
αιτήσεων είναι είκοσι (20) 
ημέρες (υπολογιζόμενες ημε-
ρολογιακά) και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της τελευταίας 

δημοσίευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στην έδρα της 
Υπηρεσίας, στις Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις Αιγαίου, Αττικής, 
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, 
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, 
Κρήτης, Μακεδονίας-Θράκης, 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλά-
δας και Ιονίου, στα καταστήματα 
των Διευθύνσεων Δασών όπου 
προκηρύσσονται οι θέσεις, στον 
χώρο ανακοινώσεων των δημο-
τικών καταστημάτων των Δήμων 
Παπάγου-Χολαργού, Σύρου-
Ερμούπολης, Λέσβου, Σάμου, 
Χίου, Ρόδου, Φιλοθέης-Ψυχικού, 
Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω, 
Πειραιώς, Ηγουμενίτσας, Ιω-
αννιτών, Κοζάνης, Πρέβεζας, 
Φλώρινας, Θηβαίων, Χαλκιδαί-

ων, Καρπενησίου, Καρδίτσας, 
Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων, 
Λαμιέων, Δελφών, Ηρακλεί-
ου Κρήτης, Αγίου Νικολάου, 
Ρεθύμνης, Χανίων, Δράμας, 
Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, 
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλ-
κίς, Ξάνθης, Έδεσσας, Κατερίνης, 
Κομοτηνής, Σερρών, Πολυγύρου, 
Ναυπλιέων, Τρίπολης, Πατρέ-
ων, Ζακύνθου, Πύργου, Κερ-
κυραίων, Κορίνθου, Σπάρτης, 
Καλαμάτας, στα γεωγραφικά όρια 
των οποίων θα απασχοληθεί το 
προσωπικό που θα προσληφθεί, 
και στα δημοτικά καταστήματα της 
έδρας των Αποκεντρωμένων Δι-
οικήσεων όπου προκηρύσσονται 
θέσεις (εφόσον δεν περιλαμβά-
νονται οι εν λόγω δήμοι στους 
ανωτέρω) 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 μετα-
τίθεται για την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων είναι 
ενιαία για όλες τις κατά τόπους 
υπηρεσίες του φορέα και αρ-
χίζει από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης ή 
ανάρτησης της παρούσας στον 
Νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή 
αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω.

Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για τις θέσεις 
προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών-
Εποπτών ΟΤΑ. Η αίτηση υποψηφιότητας 
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά 
μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr.  
Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 
5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.

Οι θέσεις εποπτών ΟΤΑ που προβλέπει 
η προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών 
έχουν ως εξής: 

α. Επόπτης ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο 
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της 
Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα 
(Κωδ.: 101). 

β. Επόπτης ΟΤΑ Θεσσαλίας-Στερεάς 
Ελλάδας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που 
εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσ-
σαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη 
Λάρισα (Κωδ.: 102). 

γ. Επόπτης ΟΤΑ Ηπείρου-Δυτικής Μα-
κεδονίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που 
εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπεί-
ρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα 
Ιωάννινα (Κωδ.: 103). 

δ. Επόπτης ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής 
Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα 
που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων 
Νήσων, με έδρα την Πάτρα (Κωδ.: 104). 

ε. Επόπτης ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο 
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των 

Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου 
Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά (Κωδ.: 105). 

στ. Επόπτης ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο 
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της 
Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο 
(Κωδ.: 106). 

ζ. Επόπτης ΟΤΑ Μακεδονίας-Θράκης, με 
κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα 
όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακε-
δονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, 
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Κωδ.: 107).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει 
αίτηση μόνο για μία Αυτοτελή Υπηρεσία 
Εποπτείας ΟΤΑ. Με την αίτηση υποβάλλε-
ται ηλεκτρονικά και αναλυτικό βιογραφικό 
σημείωμα, προκειμένου οι υποψήφιοι να 
αξιολογηθούν πληρέστερα κατά τη διαδικα-
σία επιλογής από το ΕΣΕΔ. Οδηγίες για τη 
συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών 
αιτήσεων θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), στη διαδρομή: 
Βοήθεια > Εγχειρίδια Χρήσης.

11 θέσεις εργασίας  
στον Δήμο Αριστοτέλη

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έντεκα 
(11) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου 
του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου 
του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην 
Αρναία και στην Ιερισσό Χαλκιδικής. Οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώ-
σουν την αίτηση και να την υποβάλουν, είτε 
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδο-
τημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε τα-
χυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα 
γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: 
Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου 
Αριστοτέλη, Ιερισσός Χαλκιδικής, Κέντρο 
Πολιτισμού Ιερισσού, Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ 
630 75, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία 
(τηλ. επικοινωνίας: 23770 21130, εργά-
σιμες ημέρες και ώρες). Στην περίπτωση 
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφρά-
γισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται 
να υποβάλει μόνο μία αίτηση και για θέ-
σεις μόνο μίας κατηγορίας προσωπικού 
(Π.Ε. ή 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 (υπολογιζόμενες 
ημερολογιακά) από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέ-
στερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες, 
δηλαδή έως και τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 
2018. 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 στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα 
του φορέα. 

