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Υπάλληλοι Γραφείου,
Γραμματείς

Εμποροϋπάλληλοι

Λογιστές

Γραφίστες, 
Στελέχη Πωλήσεων

Οικονομικά Στελέχη, 
Promotion-

Merchandising,
Προγραμματιστές

Στελέχη Επιχειρήσεων

Εκπαίδευση, 
Εξυπηρέτηση Πελατών

Μηχανικοί Πωλήσεων, 
Μηχανικοί

Νομικά, 
Στελέχη Παραγωγής, 

Τεχνικοί

Τεχνίτες, 
Μηχανογράφηση, 

Ιατρικοί Επισκέπτες, 
Ιατροί, Νοσηλευτές, 

Οδηγοί

Security, Logistics

Τουρισμός

Αισθητικοί, Μόδα

 Σελ. 16-17ΕΣΤΙΑΣΗ

 Σελ. 25-28ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

507 μικρές, 281 μεγάλες αγγελίες
& 70 ειδικές καταχωρήσεις πλαισίου

στον ιδιωτικό τομέα
2.024θέσεις 

εργασίας

 Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 
 Eπόπτες στους ΟΤΑ  4 θέσεις εργασίας 

στον Δήμο Διονύσου  25 θέσεις εργασίας για ταμίες 
στο Μουσείο της Ακρόπολης  23 θέσεις στον Δήμο 
Ζωγράφου  3 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς 
του Δήμου Σπάρτης  4 θέσεις εργασίας 
στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας 
 1.575 προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ μέσω ΑΣΕΠ

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

Εξυπηρέτηση Πελατών-Administration,
Εξωτερικές Εργασίες, Επιστήμες, 

Εστίαση, Κτηματομεσιτικά, 
Marketing-Δημόσιες Σχέσεις, 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μεταφορές,
Μηχανικοί, Μόδα-Ομορφιά, Νομικά,

Οικιακές Εργασίες-Καθαριότητα, 
Οικονομικά, Παραγωγή, Πωλήσεις,
Πληροφορική, Προμήθειες-Αγορές,
Τεχνικοί-Τεχνίτες, Τουρισμός, Υγεία

 Σελ. 30-31ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
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Skywalker Κοινότητες 
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών 

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

Τηλ.: 210 9730280 
www.skywalker.gr 

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

Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: 2310 326712

fpress@skywalker.gr

 www.skywalker.gr

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

Δημαρχείο Αχαρνών 
Φιλαδέλφειας 81 & Μπόσδα, Μενίδι

Δημαρχείο Αμαρουσίου 
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα

Δημαρχείο Πειραιά 
Πλατεία Κοραή & Δραγάτση 1

Δημαρχείο Ηλιούπολης 
Σοφ. Βενιζέλου & Λεωφ. Πρωτόπαπα

Κέντρο Αλληλεγγύης ΑΘΗΝΑ 
Δομοκού 2, Αθήνα

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δημαρχείο 

Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1

Κεντρική Βιβλιοθήκη 
Εθνικής Αμύνης 27

Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου 
Παύλου Μελά 24, Εύοσμος

Εκδότης 
Δημήτρης Φυντάνης

Αρχισυντάκτρια 
Άννα Βενιέρη 

Εμπορικός Διευθυντής
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Οικονομικός Διευθυντής
Νεκτάριος Κολλάρος

Διευθύντρια Μάρκετινγκ
Μαίρη Κατσαπρίνη

Εξυπηρέτηση Πελατών 
Ελένη Κούτσικου
Δώρα Γρηγορίου 

Ειρήνη Παρασκευά
Εύα Ανδρέου

Περιφερειακές Συνεργασίες 
Αλεξία Φουκίδου

Υποδοχή Διαφημίσεων
Ιωάννα Παπαγγελή

Διαδικτυακή Έρευνα
Γωγώ Δίγκα

Μαρία Γκούνη

Διαχείριση Αγγελιών
Βάσω Καδά

Ιουλιάνα Μουσουράκου

Ροή Αγγελιών
Βίκυ Πανοπούλου

Ηλέκτρα Γιαννουλίδου

Διόρθωση
Δάφνη Απογένη

Θεοδώρα Δουφεξή 

Art Director
Γεωργία Κούσκουρη

Ατελιέ
Φερενίκη Κουτσούμπα

Ράνια-Κλειώ Κουρή
Χάρης Παπαλάμπρου

Σωτήρης Ζώτος

Υποστήριξη Συστημάτων
Ιάκωβος Ρεμούνδος

Σύμβουλοι Έκδοσης
Αριστέα Δημητρούση

Ειρήνη Τσικνιά

Εκτύπωση
Newspresshold

Διανομή
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.

Skywalker.gr

Skywalker_gr

Skywalker.gr

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

Η τεχνολογία εξελίσσεται και μαζί της 
συμπαρασύρει και την αγορά εργασίας. Το 
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολο-
γιστών & Πληροφορικής της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών γίνεται 
το 1980 η πρώτη τριτοβάθμια σχολή που 
μετέφερε το «μικρόβιο» της πληροφορικής 
στη θεωρητική γνώση και τα job boards 
λίγα χρόνια αργότερα το μετέτρεψαν σε μία 
από τις πιο ελκυστικές (από κάθε άποψη) 
θέσεις εργασίας. Πλέον όλοι οι οργανισμοί 
έχουν την ανάγκη εξεύρεσης επαγγελματιών 
πληροφορικής, από τη μικρότερη εταιρία 
μέχρι και τους παγκόσμιους κολοσσούς.

Η ιστοσελίδα www.skywalker.gr εδώ 
και χρόνια έχει προσφέρει χιλιάδες θέσεις 
εργασίας σε αυτό τον τομέα. Μηχανικοί 
τηλεπικοινωνιών, τεχνικοί δικτύων, στε-
λέχη πληροφορικής και προγραμματιστές 
με εξειδικευμένες γνώσεις προγραμμάτων 
και γλωσσών προγραμματισμού είναι οι 
πιο περιζήτητες θέσεις αυτή την περίοδο.

Πιο συγκεκριμένα, το τελευταίο εξάμηνο 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα μας 2.762 
θέσεις εργασίας από 175 εταιρίες στον 
ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής, ενώ 
αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 400 
θέσεις ανοιχτές.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατη-
ρείται μεγάλη κινητικότητα στην εργασία 
εξ αποστάσεως κυρίως από εταιρίες του 
εξωτερικού, που είτε απευθείας είτε μέσω 
κάποιας ελληνικής εταιρίας αναζητούν στε-
λέχη πληροφορικής για να υλοποιήσουν 
τα έργα τους.

Το πτυχίο Πληροφορικής πλέον μοιάζει 
πολύ φτωχό για να καλύψει τις ανάγκες των 
εταιριών, αν και η μεγάλη ζήτηση έχει φέρει 
πολλά άτομα στην αγορά εργασίας χωρίς 
να έχουν αποκτήσει ακόμα το πτυχίο τους.

Ο επαγγελματισμός, η οργάνωση του χρό-
νου και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
είναι στοιχεία που πρέπει να υποστηρίξει 

ότι διαθέτει ο υποψήφιος όταν τον καλούν 
σε συνέντευξη.

Η αποδεδειγμένη εμπειρία, η γνώση προ-
γραμμάτων και η χρήση νέων τεχνολογιών 
είναι κάποια από τα κριτήρια επιλογής των 
εταιριών.

Οι γλώσσες προγραμματισμού που χρησι-
μοποιούν περισσότερο (κυρίως πρόσφατα) 
οι εταιρίες πληροφορικής είναι οι εξής: Java, 
C++, SQL, Pascal, Python, C#, PHP, HTML. 

Επίσης οι γνώσεις web design και γρα-
φιστικών προγραμμάτων, όπως π.χ. του 
Illustrator ή του Photoshop, θα ληφθούν με 
πολύ θετικό τρόπο από τον άνθρωπο που 
θα κληθεί να αξιολογήσει το βιογραφικό 
ενός υποψηφίου.

Η άριστη γνώση αγγλικών είναι κάτι 
παραπάνω από απαραίτητη προϋπόθεση.

Πολλοί από τους υποψηφίους έχουν κα-
ταφέρει ή έχουν προσπαθήσει να φτιάξουν 
εφαρμογές. Αυτό είναι ένα ακόμα όπλο που 
έχουν στη φαρέτρα τους και μπορεί να τους 

οδηγήσει σε μια θέση εργασίας. Φυσικά, 
για να πετύχουν τον στόχο τους, θα πρέπει 
να είναι πολύ καλά προετοιμασμένοι για 
την ανάλυση της εφαρμογής και για την 
παρουσίασή της στα στελέχη της εταιρίας 
που θα είναι παρόντα στη συνέντευξη.

Επιπλέον υπάρχουν προγράμματα εξειδί-
κευσης για πτυχιούχους θετικών επιστημών 
(κυρίως μαθηματικούς, χημικούς και φυσι-
κούς), ταχύρρυθμα σεμινάρια με σκοπό οι 
ενδιαφερόμενοι να μάθουν να γράφουν 
κώδικες και να μπορούν να έχουν ένα επι-
πλέον προσόν στο βιογραφικό τους ή ακόμα 
και να κάνουν στροφή στην καριέρα τους.

Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι η τεχνο-
λογία μέρα με τη μέρα εξελίσσεται και οι 
θέσεις εργασίας στην πληροφορική είναι 
πολλές, είναι διαφορετικές για κάθε κλάδο 
της οικονομίας, αλλά είναι απαραίτητες σε 
όλες τις επιχειρήσεις.

Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-Skywalker.gr

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ



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

Back Οffice 
σε νεοσύστατο τμήμα

στο κέντρο της Θεσσαλονίκης
Αρμοδιότητες θέσης:

Καταχώριση αιτήσεων
Αποστολή συμβολαίων
Eπικοινωνία με εταιρία courier
Επικοινωνία με πελάτες
Γραμματειακή υποστήριξη

Απαιτούμενα προσόντα:
Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΙΕΚ-λυκείου
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ
Προϋπηρεσία σε τμήμα Βack Οffice (επιθυμητή)
Γρήγορη πληκτρολόγηση
Πολύ καλή γνώση MS Office
Ικανότητα διαχείρισης παράλληλων εργασιών
Επαγγελματισμός και συνέπεια
Ταχύτητα τέλεσης εργασιών
Οργανωτικές ικανότητες
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερό μηνιαίο μισθό
Ασφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
Ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη υγείας
Ευχάριστο και επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Προοπτικές εξέλιξης
Συνεχής εκπαίδευση

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη 
των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για 
την αλήθεια και την ακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων ή/και 
εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού σημειώματός 
του ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 
του που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε 
άλλου προσωπικού στοιχείου που περιέλθει στην κατοχή της 
Teleraise υπ’ ευθύνη του υποψηφίου, με αποκλειστικό σκοπό 
την αξιολόγηση των ικανοτήτων του για την κάλυψη της θέσης 
για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του ή για την κάλυψη 
άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται κατά την επεξεργασία ότι 
διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η Teleraise μπορεί να 
ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό 
της. Κάθε υποψήφιος έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και 
αντίρρησης των άρθρων 11 έως και 13 του Ν. 2472/1997. 
Αποστολή στο link: https://swr.gr/Y1Gjk.

Χειριστής Κλαρκ 
Ασπρόπυργος

Διαθέτεις εμπειρία ως Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος 
(Κλαρκ) και θα ήθελες να εργαστείς σε πολυεθνικό περι-
βάλλον στον χώρο των Logistics στον Ασπρόπυργο; Είσαι 
νέος, εργατικός με εμπειρία στη συλλογή και φόρτωση 
προϊόντων; Θα ήθελες να ανήκεις στο ανθρώπινο δυναμικό 
μιας ηγέτιδας πολυεθνικής εταιρίας στην Ελλάδα; Αν η 
απάντηση είναι ‘ναι’, τότε, ίσως, η θέση του Χειριστή ανυ-
ψωτικού μηχανήματος (Κλαρκ) είναι η κατάλληλη για σένα.
Aρμοδιότητες: Ως Χειριστής ανυψωτικού μηχανήματος 
(Κλαρκ) οι κύριες αρμοδιότητες σου θα είναι:

Χειρισμός ανυψωτικού μηχανήματος
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων
Βοηθητικές εργασίες εντός της αποθήκης
Διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της Αποθήκης

Προσόντα:
Γνώση και επιθυμητή άδειαχειρισμού ανυψωτικού 

μηχανήματος
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Πτυχίο λυκείου, ΙΕΚ ή ΤΕΙ
Βασικές γνώσεις Η/Υ
Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε περιβάλλον αποθήκης

Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών με κωδικό 
θέσης: XK/IM στο link: https://swr.gr/FKYq7 ή στο fax: 
210 6124202. 
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών ση-
μειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί 
συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας. Κατά την αξιολό-
γηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα

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, 
one of the world’s top leaders in insurance and financial 
services, we are currently looking for a Technical Project 
Manager to manage the end-to-end IT solution design and 
implementation of processes & systems transformation 
projects for the company.
Key accountabilities:

Monitor & control complex IT projects from initiation to 
closing

Facilitate the definition of project scope, by provide structure, 
with clear deliverables outlined on detailed WBS diagrams, 
and thereafter managing appropriately avoiding scope creep 
and protecting the business case

Identify Technical Solutions in collaboration with Subject 
Matter Experts and IT Suppliers and leading the design of 
the target IT architectural components

Ensure alignment of technical deliverables 
with IT Architecture

Identify project tasks and appropriate resource 
allocations and managing the project schedule

Monitor progress and budget consumptions & develop 
regular status reports

Manage risks, develop mitigation actions and solutions 
& follow through for their implementation

Collaborate intensively with local & regional teams, 
arranging meetings and conference calls with the 
appropriate interlocutors

Facilitating the solution of Project Technical Issues, 
organizing project participants and driving discussions 
until resolution

Manage communication & expectations of stakeholders
Knowledge, skills & experience:

Degree in Information Technology or relevant discipline
Minimum 3 years’ experience in Project Management in 

complex I.T. projects or 3 years as Team Leader in software 

Delivery Units
Knowledge of project management techniques 

and software tools
Good knowledge of the Software Development Lifecycle
Experience in Software engineering and modern 

development technologies
Strong pluses:

Business analysis experience
Qualification in Project Management by PMI or Prince2
Application Architecture, SOA/ESB or Data Management/

MIS experience w
Personal side:

Exceptional organization and project managements skills
Strong Can-do mentality
Problem solving: Ability to tackles a problem by using 

a logical, systematic, sequential approach to identify root 
causes and to plan course of actions

Capacity to communicate at managerial level and explain 
technical realities with rigidity and consistency

Clear definition, visibility & ownership of tasks
Growth of Potential: Shows enthusiasm, determination 

and motivation to self-development and learning. Thinks 
as an owner and is ready to go far and beyond

Excellent collaborator across mutli-functional teams 
and various business stakeholders

Sense of organisation at the yearly, monthly and daily 
level

Results orientation with rigidity 
Benefits: You will be part of one of the world’s top leading 
insurance and financial services company in general and Best 
Place to Work awarded environment in particular. You will be 
exposed to large-scale, business-intensive projects, being part 
of high-calibre IT Delivery department that encompasses client-
centric disposition at any level. You will work members hold team 
spirit as the 1# corporate value while creating a business “foot 
print”. Importantly, you will receive substantial opportunities 
for career development and growth in a systemic and objective 
manner. Highly competitive remuneration package comes on top.
If you are interested in applying for this exciting Job Opportunity 
please send us your cv in englishnow to this link: https://swr.
gr/7oOzB. All applications will be handled with total confidentiality.