100 προσλήψεις συμβασιούχων στο Κτηματολόγιο

Θέσεις προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ
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Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι 
πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του Δήμου Πειραιά, που 
εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής. Συγκεκριμένα:

12 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων
6 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
4 Δ.Ε. Μαγείρων
3 Υ.Ε. Καθαριστών/τριών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπλη-

ρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 

ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώ-
πως 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 
Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.185 35, Πειραιάς, 
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού 
Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12, 
υπόψη κας Αικατερίνης Χατζηνικολάου (τηλ. 
επικοινωνίας: 213 2022250, -56), έως και 

την Παρασκευή 21/9/2018. 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. 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα 
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία, στην 
ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 

διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > 
Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) 
στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύ-
θυνση (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 
κει θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > 
Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Πρόσληψη με σύμβαση εργασί-
ας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου συνολικά πέντε (5) ατό-
μων για την κάλυψη εποχικών ή 
παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & 
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης, 
που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, με 
κάλυψη της δαπάνης από τους κε-
ντρικούς αυτοτελείς πόρους, και 
συγκεκριμένα: 

 3 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, 2 Τ.Ε. 
Κοινωνικών Λειτουργών
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 

να συμπληρώσουν την αίτηση με 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και 
να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώ-
πως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η 
εξουσιοδότηση φέρει την υπογρα-
φή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστη-
μένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΝΠΔΔ 
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας 

και Αλληλεγγύης Δή-
μου Νέας Σμύρνης, 
Ελευθερίου Βενιζέ-
λου 18, 3ος όρο-
φος, Τ.Κ. 171 21, 
Νέα Σμύρνη Αττικής, 
υπόψη κας Βασιλι-
κής Στασινοπούλου 
(τηλ. επικοινωνίας: 
213 2025918). 

Στην περίπτωση 
αποστολής των αιτή-
σεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των 
αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημε-
ρομηνία που φέρει 
ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος μετά 
την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αι-
τήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 

και αρχίζει από την 
επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσί-
ευσης της παρούσας 
σε τοπικές εφημερί-
δες ή της ανάρτησής 
της στο κατάστημα 
της υπηρεσίας, στα 
παραρτήματα αυτής 
και στον χώρο ανα-
κοινώσεων του δη-
μοτικού καταστήμα-
τος του Δήμου Νέας 
Σμύρνης εφόσον η 
ανάρτηση είναι τυ-
χόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες.  
Η ανωτέρω προθε-
σμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκλη-

ρης της τελευταίας ημέρας και, εάν 
αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα 
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετα-

τίθεται για την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) στην υπηρεσία, στην ανωτέ-
ρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό 
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και 
συγκεκριμένα ακολουθώντας από 
την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: 
Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες 
> Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρο-
νική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ’ όπου μέσω της δια-
δρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτη-
τες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα 
οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα 
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ 
και από κει θα έχουν πρόσβαση 
στα έντυπα μέσω της διαδρομής: 
Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες 
> Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. 
Χρόνου ΣΟΧ. 

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) 
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών 
αναγκών του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός 
Θήβας (ΔΟΘ), που εδρεύει στον Δήμο Θη-
βαίων Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα 2 Τ.Ε. 
Βρεφονηπιοκόμων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπλη-
ρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ 
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώ-
πως 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 
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ), Κύ-
πρου 3, Τ.Κ. 32 200, Θήβα Βοιωτίας, υπόψη 
κ. Κωνσταντίνου Μπάκα (τηλ. επικοινωνίας: 
22620 23970).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την απο-
σφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των 
υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολο-
γιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της 
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε 

τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο 
κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα 
αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δη-
μοτικού καταστήματος του Δήμου Θηβαίων 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την πα-
ρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 
και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δη-
μόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 
της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα 
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία, στην 

ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα 
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη 
διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες > 
Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,  
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πο-
λιτών (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 
κει θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες 
> Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΕΛΑΣ: Προσλήψεις  
διδακτικού  
προσωπικού  
στο Διδυμότειχο 

Η Σχολή Αστυφυλάκων Δι-
δυμοτείχου προκηρύσσει την 
πρόσληψη, με επιλογή, διδα-
κτικού προσωπικού με ωριαία 
αποζημίωση για κάλυψη των 
εκπαιδευτικών αναγκών της και 
καλεί αυτούς/-ες που επιθυμούν 
να διδάξουν κατά την εκπαιδευ-
τική περίοδο 2018-2019 όπως 
υποβάλουν σχετική αίτηση.  
Η υποβολή των αιτήσεων με τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την πρόσληψη θα γίνεται μέχρι 
την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 
2018 και ώρα 14:00, προσωπι-
κά από τους υποψηφίους ή από 
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώ-
πους τους στο Τμήμα Δοκίμων 
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου. 
Επίσης, είναι δυνατή η υποβο-
λή αιτήσεων και ταχυδρομικά 
στη διεύθυνση: 1ο Χιλ. Επ.Ο. 
Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, 
Τ.Κ. 68 300, Διδυμότειχο. 
Μετά τις 14:00 της Τετάρτης 
26 Σεπτεμβρίου 2018 δεν θα 
γίνουν αιτήσεις δεκτές.

Λοιπές πληροφορίες και λε-
πτομέρειες παρέχονται από το 
Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων 
Διδυμοτείχου / Γραφείο Σπου-
δών και Δημ. Σχέσεων, τηλέ-
φωνα 25530 26681-2-3-4 
(εσωτερικό 9460). Αρμόδιοι: 
Αστυνόμος Β’ Λαμπούδη Μαρία, 
υπαστυνόμος Β’ Αθανάσογλου 
Σ. Μιχαήλ.

25 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πειραιά

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Νέας Σμύρνης

Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Θήβας