Technical Project Manager
World’s Top Leading Insurance Group (€ 2800-€ 3400 Gross p/m)

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως 
Best Workplace 2016, αναζητά για το τμήμα παραγωγής 
στην Αθήνα:

Microsoft.NET Developer
(DEV16D_ΑΤΗ) 

Απαραίτητα προσόντα:
Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών με τη χρήση Microsoft.

NET Framework, C#, Microsoft SQL Server 
Εμπειρία στον σχεδιασμό και στην ανάλυση 

εμπορικολογιστικών εφαρμογών
Προϋπηρεσία 1 τουλάχιστον έτους
Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, συνέπεια 

και υψηλό αίσθημα ευθύνης
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Παροχές:
Άριστο πακέτο αποδοχών
Επιπλέον ιδιωτική ασφάλιση
Άριστες συνθήκες εργασίας
Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογρα-
φικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/CFmPo. Τηλέφωνο 
τμήματος HR: 2310 981700. Όλες οι υποψηφιότητες θα 
αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα 
βιογραφικά που δεν θα αναφέρουν τον σχετικό κωδικό 
θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

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

Συνοδούς Χρηματαποστολών
για την Καβάλα

Tα προσόντα σου:
Άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν. 2518/97 σε ισχύ
Δυνατότητα για πλήρη απασχόληση
Απολυτήριο λυκείου
Γνώση αγγλικών (επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη)
Eκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

Τα καθήκοντα σου:
Η ασφαλής εκτέλεση των καθημερινών εργασιών 

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

Συνεπής και επαγγελματική συμπεριφορά
Η εταιρία σου παρέχει:

Μόνιμη απασχόληση στον ραγδαία εξελισσόμενο τομέα 
της ασφάλειας

Δυνατότητα επιπλέον αποδοχών βάσει της συνέπειας 
και απόδοσής σου

Ολοκληρωμένη και συνεχή εκπαίδευση 
στο αντικείμενο εργασίας σου

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

Τηλεφωνικά στο τηλ. 2510391432 
Στη link: https://swr.gr/EUXu7 με κωδικό θέσης ΜΕ/KAV
Στέλνοντας fax στο 2510391870 

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

Ο πελάτης μας, εταιρία εμπορίας επώνυμων συστημάτων 
κλιματισμού και θέρμανσης, επιθυμεί να προσλάβει:

Σύμβουλο Πωλήσεων Δικτύου 
Χονδρικής (SJSΚ05) 

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

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

Καλή γνώση αγγλικών και Η/Υ
Καλές επικοινωνιακές και διαπροσωπικές ικανότητες
Δυνατότητα συχνών ταξιδιών

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεται η διαχείριση 
και η διεύρυνση του υπάρχοντος πελατολογίου. Η εταιρία 
προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό περιβάλλον.
Παράκληση: Μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε CV 
με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Θεσσαλονίκη: 

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/loZSc. 
Επισυνάψτε πρόσφατη φωτογραφία. H απόλυτη εχεμύ-
θεια είναι αυτονόητη.

Το Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:

Barista
Προσόντα:

Απόφοιτοι τουριστικής ή ανάλογης σχολής
Τουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*-5*
Άριστη παρασκευή διεθνών cocktails, κρύων ροφημάτων 

και όλων των ειδών espresso (η γνώση παρασκευής latte 
art ροφημάτων θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (η άριστη γνώση 
πρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)

Ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές 
καταστάσεις

Διάθεση για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
Προσφέρονται:

Άριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος
Άκρως ποιοτικές συνθήκες διαμονής και καθημερινή 

προσφορά διατροφής
Εξαιρετικά ανταγωνιστικές μισθολογικές απολαβές 

αναλόγως προσόντων
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης με προσφορά 

μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικoύ με πρόσφατη φωτογραφία στο link: 
https://swr.gr/1ebB4. Όλα τα e-mails που δεν περιλαμβάνουν 
πρόσφατη φωτογραφία δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mails θα αντιμετωπιστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή του 
κάθε ατόμου.

Η Ermia Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει για το 
ξενοδοχείο της Amaryllis Paros Beach Hotel, που βρίσκεται 
στη Χρυσή Ακτή Πάρου, για τη θερινή σεζόν 2018:

«Sal y Mar» 
Lounge-Beach Hostess

Απαραίτητα προσόντα:
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
Εμφανίσιμη
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιπλέον γνώση γαλλικών ή ιταλικών επιθυμητή
Καλή φυσική κατάσταση για αντοχή σε συνθήκες 

εργασίας παραλίας (ήλιος, υψηλές θερμοκρασίες κτλ.)
Άριστες επικοινωνιακές ικανότητες
Πνεύμα ομαδικότητας
Ευελιξία και καλή διάθεση

Παροχές:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 

με ευκαιρίες εξέλιξης
Διαμονή
Διατροφή
Καλές και ευχάριστες συνθήκες εργασίας

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/hZ6fR.

Η Meccanica Group Α.Ε. στο πλαίσιο εξειδικευμένου έργου 
που έχει αναλάβει αναζητά:

Αποφοίτους Ανώτατης 
Σχολής Θετικών 

ή Οικονομικών Επιστήμων
Προσόντα:

Γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2, πιστοποίηση 
2ης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2 θα εκτιμηθεί

Δίπλωμα ECDL για όλες τις ενότητες του Office
Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία με βεβαίωση εργοδότη 1 

τουλάχιστον έτους σε: κατάρτιση διακηρύξεων διαγωνι-
σμών, ηλεκτρονική διεξαγωγή της διαδικασίας τυπικής και 
οικονομοτεχνικής αξιολόγησης των προσφορών, σύνταξη 
πρακτικών αξιολόγησης προσφορών και εισηγήσεων κατα-
κύρωσης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, κατάρτιση 
συμβάσεων, παρακολούθηση συμβάσεων και εκκαθάριση 
αυτών, εργασιακή εμπειρία σε προκηρύξεις διαγωνισμών 
δημοσίων συμβάσεων και παρακολούθηση συμβάσεων θα 
θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα, γνώση χρήσης SAP-ERP 
θα ληφθεί σοβαρά υπ’ όψιν
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/bn8GM.

E&O London restaurant has become, over the last years, 
synonymous with top-quality pan-Asian food, served in 
stylish but casual environment. Following the winning 
combination of innovative, fresh, simple yet complex food, 
E&O London Team is introducing the opening of E&O 
Athens, on the rooftop of Athens Marriott Hotel. E&O 
Athens is now looking for motivated staff members, who 
are passionate about food and uncompromising quality 
service and desire to succeed in an excellent restaurant 
environment. E&O Athens is currently seeking for:

Bar Backs
General requirements:

Related experience in similar position, in high 
standard hotels or restaurants

Experience in a high volume and high pressure 
restaurant working environment

Good to excellent (according to position) command 
of greek and english language

Willingness, positive and collegial attitude
What we offer:

Intensive Training programs
Career progression and development in a superior 

environment
Competitive salary

To apply for any of these positions and as part of our 
recruitment, please send us your CV with a recent photo 
to this link: https://swr.gr/8DkcA.

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

Προσωπικό Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:

Ανάλογη προϋπηρεσία σε θέση κουζίνας
Θετική συμπεριφορά και πνεύμα ομαδικότητας
Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα

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

Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/P8mYd.
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ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Tax Consultants είναι μία πρωτοπόρος εταιρία στον 
χώρο των φορολογικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. 
Απαρτίζεται από εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων οι 
οποίοι αντιμετωπίζουν τον κάθε πελάτη, φυσικό πρόσωπο 
ή εταιρία, απόλυτα εξατομικευμένα. Καθόλου τυχαία 
άλλωστε δεν είναι η ονομασία της: tax consultants, 
δηλαδή φορολογικοί σύμβουλοι, πλήρως καταρτισμένοι 
και έμπειροι ώστε να παρέχουν λύσεις σε ζητήματα 
φορολογίας. Η φιλοσοφία της εταιρίας στηρίζεται σε 
2 θεματικούς άξονες: ορθή οργάνωση και λειτουργία 
λογιστηρίου και βαθιά γνώση των πιο πρόσφατων 
νομοθετικών και όχι μόνο εξελίξεων του κλάδου.
Η ιστορία μας: Η πορεία μας ξεκινά το 2006 με πρώτη 
την εταιρία Co.In.Solutions. Σήμερα, 12 χρόνια μετά, 
αριθμεί 100 και πλέον εταιρίες για τη λογιστική πα-
ρακολούθηση και τα εργατικά τους. Η μεθοδικότητα, 
η οργάνωση αλλά και η βαθιά γνώση της ομάδας Tax 
Consultants είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που 
η εταιρία διαγράφει μία σταθερά ανοδική πορεία όλα 
τα τελευταία χρόνια. Ο πελάτης, φυσικό ή νομικό πρό-
σωπο, αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα, γεγονός που 
κατατάσσει την εταιρία ως κορυφαία επιλογή στον 
κλάδο των φορολογικών/φοροτεχνικών υπηρεσιών.
Η εταιρία Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΙΚΕ, σύμβουλοι 
λογιστικών και φορολογικών υπηρεσιών, με έδρα 
τον Άγιο Στέφανο Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου
Για πλήρη απασχόληση.
Προσόντα:

Ρόλος:

Δεξιότητες υποψηφίου:

Παρέχονται:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν 
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο link: https://
swr.gr/cAiEh με φωτογραφία και να αναγράφουν 
στο βιογραφικό τους τον/τους κωδικούς θέσεων 
για τους οποίους ενδιαφέρονται.

Υπάλληλος Γραφείου
Η εταιρία Osteocell, πρωτοπόρος εταιρία στον κλάδο 
των βιολογικών υλικών και με δυναμική δραστηρι-
ότητα στον κλάδο του εμφυτεύσιμου oρθοπεδικού 
υλικού στο πλαίσιο της ανάπτυξης του τμήματος 
τιμολόγησης και προσφορών αναζητεί υπάλληλο 

σφορών και τιμολογήσεων που αφορούν τα υλικά 
που εισάγει και διακινεί σε δημόσια και ιδιωτικά 
νοσοκομεία πανελλαδικά. Ακόμα, θα διαχειριστεί 
εισαγωγές υλικών, καθώς και θέματα σχετικά με 
την εξυπηρέτηση των πελατών.
Απαραίτητα προσόντα:

Προαιρετικά προσόντα:

ή ιατρικών ειδών

Παροχές:

link:  

Υπάλληλος Γραφείου 
(μερικής ή πλήρους απασχόλησης)

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

Η εταιρία προσφέρει:

link: https://swr.gr/a9gs1

H Career In Progress 
gr
διαχείρισης σταδιοδρομίας και στελέχωσης θέσεων, 
για λογαριασμό συνεργάτη της, επενδυτικής εταιρίας 
ακινήτων, αναζητά: 

Υπάλληλο Γραφείου
Για την περιοχή της Αθήνας.
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα: 

από διάφορες πηγές

με τις απαιτήσεις των πελατών 
και τις προθεσμίες των έργων
Για την επιτυχή πλήρωση των αρμοδιοτήτων 
του θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα 
προσόντα:

διαπραγμάτευσης και επινοητικότητα 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων

και αποτελεσματική διαχείριση πελατειακών 
σχέσεων σε καταστάσεις με αυστηρές 
προθεσμίες και χρονοδιαγράμματα

στο: , σημειώνοντας τον κω-
δικό (ΥΠ_ΓΡ06).

Υπάλληλοι Γραφείου

άμεσα σε μία αξιόπιστη εταιρία, ικανή να αναγνωρίσει 
τις ικανότητές σου και να σου παρέχει μισθολογι-
κή και επαγγελματική εξέλιξη; Αν ναι, έλα κι εσύ 
στην ομάδα της PlegmaNet
ευκαιρία να αναγνωριστούν και να εξελιχθούν οι 
επαγγελματικές δεξιότητές σου. Η ηγέτιδα εταιρία 
στον χώρο της τηλεφωνικής προώθησης υπηρεσιών 

Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων 
σταθερής & κινητής τηλεφωνίας της Wind

(άνω των 23 ετών)
Για πενθήμερη πρωινή 6ωρη ή 8ωρη απασχόληση 

Απαραίτητα προσόντα:

και διαπραγματευτικές δεξιότητες

και στο αποτέλεσμα

σε αντίστοιχη θέση
Τι παρέχουμε:

link:  
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με 

θυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο 
των στοιχείων ή/και εγγράφων. Η εταιρία συλλέγει 
βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση 

του διατηρούνται για 12 μήνες και στη συνέχεια κατα-
στρέφονται. Η εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους 
της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα 
εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε 

όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Vitorgan–Αμπατζόγλου, μία από τις κορυφαίες 
εταιρίες στον χώρο του φαρμακείου με εμπειρία 
60 ετών και φιλοσοφία την παραγωγή και διάθε-
ση ποιοτικών και καινοτόμων συμπληρωμάτων 
διατροφής, ιατροτεχνολογικών και καλλυντικών 
προϊόντων ζητεί να προσλάβει:

Υπάλληλο Γραφείου
Περιγραφή θέσης:

του τμήματος πωλήσεων

σε πελάτες ή πιθανούς πελάτες

στα προϊόντα

εσωτερικού και εξωτερικού

αλληλογραφίας
Απαραίτητα προσόντα:

ταυτόχρονα, καλή διαχείριση χρόνου

Η εταιρία παρέχει:

Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο link: 

Η Data Media–Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε. δρα-
στηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 2001, 
εξειδικεύεται στο χονδρικό εμπόριο, κατέχει κορυφαία 
θέση ανάμεσα στις εταιρίες του κλάδου και έχει 

σύνολο των εργασιών της. Η εταιρία ενδιαφέρεται να 
προσλάβει στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 
για τις κεντρικές τις εγκαταστάσεις στον Λαγκαδά:

Υπάλληλο γραφείου 
με γνώσεις πωλήσεων

Καθήκοντα θέσης:

πελατολογίου ευθύνης και ανάπτυξη της θέσης 
της εταιρίας

και υφιστάμενους πελάτες

της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:

μέσω τηλεφώνου

του γραπτού και του προφορικού λόγου

στόχων

Προσφέρονται:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό 
θέσης (DAT-YPB) στο link:  

Υπάλληλοι Διοικητικής Υποστήριξης
Ο εκπαιδευτικός όμιλος Νέα Γνώση στο πλαίσιο 
της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του 
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του: 

γραμματειακής υποστήριξης.
Περιγραφή θέσης:

σε συνεργασία με τους καθηγητές
Απαιτούμενα προσόντα: 

και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
link: https://swr.  

Ανώνυμη εμπορική εταιρία επαγγελματικού εξο-
πλισμού ζητεί για την Αθήνα:

Υπαλλήλους Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα:

αυτοκινήτου

μαζί με το βιογραφικό
link: . 

ογραφικά θα διαχειριστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Mayor Hotels & Resorts 
επιθυμεί να προσλάβει στα κεντρικά γραφεία της 
στον Ανεμόμυλο επαγγελματία για τη θέση:

Υπάλληλος Γραφείου
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως να 
διαθέτουν:

γλώσσας

θα εκτιμηθούν

Ο ιδανικός υποψήφιος θα είναι 
προσωπικότητα που:

και δέσμευση για το αποτέλεσμα

δεξιοτήτων του και είναι πρόθυμος/η να μάθει

και συνεργασίας με τους συναδέλφους

H εταιρία προσφέρει: 

link: https://swr.  

Υπάλληλοι Γραφείου (8ωρο)
Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη 
της, πολυεθνικής εταιρίας στον χώρο των τηλεπικοι-

Περιγραφή θέσης: Ο/η κάτοχος της θέσης θα είναι 
υπεύθυνος/η για την ολιστική εξυπηρέτηση των ιδιωτών 
και εταιρικών πελατών, τη διαχείριση παραπόνων, την 
κατανόηση και καταγραφή αιτημάτων, καθώς και για την 
πλήρη παροχή πληροφοριών για θέματα λογαριασμών.
Προφίλ υποψηφίου:

προφορικού λόγου

στη διαχείριση αντιρρήσεων

Η εταιρία προσφέρει:

link: . Για όλες 
τις αιτήσεις θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
Administrative Executive

Job description:

Required skills:

Required experience:

Job location: 
Position type

link: . 

Personal Assistant
I am One

As a Personal Assistant you will be involved in:

The right candidate must have:

We offer:

link: 

Aνώνυμη εταιρία φαρμακευτικών και ιατρικών 
προϊόντων με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ζητεί να 
προσλάβει άμεσα:

Γραμματέα για το Τμήμα Πωλήσεων
(κωδ.: ΓΠ)

Απαραίτητα προσόντα:

εμπορικής αλληλογραφίας

αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης

προσαρμοστικότητα-ευελιξία

στη λεπτομέρεια

Προσφέρονται:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-

κωδικό θέσης στο link:  ή στο 

Υπεύθυνη 
Γραμματειακής Υποστήριξης

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της η εταιρία Α. 
Motors ΑΒΕΕ με έδρα το Κρυονέρι Αττικής, επιθυμεί 
να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της κυρία, κάτοικο 
βορείων προαστίων ή πλησίον γύρω περιοχών, για 

Απαραίτητα προσόντα:

με το αντικείμενο εργασίας

επικοινωνίας και συνεργασίας

αντικείμενο
Αρμοδιότητες:

σε ερωτήματα και μηνύματα

και διοχέτευση της στα αρμόδια τμήματα

και ηλεκτρονικών αρχείων
Η εταιρία προσφέρει:

link:  

H N. Αστεριάδης Α.Ε., με ηγετική θέση στον τομέα 
εμπορίας επιστημονικών οργάνων για έρευνα και 

γραφείο της Θεσσαλονίκης:
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης 

(κωδ. θέσης: ΓΥ/01/ΘΕΣ)
Απαραίτητα προσόντα-χαρακτηριστικά:

γλώσσας

οργάνωση, μεθοδικότητα, ευελιξία, ταχύτητα, τάξη, 

Κύριες αρμοδιότητες:

Προσφέρονται:

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν πλήρες 
βιογραφικό με αναφορά στον κωδικό της θέσης στο 

εχεμύθεια.

συνέχεια στη σελ. 6



Estonian Call Center Agent
Are you a native Estonian speaker? Have you ever imagined 
yourself working as a Call Center Agent for Estonian 
speaking clients? Do you feel comfortable dealing with 
customers via telephone? Are you interested in working 
for a multinational company based in Athens, Greece, 
providing support in Romanian language? Well, if you’ve 
said yes to all of the above, I think that it’s time for you to 
apply! In this role, you will provide exceptional Customer 
Experience in the Estonian language.
Benefits: The company offers to the Estonian Call 
Center Agent  position:

Diverse and fast paced work environment
Modern facilities and high technology devices 

and tools
First class ongoing training and development
Very competitive benefits package (including 

relocation package)
Vibrant and energetic Athens office with a real team 

focus
Responsibilities: More specifically you duties as an 
Estonian Call Center Agent will be the following:

Provide a high level of customer service to Estonian 
clients at all times

Respond and record consumer enquiries/questions 
raised through free phone lines for customers

Maintain accurate data input of consumer enquiries, 
questions and feedback on the customer services 
database

Be able to offer recommendations to common 
technical problems or frequently asked questions

effective and supportive relationships with colleagues
Requirements: In order for your profile to match 
the Estonian Call Center Agent, you need to have 
the following skills:

Be an excellent/native speaker of the Estonian 
language

Have fluency in english
Be PC literate
Possess strong team spirit and written verbal 

communication skills
Information: Are you the Estonian speaker we are looking 
for, who wants to work in Athens, Greece? Apply now by 
clicking the “Apply now” button. Have some questions first? 
Feel free to contact our multilingual unit at multilingual@
randstad.gr or at +30 2106770523. Please note that for 
transparency and equity reasons, only those applications 
made online via our site will be assessed. After the 
screening of all the CVs received, we will only contact 
the candidates who meet the requirements of the job 
to arrange an interview. All applications are considered 
strictly confidential.
Follow us on LinkedΙn, Facebook and Instagram, 
www.randstad.gr.
Send your cv to this link: https://swr.gr/3u4MP.

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

Αποθηκάριο
Δράμα

Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπη-
ρέτηση του πελάτη; Έχετε προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτος 
σε ανάλογη θέση;
Αν ναι και:

Διαθέτετε ευχέρεια στην επικοινωνία και σας αρέσει 
να βοηθάτε τους πελάτες

Αναζητάτε συνεχώς ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.
Η εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα 
σας προσφέροντας:

Συνεχή εκπαίδευση
Ασφάλιση και bonus
Σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης

Απαιτούμενα προσόντα:
Γνώσεις-χρήση Η/Υ
Επικοινωνιακές ικανότητες
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (οι άνδρες)

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

Facebook: www.facebook.com/Kotsovolos
Twitter: https://twitter.com/KotsovolosOn
YouTube: http://www.youtube.com/user/

Kotsovolosgreece
Google Plus: https://plus.google.com/116092004640

999302663#116092004640999302663/posts
Περισσότερες πληροφορίες στο http://corporate.kotsovolos.
gr. Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/XRSYm.

Department: SMS Team
Location: Ioannina
Period: 01.10.2018-31.12.2018
Background/ASB Summary: The “Arbeiter-Samariter-Bund 
Deutschland (ASB)” is a German aid and welfare organization 
with more than 300 branches at national, regional, district and 
municipal level all over Germany. More than 1.2 million members 
provide a broad social basis for our organization and more than 
20,000 employees as well as over 17,000 volunteers form part of 
the ASB ensuring a high level of quality in areas such as rescue 
services, civil protection and social services. Since its foundation 
in 1888, the ASB has acted as a politically and denominationally 
independent association ensuring a high level of continuity and 
reliability. ASB Foreign Aid Department provides both direct 
emergency relief to people hit by man-made or natural disasters 
and longer-term rehabilitation measures designed to promote 
recovery and to rapidly help restore the livelihood of refugees, 
internally displaced persons and other vulnerable people. ASB 
currently has a portfolio of more than 50 relief, rehabilitation, 
development and DRR projects in countries like Niger, Nicaragua, 
Serbia, Bosnia and Herzegovina, Indonesia, Nepal, Haiti, Georgia, 
Ukraine, Iraq and Greece. ASB started its activities in Greece in 
March 2016, focusing on the provision of Humanitarian Aid to 
refugees/migrants. In 2017 ASB Greece has built the technical 
facilities and shelters for the Diavata camp and it is currently 
operating the Site Management Support (SMS) role at this site. 
Through our partners WAHA and ARSIS, ASB also supports the 
provision of health and protection services towards refugees 
and migrants in Greece. Our main donor is DG ECHO, but we 
have also received funds from the German Foreign Ministry 
and own private donations. The ASB country office is based in 
Thessaloniki. Currently ASB Greece is having operations both 
in Thessaloniki (Diavata) and Epirus Region (Katsikas, Filipiada, 
Konitsa and Doliana) of Greece. The central office of ASB in 
Epirus will be located in Ioannina-reporting towards the main 
country office in Thessaloniki
Job Overview/Summary: The Camp Assistant supports the 
SMS department and reports towards the SMS Officer. S/he is 
an essential part of the SMS team, in line with ASB and Donor 
regulation. The Camp Assistant focuses on supporting the 
activities in the camps by providing manual labor and cleaning 
activities which are of vital importance for the welfare of the 
refugee population and the smooth daily running of the sites. 
The candidate should be a good team player willing to help 
the population of concern and able to support the field team in 
the daily running of the site activities and services. The Camp 
Assistant will be responsible for:
Task and responsibilities:

Support the SMS team to manage and accommodate 
all beneficiaries’ requests on a daily basis

Conduct manual labour whenever it is required and needed
Facilitate the (food, NFI) distribution on daily basis 

and keep required documentation
Support all logistical operations at the camp, including 

keeping records for warehouses
Be responsible for the storing of items and the good 

condition of the storage space
Support the distribution of NFI’s and household items
Support the WASH Team when conducting minor repairs 

necessary for maintenance & repair of the shelters

Provide cleaning services and preparation activities 
to the shelters that must be prepared for new arrivals

Contribute to maintaining and strengthening ASB’s 
relations with the beneficiaries

Support the cleaning of the public open space
Monitoring the cleaning services provided by an external 

contractor
Other:

During his/her work, uphold all relevant ASB standards, 
codes of conduct, and humanitarian principles

Αct in a way that is sensitive to gender, protection, 
the environment and other important 
cross-cutting concerns

Fully comply with the ASB safety and security 
procedures
This job description is not an exhaustive list of the skills, 
effort, duties and responsibilities associated with position. 
All staff of ASB is expected to be flexible and contribute 
constructively towards achieving the goals of ASB in Greece. 
Reports to: SMS Officer.
Requirements:

At least one year of relevant working experience in a refugee 
camp with an NGO and/or relevant working experience

At least one (1) years of experience with providing 
support at a refugee camp, or other relevant experience 
with an NGO

Greek National, or legally allowed to work in Greece
Fluent in greek, english (spoken) would be an asset
Excellent interpersonal and teamwork skills, flexible 

and wide understanding of the community’s needs
Patience, a ‘can-do’ mentality and a good sense of humour
Sensitivity to the needs and priorities of different sectors 

of the community
Literacy, numeracy, and record keeping skills
Ability to work independently and efficiently

Benefits:
Standard twenty-four days of paid leave per year 

(plus seniority legal additions)
Extra consideration on maternal-paternal leaves and kid 

related leaves
Flexible working schedule, with rolling starting hours
Extra private life and accident insurance
Transportation to and from work, with an organizational 

mini bus
How to apply: All interested parties are requested to submit 
their CV and Cover Letter in English to the following address: 
hr@asb.gr clearly stating the position in the subject field. The 
deadline for submission is September 28th 2018. By applying to 
this Job Advertisement, the applicant concedes that ASB Greece 
will manage any data provided by her-him until the end of this 
process and only. If the applicant wishes for the data to be kept 
for a period of 6 months, in order to be included in other similar 
recruitment process, should be clearly stated in the application 
email by copying the exact following: I concede and allow ASB 
Greece to keep the documents-files and data included in them, 
for a period of 6 months, starting from the date of dispatch, and 
in order to be used only for the purpose of further recruitment 
that I might be suitable. I have the right to recall this consent 
at any point, by sending a written application in the form to this 
link: https://swr.gr/QpcCw.

Camp Assistant

Marketing Account Manager
Generation Y-International eBusiness Experts, a well-
established and highly successful interactive agency based 
in Athens, Greece, seeks Marketing Account Manager.
Key responsibilities:

Implement tailor made online marketing strategy for each 
client in order to meet their business and strategic goals

Collaborate closely with PPC, Creative and Social media 
Management teams in the creation and timely distribution 
ofmarketingefforts

Monitor traffic for multiple initiatives with the ability 
to analyze success and failure

Build strong, long-term client relationships and maintain 
frequent contact

Conceive creative marketing ideas/campaigns 
and copyrighting that help meet 
the marketing plan’s goals.
Required qualifications:

University or College Degree in Marketing
Equivalent work 2 years’ experience digital agency
Excellent command of the english and greek language 

both written & spoken
Able to meet deadlines
Strong organizational skills and teamwork skills
Ability to monitor, understand and analyze important 

performance metrics
Ability to think creatively and innovatively

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

All applications will be treated as confidential. 
Send your cv to this link: https://swr.gr/V9WkB.

Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επιχείρησης στον 
χώρο των βιομηχανικών α΄ υλών, επιθυμούμε να καλύψουμε 
την παρακάτω θέση για τα κεντρικά γραφεία της Ελλάδας:

International Business 
Developer 

με πολύ καλή γνώση γερμανικών
Έδρα: Θεσσαλονίκη
Κωδικός θέσης: IBD-0918
Γενικά για τη θέση: Ο πελάτης μας είναι εταιρία που εμπο-
ρεύεται πλαστικό για βιομηχανική χρήση. Στο πλαίσιο της 
ανάπτυξής της επιθυμεί να προσλάβει ένα στέλεχος που θα 
ασχοληθεί με την ανάπτυξη διεθνών αγορών, κατά κύριο 
λόγο στις γερμανόφωνες χώρες, μέσα από επικοινωνία και 
επισκέψεις σε εργοστάσια και εγκαταστάσεις υφιστάμενων 
και δυνητικών πελατών.
Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου:

Η θέση απαιτεί ένα άτομο δυναμικό, με πολύ καλές 
επικοινωνιακές δεξιότητες και διάθεση για μάθηση 
και προσωπική ανάπτυξη

Λόγω της φύσης των προϊόντων είναι απαραίτητες σπουδές 
τεχνικής κατεύθυνσης-ιδανικά πτυχίο Χημικού Μηχανικού 
ή Χημικού. Υποψήφιοι χωρίς σχετικές σπουδές, αλλά με 
σχετική εμπειρία (ιδανικά στον χώρο των πλαστικών) μπο-
ρούν επίσης να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα

Η πολύ καλή γνώση γερμανικών και αγγλικών είναι απα-
ραίτητη. Υποψήφιοι που δεν γνωρίζουν πολύ καλά και τις δύο 
γλώσσες δεν θα ληφθούν υπόψη για τη συγκεκριμένη θέση

Διαθεσιμότητα για συχνά ταξίδια στο εξωτερικό-περίπου 
10 ημέρες κάθε μήνα
Λοιπές πληροφορίες:

Παρέχονται ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθός και 
bonus επίτευξης στόχων), ανάλογα με τα προσόντα του 
υποψηφίου και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και 
επαγγελματικής ανάπτυξης

Παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση και καθοδήγηση
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα 
(σε μορφή PDF) στο link: https://swr.gr/pXhbk. Όλες οι αιτήσεις 
θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Η αποστολή του βιογρα-
φικού σας σημειώματος συνεπάγεται τη γνώση και αποδοχή 
της πολιτικής Προσωπικών Δεδομένων της Human Value.

Μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της 
κυτιοποιίας αναζητά για την περιοχή της Θεσσαλονίκης:

Πωλητή-Κωδ.: 28101/17
Αρμοδιότητες:

Ανάπτυξη νέων συνεργασιών και διαπραγμάτευση 
συμφωνιών

Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες 
και διασφάλιση της πλήρους ικανοποίησής τους

Συνεργασία με όλα τα τμήματα της εταιρίας 
για την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη

Προετοιμασία αναφορών σε εβδομαδιαία βάση 
για τα πεπραγμένα

Παρακολούθηση λογαριασμών πελατών
Προσόντα:

Πτυχίο στη διοίκηση επιχειρήσεων, 
στο μάρκετινγκ 
ή συναφές

Εμπειρία σε πωλήσεις
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Δυνατότητα αντίληψης των «αναγκών» του πελάτη
Ικανότητα άμεσης αναγνώρισης

 και επίλυσης προβλημάτων
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας

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

Η εταιρία προσφέρει:
Σταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση 

επιλογής
Μεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
Αυτοκίνητο
Κινητό
Άριστο περιβάλλον εργασίας
Συνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης

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

Πωλητής-τρια
Αγ. Στεφάνος

Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:
Άνεση στην επικοινωνία
Ομαδικό πνεύμα στην εργασία
Ευχάριστη προσωπικότητα στον χώρο των πωλήσεων
Γνώση αγγλικών
Γνώση υπολογιστών 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 

για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:

Εμπειρία στις πωλήσεις 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης
Γνώση της αγοράς υπόδησης

Η εταιρία προσφέρει:
Συνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων 

σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
Εργασία σε πολυτελείς χώρους
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης και ανάπτυξης

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

Μάγειρας Πρωινού Μπουφέ 
Breakfast Cook-Σκιάθος

Απαραίτητα προσόντα:
Γνώση ζεστής κουζίνας
Αντίστοιχη εμπειρία σε μπουφέ για πρωινό
Καλή γνώση αγγλικών

Παρέχονται:
Διαμονή και διατροφή
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προσόντων
Δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης

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

Εταιρία με μεγάλη εμπειρία σε αγοραπωλησίες, μισθώ-
σεις ακινήτων και εξειδικευμένο δίκτυο συνεργατών στον 
χώρο του real estate, που δραστηριοποιείται στον Νομό 
Αττικής, αναζητά:

Συνεργάτες
Mε ελκυστικό πακέτο αποδοχών και πληρωμένα έξοδα 
μετακίνησης. Παρέχεται εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη, 
φιλικό περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/jbME7.

Η εταιρία Αφοί Μουσαμά ΑΞΕ ζητά να προσλάβει για το 
ξενοδοχείο της Crowne Plaza Athens City Centre:

Καμαριέρα-Maid
Απαραίτητα προσόντα:

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια σε ανάλογη θέση
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/1jEKH.
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Η εταιρία ΚΕΜ-Κλαδικές Εκθέσεις Μάρκετιγκ ζητά 
να προσλάβει Γραμματέα. Η εταιρία μας διοργανώ-
νει διεθνείς εκθέσεις και ζητά να προσλάβει για το 
εμπορικό της τμήμα:

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

 
 

 και εγχώριας αγοράς

Απαραίτητα προσόντα: 

γλώσσας 
 

 
 

 
 

με άνεση στην επικοινωνία
Προσφέρονται:

ανάλογα με την απόδοση.
link: .  

Ο όμιλος Πανά αναζητά:
Executive Secretary

Για τη Γραμματεία Διοίκησης.
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 
 

 

Επαγγελματικές ικανότητες: 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

στο link: -

απαραίτητες.

Η All About Concept

Secretary & Admin
Προσόντα: Απαραίτητη εμπειρία στον χώρο γραμ-

-

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

 

 

 
 

 
 

 

Αρμοδιότητες: 
 

 
της εταιρίας

 
 

 
 

 προγραμμάτων της εταιρίας
Προσφέρεται: 

 
την απόδοση και αποτελεσματικότητα  
στον τομέα δράσης 

 
 

 

Επικοινωνία:
ηλεκτρονική 

διεύθυνση:  

Μεγάλη βιομηχανική εταιρία

-
κών έργων αναζητά άτομο για τη στελέχωση της 
παρακάτω θέσης:

Υπάλληλος Γραμματειακής Υποστήριξης
Απαραίτητα προσόντα:

 
σε αντίστοιχη θέση 

 
 
 

 
 

 
 

 

link: q. Δεκτοί 
-

Η Adecco HR 

-

Γραμματέας Γενικής  
Διεύθυνσης

Περιγραφή θέσης: 
 

 
 
 

 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
σε αντίστοιχη θέση 

 
 

 
 

και διαχείρισης ομάδας
Παροχές εταιρίας: 

 
 

link: 
. 

 και 

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
-

Η Media Markt Ελλάς

-

ηλεκτρονικό της κατάστημα  

Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης με εμπειρία
Για τη Θεσσαλονίκη
Τοποθεσία:
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας: 

 
 

 
 

-Τηλεοράσεις 
 

 

-

 
τον επαγγελματισμό σας και τη διάθεσή  

Απαραίτητα προσόντα: 

σε αντίστοιχη θέση 
 

και στην επικοινωνία 
 

 
 

 

Η εταιρία παρέχει: -

-

την αίτησή σας στο link: . Για 

Για το νέο μας κατάστημα στο Γύθειο

Πωλητές/τριες  
& Αποθηκάριους

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
και ομαδικής εργασίας
Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

-
link: 

 και επιλέγοντας τον κωδικό θέσης RS0035.

Ζητείται για το κατάστημα Dexim
Πωλήτρια

Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες: 
 

 
 

των πωλήσεων 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
της αγοράς 

 
 

στο link:  

για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Υπάλληλος Έκθεσης Υποστήριξη Πωλήσεων

Περιγραφή θέσης: -

των προϊόντων.
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 

επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα 

 
 

 
 

και οργάνωσης 
 

 
 

link:  με κωδ. 
HUMRSE2

-

στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να 

Η Tηλεμάρκετινγκ Α.Ε

λιανικής πώλησης:
Πωλητή-Πωλήτρια

Προσόντα: 
 

 
 

 
και διαδικασιών καταστήματος 

 
επικοινωνίας και οργάνωσης
Προσφέρονται: 

 
 

στο link:  

Η Axel Αccessories
μόδας με το βλέμμα της στραμμένο σε ολόκληρο 

περιβάλλον. Η εταιρία για το νέο κατάστημά της στα 

Προσωπικό Πωλήσεων  
McArthur Glen (κωδ. θέσης: ΠΜ03)

Προφίλ υποψήφιας/ου: 
 

 
 

 
 

 
και επικοινωνιακές ικανότητες

και ορθότητα στην εκτέλεση καθηκόντων

γλώσσα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
Ενδεικτικές αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

Παροχές:

 
 

link: . 

Ζητείται για το κατάστημα Bloom
Πωλήτρια

Απαραίτητα προσόντα:

 

 

Προσφέρονται: 
 

link: . -

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Καταστημάτων  
(Αθήνα, Αττική)

Η εταιρία Voi & Noi: 
 

 
 
 

 

Η θέση:
Αποστολή θέσης:

τήρησης των διαδικασιών έκδοσης παραστατικών.
Κύριες αρμοδιότητες:

-

 
από τα καταστήματα στο τέλος της κάθε σεζόν

-
-

-
κρεμοτήτων των καταστημάτων σε καθημερινή βάση

αλλαγών τιμολογιακής πολιτικής στα καταστήματα

Απαιτούμενα προσόντα:
 

επιχειρήσεων

 
 

 

Δεξιότητες: 
 

 
 

 

Εμείς προσφέρουμε: 

 link:  με κωδικό 

Η Γενική Ταχυδρομική
τοπικών επιχειρήσεων με αντικείμενο την παρο-

Υπεύθυνους Καταστημάτων
Προφίλ: 

-
-

Αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

σε ελληνικά και αγγλικά
 

-
ηλεκτρονική διεύθυνση: 

-

-

βρείτε: -

-
ίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία Απολλώνιον 
ΑΒΕΕ

Εμφανίσιμο-η Πωλητή-τρια

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

Η Γευσήνους

Χασάπη
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 
σε μερίδες 

 
 

 
 

link:  

Το Athens Lotus στην Αθήνα ζητά να προσλάβει για 

Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα:  

 
εμπειρία σε ανάλογη θέση 

 
 

 
 

 

Προαιρετικά προσόντα: Γνώση περισσότερων 

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

 

-

link:  

Εύοσμο Θεσσαλονίκης 
αναζητά: 

Υπεύθυνο Πωλητή Καταστήματος
Για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

link: 
 

Τα Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης

Ένα (1) Υποδιευθυντή Καταστήματος
Με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Περιγραφή θέσης:

-

-

 

 
 

των προϊόντων 
 

της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα: 
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Προσφέρουμε:

link

Alouette A.E.

Πωλήτρια  
Μερικής Aπασχόλησης (Άλιμος)

Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:

link

Κωσταρέλος

Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

-

link

Πωλητές/τριες-πλήρους απασχόλησης  
(Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης)

Jysk

Δείχνετε αφοσίωση και:

Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:

-

 Φούρνος Βενέτη, -

Πωλητή/Πωλήτριας
στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Γενική περιγραφή θέσης:

Αρμοδιότητες:

Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:

Διαπροσωπικές ικανότητες:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Πωλητές-τριες/Ταμίες  
(μερική απασχόληση) στα Φάρσαλα

Lidl

Τα καθήκοντά σας:

Το προφίλ σας: 

 
 

Τι προσφέρουμε: 

 

 

-

link

 
Πωλητή Πάγκου  

τυριών & αλλαντικών

Προσφέρονται:

link

 Κρητικός Α.Ε.
-

Αργολίδας:
 Προσωπικό Πώλησης  

για το Τμήμα Κρεοπωλείου
Απαραίτητα προσόντα: 

Τι προσφέρουμε:
-

-

link:

Starbucks 

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

-

-

-

Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει:

Επιθυμητά προσόντα:

Ο κάτοχος της θέσης:

-

-

-

-

κωδικό SMA-18

ΛΟΓΙΣΤΕΣ
H Youth Lab -

Βοηθό Λογιστή
Η θέση αφορά

-

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link: 
-

κωδικό θέσης: V.LOG.2018

Λογιστής/στρια-Στέλεχος Μισθοδοσίας 
(Θεσσαλονίκη)

Link  
-

Αναφερόμενος στη διοίκηση, θα αναλάβει 
ενεργά καθήκοντα για:

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

-

Auto Marin A.E.
Υπάλληλο Λογιστηρίου

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

link: 
-
 
 

Kentia

Υπάλληλο Τιμολόγησης
Απαραίτητα προσόντα:

link: h  

Euroaccounting IKE,

 
Λογιστή/τρια 

(κωδικός θέσης: ACC18)

Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει  
τα ακόλουθα:

Θα συνεκτιμηθούν:

Προσφέρουμε:

-

Bazaar Α.Ε. -

-

Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε  
ώστε να προσφέρουμε:

 

 

 

Βοηθός Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:

Τι προσφέρουμε:

  link: 

 INGROUP

Βοηθό Λογιστή για εξωτερικές εργασίες
(HR 001310)

Ο ρόλος:

-

Προσόντα:

Παρέχονται:

Σημείωση: -

link

Trenkwalder Hellas

Βοηθό Λογιστή Tμήματος HR
Απαιτούμενα προσόντα: 

Καθήκοντα:

Προσφέρονται:

link
κωδικό θέσης: JUN.hr/TRK18. 

Stonetech-Μάρμαρα Γωνιανάκη ΑΒΕΕ

Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Προσφέρονται:

link: 

Ermia Hotels & Resorts
Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:

Παρέχονται: -
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Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πληρούν 
τις ως άνω προϋποθέσεις και που συνοδεύονται από 
πρόσφατη φωτογραφία. Παρακαλούμε να αποστείλετε 
το βιογραφικό σας μαζί με πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/Y8aIe 

Το ξενοδοχείο Kassandra Palace Hotel & Spa 5* στην 
Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά για μόνιμη απασχόληση: 

Λογιστή 
Με επιθυμητή προϋπηρεσία σε ξενοδοχειακή επι-
χείρηση. Η θέση αναφέρεται σε Θεσσαλονίκη και 
Χαλκιδική.
Στείλτε το βιογραφικό σας με στο link: https://swr.
gr/fnzOk. Επιθυμητή φωτογραφία στα βιογραφικά.

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο 
Κύπρου ζητεί να προσλάβει προσωπικό για τη στε-
λέχωση των ξενοδοχειακών μονάδων της.

Λογιστές
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

intermediate ή higher 

γλώσσας
Η εταιρία προσφέρει: 

υπηρεσιών της εταιρίας 
 

 
 

Aποστείλατε πλήρες βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη 
φωτογραφία στο link:  ή στη δ/

www.

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Web & Graphics Designer

Requirements:

Ideal candidates will have: 

 
 

 

Additionally:

Benefits: 
 

 

link:  

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

Graphic Designer
Απαραίτητα προσόντα: 

 
ηλεκτρονικών μέσων 

 
 

 
και περιοδικά 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει:

 

 link:  

Graphic Designer  
στη Σίνδο Θεσσαλονίκης

Στον χώρο του εμπορίου κάθε μέρα είναι μία νέα 
Lidl είμαστε ευχαριστημένοι 

μόνο όταν και οι πελάτες μας είναι ευχαριστημένοι. Για 

τους οποίους θα προετοιμάσουμε με τον καλύτερο 
τρόπο για τις απαιτήσεις του κλάδου μας.
Τα καθήκοντά σας: 

μας γραφεία στη Σίνδο Θεσ/νίκης
-

επεξεργασία φωτογραφιών-βίντεο για ενέργειες 

 
και ηλεκτρονικών καταχωρίσεων 

 

και συνεργάζεστε με άλλα τμήματα της εταιρίας
Το προφίλ σας: 

 
ή εφαρμοσμένων τεχνών 

 
και ψηφιακού marketing 

 

 
 

 
 

 
 

προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
Τι προσφέρουμε: 

εργασία 
 

 

ιατρική ασφάλιση
 5 περίπου 

εβδομάδων σας παρέχουμε τα απαραίτητα εφόδια 
για τη θέση σας ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλο-
σοφία της εταιρίας μας ακόμη και αν δεν διαθέτετε 
σχετική εμπειρία

 link: . Μαζί με 
το βιογραφικό σας απαραίτητη είναι και η αποστολή 

-
σαμε να δούμε τα προσωπικά έργα που αντανακλούν 
το στιλ και την αισθητική σας και όχι μόνο δουλειά 
που έχετε κάνει για έναν οργανισμό ή εμπορικό σήμα.

Graphic Designer 
Code: IT 0409 (Thessaloniki)

Description:

Duties:

Requirements: 
 

 
 

 
 

 

link:  

Γραφίστας-Σχεδιαστής
Γνωστή εταιρία στον χώρο των ψηφιακών εκτυ-
πώσεων και της διαφήμισης που ενθαρρύνει την 

ζητά στέλεχος με σχεδιαστικές και διακοσμητικές 
γνώσεις για το δημιουργικό τμήμα της εταιρίας.
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει  
να έχει: 

 
 

ή άλλης αντίστοιχης σχολής 

 
 

αντίστοιχων προγραμμάτων 
 

σε ανάλογη θέση 
 

 
με ευχέρεια στην επικοινωνία 

 

παρακαλείστε να στείλετε βιογραφικό σημείωμα 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

Γραφίστας/Wordpress Expert  
(Χαλάνδρι)

Καθήκοντα/αρμοδιότητες θέσης: 
 

και την ανανέωση των εταιρικών sites

-

 

 

 

 

media
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

με το βιογραφικό σας στο link:   
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Official Watch Shop (OWS)

 

Graphic Designer
Location:

Skills/requirements: 
 

 

Responsibilities:

Personal characteristics: 
 

 
 

 

 

Junior Video Editor
Για μόνιμη και πλήρη απασχόληση.  
Ωράριο απογευματινό. 

 

Aποστολή βιογραφικών στο link:  

Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά 
-

ρακάτω θέση:
Γραφίστας

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

της εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.
Στοιχεία επικοινωνίας: -
ρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://

-

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

Η Ευρωψυκτική Design ΑΕΒΕ
εταιρία κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού 

σχεδιασμού για τη θέση:
Σχεδιαστής ή Σχεδιάστρια

Αντικείμενο της θέσης είναι η αποτύπωση σχεδίων 
και η δημιουργία αυτών.
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

χώρων εστίασης 
 

 
και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά 

 
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
Παροχές: 

 

Εμείς αναζητούμε συνεχώς ικανούς και δημιουργικούς 

την αίτησή σας. Στείλτε μας βιογραφικά και συστα-
τικές επιστολές στο:  με κωδ. 
θέσης 131. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν 
με απόλυτη εχεμύθεια.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Πωλητής/Leader  

(Θεσσαλονίκη)

δίαυλος επικοινωνίας της εταιρίας με τους πελάτες/
μέλη της. Είναι υπεύθυνος για τη στοχευμένη προώ-
θηση των υπηρεσιών του ομίλου στην πελατεία του 
και την εξαιρετική εξυπηρέτηση του πελάτη/μέλους. 

του πελατολογίου αξιοποιώντας τις προωθητικές 

συνεργασία με τους συνεργάτες του καταστήματος 

Αρμοδιότητες:

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

-
ψήφιου πελάτη

του ομίλου και η αναλυτική παρουσίαση των ιδιοτήτων 
τους με τη χρήση σύγχρονων μέσων (φωτογραφικό 

των εξελίξεων της αισθητικής ιατρικής 
 

της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου 

που προσφέρει ο ανταγωνισμός 
 

που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του πελάτη
-

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

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

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

μελών με την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστι-
θέμενης αξίας

-
λοσοφίας και κουλτούρας εντός και εκτός του 
εργασιακού χώρου
Δεξιότητες:

 
 

ανάλογα με το προφίλ του πελάτη 
 

 
 

 
 

Εκπαίδευση: Θα κριθούν ως επιπλέον προσόντα:

ή παρεμφερή επαγγέλματα υγείας

αγγλικών

link: https://swr.gr  

Η εταιρία Ι & Β Αγκιστριώτης Α.Ε. με αντικείμενο 

Yπεύθυνο

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Επιθυμητά προσόντα: Εξοικείωση και εμπειρία 
σε διαδικτυακό marketing θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα.

link:  

Σύμβουλος Πωλήσεων B2B  
(Μαγνησία, Τρίκαλα & Καρδίτσα)

Η ICAP Employment Solutions, αναζητάει για λογα-

θέσης θα είναι υπεύθυνος για την προσέλκυση νέων 
πελατών με στόχο την πώληση των υπηρεσιών της 
εταιρείας εντός καθορισμένης γεωγραφικής περιοχής.
Αρμοδιότητες: 

 
 

περιοχής

ανταγωνισμού 

των πωλήσεων 
 

με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
Επιθυμητά προσόντα: 

 
 

ικανότητες 

στον χώρο των πωλήσεων 
 

 
και διανυκτέρευσης 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

στόχων 

link:  

Η West A.E

πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυ-
εθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν 

πόλη της Ορεστιάδας:
Sales Representative

Περιγραφή θέσης: -

μεγάλων πολυκαταστημάτων.
Προϋποθέσεις: 

 

προσόν 
 

 

Παροχές: 
 

 
 

εξέλιξης 

με την ένδειξη SEL001 στο link: https://swr.gr/

Santa Marina Hotels & Resorts
Sales Manager  

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

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

What we offer: 
 

 

link: . 

Πωλητής Ειδών Κομμωτηρίου
Η Κυανα http:// -

κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να εφαρμόσει 
τη συνολική στρατηγική πωλήσεων και διανομής 

δημιουργώντας σταθερές σχέσεις με τους πελάτες 
προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρίας.
Βασικές αρμοδιότητες:

περιοχές/πελάτες ευθύνης τους με στόχο  
την αύξηση των πωλήσεων 

 
της εταιρίας στην περιοχή ευθύνης του
Απαραίτητα προσόντα: 

 
στην εξυπηρέτηση του πελάτη 

 

για ανέλιξη στον χώρο των πωλήσεων 
 

 
 

 
εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις 
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Θα εκτιμηθούν: 
 

 

Η εταιρία παρέχει: 
 

 

 

E&O Athens
Sales & Marketing  

Executive
Essential duties/job functions: 

 
 

 
 

 

Knowledge/experience and skills: 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

link:  

Η Melekos Health Club

Sales Assistant Manager
Περιγραφή θέσης:

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

 

Αρμοδιότητες θέσης: 
 

 

 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

 
 

 
 

link: 

I2QS 

 ,

Sales Consultant

Key Responsibilities: 

 

 
 

Requirements: 

 
 

 

 
 

Not required but strongly recommended: 

link: 
. 

Κρεμμύδας Σταύρος & Σια Ο.Ε.

Πωλητή/Υπεύθυνο Πωλήσεων
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για: 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 
 

 

Προσφέρεται: 
 

 

ηλεκτρονική διεύθυνση: 
 

 
Yπαλλήλους στο Tμήμα Πωλήσεων

 

link:  

Nova Packaging Ελλάς

Sales Support Officer 
Προφίλ υποψηφίου: 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Η Nova Packaging προσφέρει

link:  

 Κορέλκο

Πωλητές Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων  
στη Θεσσαλονίκη 

Απαιτούμενα προσόντα:

 
 

 
 

 
 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

link:  

Athenaeum Hotels

Sales & Marketing Executive
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Περιγραφή θέσης:  

 

Παροχές:  
 

 

link:  

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

Αρμοδιότητες: 
 

 

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

 
 

 

link:  

Η Απικίαν Συσκευαστική Α.Ε.
Πωλητή/τρια

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Έδρα εταιρίας:
 link:  

Account Manager 
 (AC 002)

Description Wind

Main tasks:

Requirements: 

 
 

 

 
 

 
 

link:  

Sales Manager  
Αθήνα (κωδ. θέσης: SAL 0409)

Περιγραφή:

Καθήκοντα θέσης:

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 

 
 

link:  

Η Α. Γερολυμάτος A.E.

Πωλητή Εσωτερικού/Εξωτερικού
Προσόντα:  

 
 

 
 

 

Καθήκοντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Παροχές:  
 

link: 
 

MADOXX M. ΕΠΕ

Eξωτερικό Πωλητή Χονδρικής 
Αρμοδιότητες:  

 
 

Απαραίτητο προσόν:  

link:  
 

Στρουμπούλης

Sales Manager 

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να: 

 
 

 

Παράλληλα να διαθέτει: 
 

 

 
 

 
 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 
 
 
 

 

Account Manager  
(Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

Η Αlfanet A.E

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

 
 

 
  

Περιγραφή θέσης/καθήκοντα: 

Απαιτούμενα προσόντα  
(ακαδημαϊκά/επαγγελματικά):

 

Εμπειρία:  

Ατομικές ικανότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Γενικές προϋποθέσεις: 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

 

Πωλητή Επί Αυτοκινήτου (Εx Van) 
(κωδ. θέσης: Ex Van)

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 

 
 

 
 

link: 

Η Prince Silvero

Πωλητή  
Eξωτερικού & Eσωτερικού

Κύριες αρμοδιότητες: 
 

 
 

Προφίλ υποψηφίου: 
 

 
 
 

 
 

Παροχές: 

 
 

link:   
κωδικό θέσης: EXE0918

Η Digicode
Πωλητή Υπηρεσιών GDPR

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

Απαραίτητα προσόντα: 
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συνέχεια στη σελ. 12

Παρέχεται:

link

-

Πωλήτριας Χονδρικής Πώλησης
Απαιτούμενα προσόντα:

Προσφέρονται:

link:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
atc Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές

Assistant Auditor
Αρμοδιότητες:

Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:

-

Προσφέρονται:

 

Υπάλληλο για το Τμήμα Προσφορών  
(Quotation)

Απαραίτητα προσόντα:

-

Οικονομικό Διευθυντή
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες  
θα πρέπει να συγκεντρώνουν  
τα εξής προσόντα:

Ο/Η κάτοχος της θέσης, επιτελεί τα πιο κάτω 
καθήκοντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link

Management Force 

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

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα 
προσόντα:

link

Financial Controller

Responsibilities:

Minimum requirements:

PROMOTION-
MERCHANDISING

Νέοι/Νέες για Προώθηση Υπηρεσιών  
(Καλλιθέα)

-

Απαραίτητα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει: 

link

Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.

Gap 
Visual Merchandisers

(VM-18) 
Περιγραφή θέσης:

-

Πιο συγκεκριμένα ο κάτοχος της θέσης: 

-

Απαραίτητα προσόντα: 

Προσφέρουμε: 

,

link

POP–AIR
Visual Merchandisers in store

(κωδ.: Visual Merchandisers Thessaloniki)

-

Βασικές αρμοδιότητες:

 link:  

West A.E.
-

:
Μerchandiser/Πωλητή Φαρμακείου

Περιγραφή θέσης:
-

Απαιτούμενα προσόντα: 

Η εταιρία προσφέρει: 

link: -

ένδειξη Μ001

   

Promoters

Απαραίτητα προσόντα: 

Προσφέρονται: 

-

κωδικό: Promotion-
SEP1234.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Epsilon Net Α.Ε.

 

Accounting Software Analyst
(SKG.ACANL_16)

Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Η εταιρία προσφέρει:

link  

-

Εurotraining A.E. 

IT Expert  
με γνώσεις GDPR

Αρμοδιότητες:

Απαραίτητες προϋποθέσεις:

link θέμα: 
IT expert GDPR

Travel Zone

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

Επιθυμητά προσόντα:

link

Web & Graphics Designer

Requirements:

Ideal candidates will have:

Additionally:

Benefits:

link

ΗΛΚΑ Α.Ε. -

Προγραμματιστή
Απαιτούμενη εμπειρία και προσόντα: 

Επιθυμητά επιπλέον προσόντα:

Προσφέρονται:

Java Developer Positions  
in Thessaloniki & London

Travelfusion

Who are we looking for? Required skills:

Desired skills and experience:

link

Microsoft.NET Developer (Αθήνα)

Βασικά καθήκοντα:

Απαραίτητα προσόντα:

Παροχές:

link



Prodessional & Senior 
Developer (10 open 

possitions)-Thessaloniki
With our newest office in Thessaloniki-Thermi we are proud 
to belong to the leading IT companies for innovative and 
customized IT solu  tions for well-known customers from 
different sectors. International companies like Airlines, 
Automotive Industry and technology compa  nies are our 
clients. We offer you as our employee exciting projects, a 
varied customer portfolio and the opportunity to grow with 
us, in a dynamic and experienced team.
Your challenge

Development of integrated custom solutions 
on the basis of Java EE and Open Source technologies

Contributing to design, implementation, test 
and documentation for a successful sub-project

Responsible and diligent consultancy to our customers in 
terms of the appropriate choice of technologies, methods, 
process oriented applications and services

Giving new impulses in the field of software 
technologies (e.g. ergonomic, agility)
Your benefits:

Professional initial familiarization period and transparent 
further long-term career possibilities (e.g. software architect)

Taking over responsibility for projects, teams 
and customers at our new location in Thessaloniki

Teamwork and fun at work with a pleasant working 
atmosphere and a real team spirit fostered by various 
events like marathons, tech hackathon and many more

25 days paid vacation
1 week paid intensive training in our Headquarter 

in Germany before start
Your qualities:

At least 3 years working experience for Prof. 
Developer and at least 5 years for Senior Developer

Must be a confident communicator with good written 
and oral communication in english

A “real” developer interested in new tech, runs 
with it, and identifies benefits applicable 
to the projects they are working on

A desire to expand your technological horizon 
by learning new frameworks and languages

Sociable, willing to get involved and help others
Please send us your application in english to this link: https://
swr.gr/1rBIS, PRODYNA Greece 27, Leoforos Georgikis Scholis 
Thessaloniki 57001.

Η INGLOBE για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας πολυτελών 
εστιατορίων στον χώρο της εστίασης στην όμορφη Κύπρο, 
ζητά υποψηφίους για την κάλυψη της θέσης:

Μαγείρων Α’
Σκοπός: Η διατήρηση των υψηλών προτύπων για την προ-
ετοιμασία και παρουσίαση όλων των παρασκευασμάτων 
της κουζίνας. Η πιστή τήρηση των αυθεντικών συνταγών 
και των οδηγιών που έδωσε ο σεφ σε σχέση με την προ-
ετοιμασία των φαγητών.
Περίοδος εργασίας: από τώρα έως 30 Νοεμβρίου 2019.
Τύπος απασχόλησης: πλήρης 
(8ωρο ημερησίως-6 ημέρες την εβδομάδα).
Καθήκοντα και ευθύνες:

Αντικαθιστά τον προϊστάμενο μάγειρα κατά την απουσία 
του. Αντικαθιστά ή βοηθά άλλους μάγειρες, σε περιπτώσεις 
ανάγκης ή σε περιόδους αιχμής

Διατηρεί υψηλά επίπεδα ατομικής υγιεινής και εμφάνισης, 
καθώς και τα πρότυπα ασφαλείας και υγείας στους χώρους 
εργασίας

Σέβεται και ακολουθεί τις οδηγίες των ανώτερων και δι-
αβουλεύεται μαζί τους για κάθε απορία που μπορεί να έχει

Κάνει την προετοιμασία στον τομέα ευθύνης του και μελετά 
προσεχτικά τα μενού της ημέρας για αποφυγή λαθών. Ενημε-
ρώνει προϊσταμένους για ελλείψεις στο τμήμα του

Βοηθά τα άλλα τμήματα της κουζίνας, όταν το τμήμα 
του δεν είναι απασχολημένο κατά τη δική του κρίση

Μπορεί να εργάζεται σε όλα τα πόστα της κουζίνας 
και γνωρίζει όλες τις συνταγές του μενού

Χρησιμοποιεί εξοπλισμό μεγάλου όγκου μαγειρέματος, 
όπως σχάρες, φριτούρες τηγανίσματος, σαλαμάντερς κ.λπ.

Διαβάζει γραπτές παραγγελίες φαγητών, τα ετοιμάζει 
και μαγειρεύει σύμφωνα με τις οδηγίε

Μαγειρεύει τον ακριβή αριθμό των ειδών 
που παραγγέλθηκαν από κάθε πελάτη

Ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των φούρνων, σχαρών, 
φριτέζων κ.λπ

Εκτελεί οποιαδήποτε συναφή καθήκοντα του ανατεθούν 
από τους προϊσταμένους
Απαραίτητα προσόντα:

Δίπλωμα στην παραγωγή φαγητού από ξενοδοχειακή 
σχολή ή προηγούμενη εμπειρία στην ίδια θέση

Άριστη γνώση των προτύπων ασφάλειας και υγείας 
υγιεινής τροφίμων
Παροχές:

Μισθός (minimum Α’ Cook 1100 ευρώ) μηνιαίως κατ’ 
ελάχιστο ανάλογα με τα προσόντα και την προϋπηρεσία, 
μισθός συζητήσιμος από την επιχείρηση με τον υποψήφιο

6 ημέρες-8 ώρες (οι υπερωρίες αμείβονται έξτρα)
Ασφάλιση
Διαμονή
Διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/x8B9M.

Η εταιρία SigmaPhone είναι μία από τις δυναμικότερες εταιρίες 
προώθησης τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών και 
ασφαλιστικών προϊόντων. Με εμπειρία στον χώρο του telemarketing 
και του direct marketing Διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό 
και προσφέρει εργασία σε θέματα τηλεφωνικής προσέγγισης και 
πώλησης. Στόχοι της είναι η σωστή ενημέρωση των πελατών 
της, η εύρυθμη λειτουργία του τμήματος πωλήσεων, το θετικό 
κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν και η διασφάλιση 
της αξιοπιστίας των πελατών με την παροχή υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και με την κάλυψηολοένα και περισσότερωναναγκώνσε 
μία συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

Ευχέρεια λόγου
Διάθεση για εργασία
Συνέπεια
Άνεση στην επικοινωνία

Επιθυμητά προσόντα:
Διαπραγματευτική ικανότητα

Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ

Η εταιρία μας προσφέρει:
Σύμβαση αορίστου χρόνου
Σταθερό μηνιαίο μισθό, βασικό, ανεξαρτήτως πωλήσεων
Πρόσθετα bonus απόδοσης και επίτευξης στόχων
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και όλα τα νόμιμα επιδόματα 

και δώρα
Συνέπεια στις πληρωμές
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Συνεχήεκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη
Δυνατότητα εξέλιξης
Πρωινή απασχόληση (4ωρο, 5ωρο, 6ωρο, 8ωρο)
Απογευματινή απασχόληση (4ωρο)

Σπύρου Βασιλειάδου 13, Άνω Πατήσια. Άμεση πρόσβαση σε 
ηλεκτρικό σταθμό: στάση «Άνω Πατήσια». Αποστολή βιογρα-
φικών στο link: https://swr.gr/OGoJu, τηλ.: 210 2284460, 
69360 00206 (κα Κοσιαβέλου).

Team Leader ως Υπεύθυνοι Ομάδας για Εξωτερικούς Πωλητές

Η εταιρία Plegmanet, επίσημος συνεργάτης της Wind με 
πολυετή πείρα στον χώρο των τηλεπικοινωνιών, επιθυμεί 
να προσλάβει άμεσα για τα Κάτω Πατήσια:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικής 
Εξυπηρέτησης Πελατών

Για 5ωρη, 6ωρη, 8ωρη πρωινή εργασία ή 4ωρη πρωινή 
ή απογευματινή
Περιγραφή θέσης: Κύριες αρμοδιότητες της θέσης αποτελούν 
η προώθηση υπηρεσιών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας 
σε υφιστάμενο πελατολόγιο της Wind, η ενημέρωση του 
πελάτη για τα νέα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες και 
η παροχή σε αυτόν μέσω της διερεύνησης των αναγκών 
του τρόπων να ωφεληθεί από αυτά.
Απαραίτητα προσόντα:

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές και διαπραγματευτικές 
δεξιότητες

Βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
Προσανατολισμός στον στόχο και στο αποτέλεσμα
Πελατοκεντρική προσέγγιση
Ευχάριστη και δυναμική προσωπικότητα

Επιθυμητά προσόντα:
Ικανότητες επικοινωνίας
Πνεύμα ομαδικότητας

Επειδή στη ζωή χρειάζεσαι ευκαιρίες, εμείς σου δίνουμε 
ό,τι χρειάζεσαι για να προχωρήσεις και να έχεις εξέλιξη.
Τι παρέχουμε:

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

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

Operation Manager
Απαραίτητα προσόντα:

Απόφοιτος σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
ή διοίκησης τουριστικών επιχειρήσεων, Ελλάδας 
ή εξωτερικού

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση 
σε 5 αστέρων ξενοδοχειακές μονάδες

Απαραίτητη η γνώση όλων των τμημάτων του ξενοδοχείου
Γνώση εφαρμογής και παρακολούθησης διαδικασιών 

υγιεινής και ασφάλειας
Γνώση υπολογισμού-διαχείρισης στατιστικών 

στοιχείων και ευχέρεια στη δημιουργία 
και την παρακολούθηση προϋπολογισμού

Άριστη γνώση αγγλικών, επιθυμητή η γνώση γερμανικών
Άριστη χρήση Η/Υ
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, οργανωτικές 

ικανότητες και συνέπεια
Ικανότητα επικοινωνίας, εξυπηρέτησης πελατών 

και ανάπτυξης πωλήσεων
Αρμοδιότητες:

Έλεγχος της λειτουργίας των επισιτιστικών τμημάτων, 
housekeeping, υποδοχής

Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων
Να ακολουθεί την πολιτική και τις ποιοτικές 

προδιαγραφές της εταιρίας
Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς 

υγιεινής και ασφάλειας
Να αξιολογεί και να αναθέτει αρμοδιότητες στους υφισταμέ-

νους του σύμφωνα με τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους
Εκπαίδευση των νέων και των υφιστάμενων συνεργα-

τών στις κατάλληλες πρακτικές εξυπηρέτησης πελατών
Παρέχουμε:

Πακέτο αποδοχών ανάλογο προσόντων
Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Διαμονή και πλήρη διατροφή
Συνεχή εκπαίδευση

Αποστολή του αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με 
πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.gr/cwW0r.

Η εταιρία μας Drapa chemie παραγωγός χρωμάτων, βερ-
νικιών και χημικών προϊόντων και αποκλειστικός αντιπρό-
σωπος της γερμανικής εταιρίας συστημάτων δόμησης Sto 
ζητά να προσλάβει:

Διευθυντή Πωλήσεων
Για το τμήμα οικοδομικών χρωμάτων, βερνικιών & χημικών 
για την οικοδομή και τον χώρο του αυτοκινήτου
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ανώτατης σχολής
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3 ετών
Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και προγραμμάτων ERP 

(ATLANTIS)
Άριστη γνώση αγγλικής-γνώση γερμανικής 

θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Εμπειρία στον χώρο των εξαγωγών
Δυνατότητα άριστης επικοινωνίας και συνεργασίας 

σε επίπεδο ομάδας, με όρεξη για δουλειά και ανάπτυξη
Συστατικές επιστολές

Προσφέρονται:
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών και bonus
Ευκαιρίες ανάπτυξης σε ένα δυναμικό εταιρικό 

περιβάλλον
Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο

Τόπος εργασίας: Ασπρόπυργος.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/sQD4W.

Η Eurocatering Α.Ε. ελληνική βιομηχανία τροφίμων στην 
Αττική αναζητά:

Οδηγό
Κωδικός θέσης: ΟΔΓ-ΘΕΣ/0918

Με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας για τις εγκαταστάσεις της στη 
Θεσσαλονίκη
Αρμοδιότητες:

Μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων σε συντήρηση 
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης
Προφίλ:

Απόφοιτος λυκείου
Προϋπηρεσία έως 2 έτη σε αντίστοιχη θέση
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης κατηγορίας Γ’, 

ΠΕΙ και κάρτας ψηφιακού ταχογράφου
Γνώση αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί 

επιπλέον προσόν
Ικανότητα στην επικοινωνία, οργάνωση, ομαδικό 

πνεύμα συνεργασίας και διαπροσωπικές σχέσεις
Δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής σε ένα δυναμικό 

και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης

Για αποστολή CV με φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό 
της θέσης στο link: https://swr.gr/xDGm1.

Σερβιτόρος-Σερβιτόρα
σε ξενοδοχειακή μονάδα με έδρα 

τη Γλυφάδα, για πλήρη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:

Κρατικό πτυχίο τουριστικής σχολής
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 7-8 ετών σε αντίστοιχη 

θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων (με ξενοδοχειακή 
εμπειρία μόνο)

Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
Δυναμική προσωπικότητα και ομαδικότητα στην εργασία
Προσαρμοστικότητα και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
Άριστη γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
Γνώση service κυρίως groups και a la carte

Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα βιογραφικά τους 
στο link: https://swr.gr/4eXFH ή στο fax: 210 8946719.

Υπάλληλος Back Office 
Χρηματοπιστωτικού Τομέα

Έχεις εμπειρία σε υποστηρικτικές εργασίες δικηγορικών 
εταιρειών; Διαθέτεις γνώσεις σε νομικά θέματα; Αν «ΝΑΙ» 
τότε είσαι το άτομο που ψάχνουμε. H ΑCTIONLINE, εταιρεία 
παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, για λογαριασμό 
πελάτη της, αναζητά ικανά στελέχη για εργασία στο νομικό 
τμήμα μεγάλου Χρηματοπιστωτικού Οργανισμού, στην Αθήνα.
Αρμοδιότητες:

δικαστικών ενεργειών

Απαιτούμενα προσόντα:

ενεργειών

Παροχές:

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών, το τμήμα 
ανθρώπινου δυναμικού της ACTIONLINE θα επικοινωνήσει 
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
της θέσης προς στελέχωση. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται 
απόλυτα εμπιστευτικές. Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/rTVyX.

Μηχανικός Επίβλεψης Έργων
Η ΕΜΕΚ Α.Ε., εταιρία που δραστηριοποιείται στις μεταλλι-
κές κατασκευές και σε σύνθετα μηχανολογικά έργα στους 
τομείς της βιομηχανίας, ενέργειας και διυλιστηρίων, ζητά 
να προσλάβει άμεσα νέο/α.
Προσόντα:

Πτυχίο στον κλάδο του πολιτικού ή μηχανολόγου 
μηχανικού ΑΕΙ-ΤΕΙ

Μικρή εμπειρία σε θέση μηχανικού εργοταξίου
Άριστη γνώση Η/Υ (MS Office, Autocad κ.ά.)
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Γνώση διαδικασιών επίβλεψης-διοίκησης τεχνικών έργων 

(χρονοδιαγράμματα, αλληλογραφία, επιμετρήσεις κτλ.)
Η θέση αφορά συνεργασία για επίβλεψη κατασκευαστικών 
έργων εντός-εκτός Αττικής. Τηλ.: 210 5595084
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BwWxA.

Προγραμματιστής
Η εταιρία ΕΜΙΣΙΑ ΑΕ αναζητά προγραμματιστή για στε-
λέχωση του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα 
της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών.
Τόπος εργασίας: Θεσσαλονίκη
Απαραίτητα προσόντα:

Γνώση σε τεχνολογίες.NET Framework (C#, VB)
Εμπειρία πάνω σε σχεδιασμό και διαχείριση βάσεων 

δεδομένων οποιασδήποτε τεχνολογίας
Καλή γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:
Γνώση σε Java-MS vba

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 2310 804102, Παπα-
γεωργίου Θωμάς. Αποστολή βιογραφικών στο link: https://
swr.gr/BHaQe.
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Web Developer
Το Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και 
Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) www.iasa.gr αναζητεί συνερ-
γάτη/ελεύθερο επαγγελματία για την κάλυψη μιας 
θέσης μηχανικού λογισμικού σε web technologies.
Περιγραφή θέσης:

Η σχέση εργασίας θα είναι ορισμένου χρόνου 

Απαραίτητα προσόντα:

Θα εκτιμηθούν:

link:  

Famar S.A

EDI Developer (Ref. EDIALI_2018 1)
Responsibilities:

Prerequisites:

link:  

Front End Developer

Requirements:

Desired requirements:

Key responsibilities may include:

Personality characteristics:

Company offers:

link:  

Η Brokers Union Μεσίτες Ασφαλειών Α.Ε. επιθυ-

IT Assistant
Κύριες αρμοδιότητες: Διαχείριση και χειρισμός κα-

Απαραίτητα προσόντα:

Προσφέρονται:

στο link:  

 Κορέλκο

Προγραμματιστή 
Δημιουργίας Λογισμικών

Απαιτούμενα προσόντα:

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Marketing Assistance

CIMA Software EMEA

Qualifications & experience:

applications

Company offers:

link: https://swr.
reference code SC-102

Nammos Village
Business Coordinator 

Position requirements:

position

link:  

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels www.cbh-

Λειτουργό Τμήματος Προσωπικού
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:

Η εταιρία προσφέρει:

link: . 

Canaves Oia

Human Resources Manager
Job description:

position

Applicant’s main qualifications:

Canaves Oia offers:

link: https://

Marketing Manager
Thessaloniki, Greece (MM01)

Description: Axel Accessories

Indicative main responsibilities:

Candidate Profile:

Compensation and benefits:

 link:  

H Aegeo Spas

HR Assistant

Ενδεικτικά καθήκοντα:

Απαιτούμενα προσόντα:

Δεξιότητες:

ικανότητες

Προσφέρουμε:

σόμενο οργανισμό.
Άλλες πληροφορίες: Δυνατότητα μετεγκατάστασης.

 

Relational Technology S.A
Business Analyst

(position code: STY 08.18)
Accountabilities:

Requirements:

Personal characteristics:

link: https://

Marketing Manager
About us: Recom

About the role:

In detail:

What you need:

link: https://swr.
gr/TW7zp

Planet Fitness and More 

Health Club Manager

Κύριος ρόλος του Health Club Manager:

από νέες υπηρεσίες

Προϋπηρεσία–ικανότητες Health Club 
Manager:

γυμναστηρίου

link: https://swr.gr  

H Κ. Τζάνος ΑΕΒΕ

Marketing & Communication 
Assistant

προσπάθεια της εταιρίας.
Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα:

Photoshop

Η εταιρία προσφέρει:

κωδικό της θέσης MCA/TZ στο 
link: 

Η Auto Marin A.E. αναζητά:
Διευθυντής 
After Sales

Απαραίτητα προσόντα:

θέση
Προσφέρονται:

link: https://swr.gr/

gr

Ο πελάτης μας είναι μεγάλος βιομηχανικός όμιλος 



Η TGI Fridays λειτουργεί από το 1965 και μέχρι σήμερα έχει 
περισσότερα από 800 εστιατόρια σε 56 χώρες. Στην Ελλάδα 
λειτουργεί από το 1997 με 6 εστιατόρια στην Αθήνα και με 
2 εστιατόρια στη Θεσσαλονίκη. Η TGI Fridays™ αναζητά:

Sous Chefs
Για την κάλυψη θέσεων στα καταστήματα της Αθήνας
Ο sous chef καταστήματος αναφέρεται στον chef 
ή kitchen manager του καταστήματος και:

Έχει πλήρη γνώση όλων των συνταγών
Δίνει σωστή κατεύθυνση στηρίζοντας την ποιοτική 

παραγωγή
Συμβάλλει με το παράδειγμά του στην καλλιέργεια 

μαγειρικής κουλτούρας
Εκτελεί συστηματικά και εκτεταμένα έλεγχους 

ποιότητας προϊόντων
Εξασφαλίζει στις βάρδιές του την πιστή τήρηση 

των συνταγών και ελέγχει τους χρόνους των εισιτηρίων
Εξασφαλίζει την ποιότητα των φαγητών 

που θα σερβιριστούν στους καλεσμένους
Εφαρμόζει τους κανόνες υγεινής και ασφάλειας 

τροφίμων (HACCP) σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία και το σύστημα ISO 22000 της εταιρίας

Διαχειρίζεται στις βάρδιές του όλη την κουζίνα 
του εστιατορίου

Παρευρίσκεται στα καθορισμένα meetings 
του καταστήματος και στα εταιρικά σεμινάρια
Προφίλ υποψηφίου/ας:

Πτυχίο μαγειρικής σχολής
Τουλάχιστον 3 χρόνια μαγειρική εμπειρία 

σε οργανωμένο περιβάλλον μαζικής εστίασης
Εκτενείς γνώσεις των συνταγών 

και των προδιαγραφών όλων των πόστων της κουζίνας
Εξαιρετική τεχνική γνώση και άνεση στη χρήση 

όλου του βαρέως εξοπλισμού κουζίνας
Καλή γνώση και χειρισμός H/Y και προγραμμάτων 

Office
Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής 

γλώσσας
Ικανότητα εργασίας σε ένα περιβάλλον με γρήγορους 

ρυθμούς
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικές αποδοχές, ασφάλιση, ευκαιρίες επαγγελ-
ματικής εξέλιξης, προγράμματα εκπαίδευσης και σεμινάρια

Επαγγελματικό περιβάλλον, oμαδικό πνεύμα εργασίας
Εάν επιθυμείς να δουλέψεις σε ένα οργανωμένο περιβάλλον 
εστίασης στείλε μας το βιογραφικό σου στο link: https://
swr.gr/FieyL ή στο fax 210 6129955 με κωδικό: SChef.

Web Developer 
We are seeking for a passionate Web Developer to join our 
marketing team, for full-time employment. The successful 
candidate will help in developing the front-end sites for 
the company’s marketing needs, as well as internal portals 
that support the daily operations of internal staff members 
and external customers. This is a great opportunity for a 
vibrant and collaborative candidate who loves working 
with a team in a dynamic environment.
Skills:

Relevant post-secondary Computer Science diploma, 
degree, or practical equivalent

HTML 5, CSS 3, LESS or SASS
JavaScript, jQuery, Bootstrap
Able to develop cross-browser and cross-platform 

background compatible solutions
Pro-active approach to workload management
Good communication skills in both Greek and English
Excellent ability to work well within a team 

environment
Enthusiastic and flexible working attitude

Desired:
Previous working experience would be highly 

appreciated
Knowledge of the online gaming industry

Responsibilities:
Understand of responsive design and how to leverage 

CSS3 and media queries to effect responsive designs
Debug cross-browser compatibility issues
Design, coding and testing code for our front-end 

applications, including web/mobile sites
Create, executing and documenting the tests 

necessary to ensure that an application meets 
performance requirements (technical, functional 
and user interface)

Work as a team with the Copywriters and Conceptual 
Designers

Update the online manageable elements through
 a CMS tool

Ensure that the team is well-versed in the potential 
of new technologies
Benefits:

Friendly working environment
Exceptional career opportunities within a fast-paced 

environment
Competitive remuneration package
Private insurance scheme

We thank all applicants for their interest and time, however, only 
the selected ones will be contacted for further consideration. 
Send your cv to this link: https://swr.gr/y4GWR.

Reporting to: SMS Manager
Duty Station: Larissa-Central Greece
Area of Operation Koutsochero
Type of Contract (Expat/National/Trainee) National
Introduction: The Danish Refugee Council assists refugees and 
internally displaced persons across the globe: we provide emergency 
aid, fight for their rights, and strengthen their opportunity for 
a brighter future.We work in conflict-affected areas, along the 
displacement routes, and in the countries where refugees settle.
In cooperation with local communities, we strive for responsible 
and sustainable solutions.We work toward successful integration 
and-whenever possible-for the fulfillment of the wish to return 
home. The Danish Refugee Council was founded in Denmark in 
1956 and has since grown to become an international humanitarian 
organization with more than 7,000 staff and 8,000 volunteers. 
Our vision is a dignified life for all displaced. All our efforts are 
based on our value compass: humanity, respect, independence 
and neutrality, participation, and honesty and transparency.
Background: DRC has been operating in Greece since November 
2015, providing support to the Greek Ministry of Migration Policy in 
ensuring dignified reception conditions for refugees and migrants 
arriving on Lesvos island. In March 2016, DRC expanded its 
operations in Athens, in response to the changing context and 
the build-up of refugee population on mainland Greece.
Purpose: Under the supervision of the SMS Team Leader, the Camp 
Management Assistant will support the implementation of all DRC 
activities in the sites in DRC’s area of responsibility and contribute 
to ensuring an integrated approach to site management support, 
including site operations, shelter interventions, NFI distributions 
(welcome kits for new arrivals), community mobilization and 
general protection activities.
Duties and Responsibilities: Responsibilities will 
include, but not necessarily be limited, to the following:

Monitoring of activities and services provision in sites 
where DRC is SMS agency, to identify existing or potential 
gaps and report for follow-up

Develop and maintain extensive contacts with the 
community present on site as well as good working 
relations with other humanitarian actors

Promote a participatory approach to site management 
and service provision in the sites and support community 
mobilization activities with refugees

Contribute to the dissemination of various 
communications for the refugees, based on agreed key 
messages

Participate in needs assessments as required
Support data collection and drafting relevant SMS 

information products, e.g. site reports/profiles, 4Ws, 
briefing notes

Participate in distributions of food and non-food items 
and support the development and implementation 
of standard operating procedures for food and NFI 
distributions in the emergency reception sites, in close 
coordination with other DRC field units

Ensure the observance of the DRC Code of Conduct 
throughout activity implementation

Community outreach in collaboration with the camp 
management team

Any other tasks assigned by the Camp Manager and/or 
Team Leader to support the implementation of DRC’s SMS 
activities
Required Qualifications:

Diploma or Certificate in a related field.
At least 1 year of relevant work experience
Previous working experience with local or international 

NGOs will be considered as a strong advantage
Strong computer skills (Strong Excel skills needed)
High professional ethics
Excellent verbal and written english skills
Working knowledge (verbal and written skills) of Arabic 

and/or French and/or Farsi and or Sorani/Kourmanji
Skills & Qualities:

Excellent interpersonal and teamwork skills, working 
with different groups, partners and nationalities

Strong initiative and self-motivated, with a strong 
commitment to teamwork and humanitarian principle

Flexible, enthusiastic and willing to learn from others
Ability to multitask and cope with competing demands 

under tight deadlines
Ability to cope with high workload and stress and identify 

priority activities and assignments, and adjust priorities 
as required

Ability to establish and maintain good working 
relationships in a multi-ethnic, multi-cultural 
and multi-disciplinary environment
General Regulations:

The employee shall follow DRC instructions 
on safety, confidentiality and ethical guidelines, 
including the Code of Conduct and the Humanitarian 
Accountability Framework

Employee should not engage in any other paid activity 
during the DRC contract period without prior authorization

Employee should not engage in any activity that could 
harm DRC or the implementation of any project during 
the DRC contract period

Employee should not give interviews to the media 
or publish project-related photos or other material 
without prior authorization

Employee shall return all borrowed equipment 
for the project to DRC after the end of the contract period 
or upon request
Τerms and conditions: The contract will be under the Greek 
Labor Law, and all allowances will be provided to the employees 
(Christmas, Easter, Vacation bonus). Additionally, the employee 
will be entitled to receive a DRC mobile phone and a laptop. DRC 
provides training opportunities to develop and strengthen the 
quality of its services as well as its staff members’ professional 
and personal development. 
The position will be based in Larisa (Central Greece)and national 
terms and conditions apply. Application Process: Interested? 
Then apply for this position to this link: https://swr.gr/7mJBT. All 
applicants must send a cover letter and an updated CV (no longer 
than four pages). Both must be in english. Applications close 
on the 5th of October 2018. Due to the urgency of the position 
DRC reserves the right to recruit a candidate who matches the 
required profile before the above deadline. 

Site Management Support Assistant

Senior Sales Representative
DIPNOSOFISTIRION Catering has achieved a unique position 
in the world of today’s Greek Cuisine. Having made its mark with 
the passing of time, 20 years later the company has branded 
itself as one of the pioneers in its industry, guaranteeing all 
events be moments of Remarkable Experience, on all levels, 
and no less. With impenetrable team dedication Dipnosofistirion 
Catering has attained, maintains, and continue to develop a 
wealth of prime synergies and cooperation’s with top locations, 
venues & note-worthy corporations throughout the country. To 
savor “the works of art” created by the established Executive 
Chef Dimitris Skarmoutsos. Holding key the philosophy of 
top quality, providing reliability, and prime customer service, 
Dipnosofistirion Catering has built and continues to build 
relationships of trust in the market of fine dining & events.
Key responsibilities:

Work with customers to understand their needs 
and priorities

Provide guidance to all customers of high dependence 
and-or high sensitivity to the catering services

Develop and communicate convincing proposals 
to customers

Develop solutions including a range of products 
and services according to customer requirements

Establish and implement a systematic plan of action and 
actively collaborate with your manager and your colleagues

Be the last point of contact for the customer 
in any product, service or issue 

Deeply understand the products and services of the 
Company, following the sale process model defined by 
the Company, 

Attend team meetings and contribute actively in them
Comply with all procedures and information 

that the Company may determine
Candidate Profile:

At least three (3) years of experience in the services 
field, ideally in facility catering services

Proven experience in catering service or restaurants 
Bachelor’s Degree in Tourism Administration 

Management
Excellent knowledge of the english language
PC literate (MS office & CRM)
Driving Licence
Strong interpersonal skills and demonstrated commitment 

to teamwork and cross-functional partnerships.
Business acumen and strategic thinking

The Company Offers:
Competitive remuneration package
Friendly and challenging working environment
Opportunities for further development

To apply sent your cv & a resent photo to this link: 
https://swr.gr/kRhvQ.

H Hospital Line Α.Ε. πρωτοπόρος εταιρία που δραστη-
ριοποιείται στην προώθηση ιατρικών προϊόντων υψηλής 
τεχνολογίας ζητά να προσλάβει άμεσα:

Product Specialists 
Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

Χειρουργείου (Κωδικός 33)
Για περαιτέρω στελέχωση του τμήματος πωλήσεων για 
τα νοσοκομεία της περιοχής Αττικής με έδρα την Αθήνα
Προφίλ υποψηφίου:

Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κατά προτίμηση 
θετικών επιστημών

Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Υψηλό διαλεκτικό επίπεδο
Ηλικία έως 35 ετών
Επιθυμητή εμπειρία στον χώρο των πωλήσεων 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων χειρουργείου
Η εταιρία προσφέρει:

Πακέτο αποδοχών (μισθός αναλόγως προσόντων, 
πριμ απόδοσης κ.λπ.)

Απασχόληση σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία 
με σύγχρονη δομή και οργάνωση

Εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο
Συνεχή εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό
Ταχεία αναγνώριση και εξέλιξη

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό 
σημείωμα στο link: https://swr.gr/SqIdB αναφέροντας τον 
κωδικό θέσης. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν απολύ-
τως εμπιστευτικά.

Sales Executives-(Full Time)
Location: Athens
Experience: 2+ Years will be considered a plus
Qualification: Bachelor Degree
Industry for the position: Real Estate and Business 
Development
Are you enthusiastic and motivated? A positive person 
with excitement to perform and improve constantly and 
be part of a dynamic team? Then, you probably can go to 
the next phase and send us your CV and meet us.
Responsibilities:

Sales, and Manage Client Accounts
Presentations to Clients and Partners B2B
Create and improve proposals for our existing 

and new clients.
Attend International Property Exhibitions

Requirements:
Negotiation skills and flexibility in working hours, 

are a Must
English and Greek, Excellent written and verbal 

communication skills
Good knowledge of a third language will be 

considered an advantage (Russian, Chinese, Arabic)
Bachelor Degree
Energetic, sociable, sales oriented with an 

international outlook and keen to work with 
international companies and people

Good web/email/MS Office skills
Ability to travel to meet clients, attend conferences 

and research new markets
Must meet deadlines set on every project
Drive for excellence and deliver results
Weekend/holidays work is usual in the property 

industry
Must be legally allowed to work in Greece and EU
Driving License

Attractive remuneration package of a fixed salary plus 
bonuses.
Notes: applications will be reviewed on a first come first 
serve basis, until the 15/10/2018. Please send your cv and 
cover letter to this link: https://swr.gr/Laz4w with subject 
“SALES EXECUTIVE 2018-Name Surname”.

To Sophia Collection Santorini στη Φοινικιά αναζητά:

Operations Manager
για τη σεζόν 2018

Απαραίτητα προσόντα:
Τριετής τουλάχιστον προϋπηρεσία σε διοικητική θέση 

σε boutique hοtel στη Σαντορίνη 
Οργάνωση, συνέπεια και ευελιξία
Δυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
Δυνατότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
Άπταιση γνώση αγγλικών, Η/Υ και συστημάτων PMS
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων-Τουρισμού

Ανθρώπινου Δυναμικού
Παρέχονται:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
Προοπτική εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/v12UO.

Ανθρώπινο Δυναμικό 
για Προώθηση Υπηρεσιών

Εταιρία στον χώρο της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης στην 
Καλλιθέα, ζητά να επανδρώσει άμεσα το δυναμικό της 
για να εργαστεί στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων σε 
πρωινή ή απογευματινή απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:

Διάθεση για εργασία
Ευελιξία και άνεση στην τηλεφωνική επικοινωνία 

και διαπραγμάτευση
Στοχοθεσία
Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί

Η εταιρία προσφέρει:
Βασικό μισθό
Βonus επίτευξης στόχων
Δυνατότητα εξέλιξης
Συνεχή εκπαίδευση από έμπειρα και ικανά στελέχη
Σύγχρονο, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
Άμεση πρόσβαση σε στάση μετρό

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/H1xIS.
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συνέχεια στη σελ. 18

Γενικό Διευθυντή
Στόχος της θέσης: Η αποτελεσματική λειτουργία του 
εργοστασίου και η ανάπτυξη των πωλήσεων στην αγορά 
της Νιγηρίας και εξαγωγές, καθώς και την υλοποίηση 
νέων επενδύσεων. Η θέση θα αναφέρεται στον CEO 
του Ομίλου, θα εποπτεύει περίπου 70 υφισταμένους.
Η εταιρία προσφέρει: Ανταγωνιστικό πακέτο απο-
δοχών με bonus, σπίτι, οδηγό, τοπικό μισθό και 
πολύ καλό ιατροφαρμακευτικό πακέτο.
Κατάλληλοι υποψήφιοι είναι: Στελέχη με ανάλογη 
εμπειρία σε θέση Γενικού Διευθυντή ή Εμπορικής 
Διεύθυνσης σοβαρής επιχείρησης του χώρου και 
να έχει ικανότητες στη διοίκηση και ανάπτυξη υφι-
σταμένων και πωλήσεων. Πτυχίο ανώτατης σχολής 
κατά προτίμηση γεωπόνου ή κτηνιάτρου με ΜΒΑ ή 
ανάλογη εμπειρία στο χώρο. Πολύ καλή γνώση της 
Αγγλικής, ηλικία 45-55 χρονών και να μπορεί να 
εργαστεί χωρίς προβλήματα εκτός Ελλάδας (Αφρική).
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν το 
βιογραφικό τους αναγράφοντας τον κωδικό ΓΔ/Ν/
ΧΑ στο link: https://swr.gr/2zBpK 

Η εταιρία Krivek A.E. αναζητά άμεσα: 
Marketing Manager

Με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Ο Marketing Manager είναι 
υπεύθυνος για την υλοποίηση του πλάνου ενεργειών 
των προϊόντων, διαχειρίζεται τις καθημερινές δραστη-
ριότητες marketing της εταιρίας και έχει ενεργό ρόλο 
στη διαμόρφωση της μακροπρόθεσμης στρατηγικής. 
Με δεδομένο ότι ο κάτοχος της συγκεκριμένης θέσης 
θα αποτελεί μέλος της διοικητικής ομάδας της Krivek 
η συμμετοχή του στον σχεδιασμό και την υλοποίηση 
της ευρύτερης εμπορικής πολιτικής της εταιρίας σε 
συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα θα είναι καθοριστική.
Καθήκοντα:

σε άμεση συνεργασία με άλλα εμπλεκόμενα τμήματα 
(π.χ. πωλήσεων και αγορών)

και υπάρχοντα προϊόντα

προώθησης σε πελάτες

όλων των υποστηρικτικών προωθητικών υλικών

των ηλεκτρονικών μέσων προώθησης 
της εταιρίας (site, social media)

εκστρατείες marketing

της εταιρίας

περιβάλλοντος και των τάσεων των καταναλωτών

και τη στρατηγική

παραγωγής για τα προϊόντα, μετρώντας 
τα αποτελέσματα

του brand και την εταιρική ταυτότητα

των επικοινωνιών marketing

και βοηθά στον σχεδιασμό των προϊόντων

για να διασφαλίσει ότι όλες οι συναφείς λειτουργίες της 
εταιρίας ενημερώνονται για τους στόχους marketing
Απαιτήσεις:

 και διαχείρισης έργου

σε ανώτερους ρόλους marketing

εντοπισμού ευκαιριών

γλώσσα θα εκτιμηθεί)

(Word, PowerPoint, Εxcel)
Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/n0QrY 

Εταιρία με έδρα τα βόρεια προάστια της Αττικής, που 
δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδών κήπου, DIY 
και του home improvement, αναζητά ένα (1) άτομο 
για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Digital Marketing Specialist
Περιγραφή θέσης: Ο/η υποψήφιος/α θα είναι υπεύ-
θυνος/η για την ανάπτυξη πωλήσεων μέσω web, 
διαχείριση των social media και δημιουργία artwork.
Προφίλ υποψηφίων:

επιχειρήσεων και marketing

marketing/e-commerce/product management

επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα

Office 365

(Facebοok, Twitter, Instagram κτλ.)

επιθυμητά

και οργάνωσης

επίτευξη στόχων

Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/bLkXN με κωδ. 
HUMRSE1. Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση 
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνή-
σουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να 
οριστεί συνάντηση για συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις 
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

Market Research Trainee
Key responsibilities:

(e.g. significance check, questionnaire 
programming, focus group organizing, etc.)

execution
Required qualifications:

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

both written & verbal

(Word, Excel, Power Point)

(at an academic level)

What we offer:

link: 
will be treated as confidential.

Jysk is looking for a dedicated: 
Recruitment Specialist

it exciting to work for a fast expanding multinational 

might be the one we are looking for.
You bring dedication and you…

on the recruitment process

(for both stores and head office)

process

You meet possibilities and we offer you…

development

of a large organization

at all levels in the organization

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

has expanded from one store in Denmark in 1979 to 

Click on the  

].

Η εταιρία Παλίρροια-Σουλιώτης Α.Ε. με έδρα το 
2ο χιλ. επαρχιακής οδού Ψαχνών-Πολιτικών (πε-
ρίπου 100 χιλ. από την Αθήνα) κατέχει ηγετική θέση 
στην παραγωγή ετοίμων γευμάτων στην Ελλάδα 
και σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα. Για το 
εργοστάσιο της, στα Πολιτικά Ευβοίας, η εταιρία 
επιθυμεί να στελεχώσει τη θέση:

Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιγραφή θέσης:

βιογραφικών

αποχωρήσεων και συμβάσεων εργαζομένων

επιλογής και αξιολόγησης υποψηφίων

μικό, σχεδιασμός και υλοποίηση πλάνου προσλήψεων 
νέων εργαζομένων στο πλαίσιο του στρατηγικού 
σχεδιασμού ανάπτυξης της εταιρίας

ωση των επιμέρους περιγραφών θέσεων εργασίας

και παροχών

αξιολόγησης και παρακίνησης εργαζομένων

για τον σχεδιασμό πλάνου εκπαίδευσης 
και κατάλληλων προγραμμάτων ανάπτυξης 
προσωπικού

και πολιτικών σχετικά με το ανθρώπινο δυναμικό

και ασφαλιστικής νομοθεσίας

με έμφαση στη συνεργασία 
μεταξύ όλων των τμημάτων του οργανισμού

δυναμικού και ενημέρωση της διοίκησης
Απαραίτητα προσόντα:

και μισθοδοσίας

στόχων

λειτουργίας των τμημάτων

στις διαπροσωπικές σχέσεις, ευχέρεια χρήσης 
γραπτού και προφορικού λόγου, οργανωτικό 
πνεύμα, σχολαστικό, συνέπεια 
χρονοδιαγραμμάτων και εχεμύθεια

Η εταιρία προσφέρει:

αναπτυσσόμενο όμιλο

Η θέση θα αναφέρεται στη Διευθύντρια 
Διοίκησης & Ανθρωπίνων Πόρων.
Προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων έως το 
Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018 στο https://swr.gr/lotO5 
αναγράφοντας στο θέμα του e-mail τον τίτλο της θέσης 

Παράκληση να σταλούν μόνο βιογραφικά που είναι 

απαντηθούν στο τέλος της εύρεσης του υποψηφίου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο δραστηριοποιείται 
στον χώρο της εκπαίδευσης 49 χρόνια. Στο πλαί-
σιο της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του, 
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του 
έμπειρους για να διδάξουν στον παρακάτω τομέα 
εκπαίδευσης:

Καθηγητές Λογοθεραπείας
Απαιτούμενα προσόντα:

διδασκαλίας

Βασικές αρμοδιότητες:

για την παράδοση της διδακτέας ύλης

εκπαιδευτικού υλικού

και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους

προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/ML7VZ 

Mediterranean College στη Θεσσαλονίκη στο 
πλαίσιο στελέχωσης της σχολής ναυτιλιακών 
σπουδών ζητά να προσλάβει διδακτικό προσωπι-
κό στους τομείς: 

Shipping/Ναυτιλιακά
(κωδ. θέσης: SHIMAR_01)

Για διδασκαλία στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Απαραίτητα προσόντα:

διοίκηση

σε προφορικό και γραπτό επίπεδο

3 ετών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
Επιθυμητά προσόντα:

περιοδικά, βιβλία ή πρακτικά συνεδρίων

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Το Mediterranean College προσφέρει:

του διδακτικού του προσωπικού

σε πολλαπλά επίπεδα
Αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο link: 

. Απαραίτητα να αναφέρεται ο 

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

Πτυχιούχους Καλών Τεχνών
Απαραίτητα προσόντα:

Επιθυμητά προσόντα:

Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/F83Iz 

Ζητείται από μη κερδοσκοπικό οργανισμό για πλήρη 
απασχόληση:

Δάσκαλος/α
Απαραίτητα προσόντα:

εκπαίδευσης

στην ειδική αγωγή 

και εμπιστοσύνης με τα παιδιά

και ελέγχου

(κατά προτίμηση αγγλικά)

Περιοχή εργασίας: Νέα Ηρακλείτσα Καβάλας.
Βιογραφικά στο link:  αναγρά-
φοντας τον κωδικό 333
θα χρησιμοποιηθούν μόνο από Το Χαμόγελο του 
Παιδιού και θα διαγραφούν με την πάροδο 6 μηνών.

κέντρο ξένων γλωσσών Παγουλάτου-Βλάχου 
 ζητά: 

Καθηγητές/τριες Αγγλικών 
Native/non-native/bilingual, ελληνικού ή ξένου 
πανεπιστημίου για την επόμενη σχολική χρονιά 
για πλήρη απασχόληση. 

Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/oCvcd 

Ζητούνται έμπειροι: 
Καθηγητές στον τομέα Πληροφορικής

Για συνεργασία στον τομέα πληροφορικής για επι-
μέλεια και υποστήριξη έργων.
Προϋποθέσεις:

Βιογραφικά στο link:  

Καθηγητές Διοίκησης 
Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Νέα Γνώση στο πλαίσιο 
της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του, 
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του:
Απαραίτητα προσόντα:

και ειδικά με το κομμάτι των εναέριων 
μεταφορών

Βασικές αρμοδιότητες:

εκπαιδευτικού υλικού

και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων

Βιογραφικά στο link:  

To Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο της 
στελέχωσης της ναυτικής του ακαδημίας ζητά να 
προσλάβει:

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

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

Προφίλ υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

ναυτικό, στο βαθμό Πλοιάρχου ή Μηχανικού

στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης

σε προσομοιωτές

και προφορικό λόγο

ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και καλή δικτύωση 
στη βιομηχανία της ναυτιλίας είναι επιθυμητές
Το κολλέγιο προσφέρει:

 των προσόντων

του διδακτικού του προσωπικού

Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα 
βιογραφικά τους σημειώματα στo link: https://
swr.gr/BuMrd 

Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο δραστηριοποιείται 
στον χώρο της εκπαίδευσης 49 χρόνια. Στο πλαί-
σιο της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του, 
επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό του 
έμπειρους για να διδάξουν στον παρακάτω τομέα 
εκπαίδευσης:

Καθηγητές Φαρμακευτικής
Απαιτούμενα προσόντα:

διδασκαλίας

Βασικές αρμοδιότητες:

για την παράδοση της διδακτέας ύλης

εκπαιδευτικού υλικού

και κατανόηση των εκπαιδευτικών αναγκών τους

και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/vPuCO 

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

Μηχανικό Τεχνικής Εκπαίδευσης
Για τη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων 

Απαραίτητα προσόντα:

 σε συνεργείο αυτοκινήτων-δικύκλων

και δικύκλων

Επιθυμητά προσόντα:

(θα συνεκτιμηθεί)
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/2KPZE 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Ειδικός της Ομάδας Ready 

(Καβάλα)
Προσφέρουμε μια απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης 
φέρνοντας τους πελάτες, μέσω της τεχνολογίας, πιο 
κοντά σε ό,τι αγαπούν. Ξεπερνάμε πάντα τις προσδοκίες 
των πελατών μας, κάνοντας την καθημερινότητά τους 
πιο συναρπαστική. Είμαστε δημιουργικοί, αεικίνη-
τοι και ψάχνουμε καθημερινά τρόπους να γίνουμε 
καλύτεροι σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε η Ομάδα 

 Vodafone, είμαστε μια υπερομάδα. Είσαι 
έτοιμος να γίνεις μέλος της;
Προσόντα:

με τους πελάτες μας και παροχή φανταστικής 
εξυπηρέτησης

λειτουργικά συστήματα smartphones 
είτε ως χόμπι, είτε επαγγελματικά

πληροφοριών και βελτίωση γνώσεων

της τεχνολογίας με απλά και κατανοητά λόγια

για εκμάθηση της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης 
πελατών της Vodafone

υπολογιστών ή service hardware
Βιογραφικά στο link:  και στο 

(Καβάλα).

Ευκαιρίες καριέρας στην Κύπρο! Εργοδότηση με 
εποχιακά συμβόλαια ή ετήσια συμβόλαια-προοπτική 

Burger King Κύπρου 
ψάχνει για νέα ταλέντα, με ενέργεια και ευχάριστη 
προσωπικότητα για να στελεχώσει τα εστιατόρια 
του σε όλες τις πόλεις της Κύπρου για τη θέση:

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

θέση

προτέρημα

Οφέλη και απολαβές:

καθαρός ετήσιος μισθός)

αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο

όλα τα πρότυπα της αλυσίδας

(υπόκειται στην πολιτική της εταιρίας)

περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια

του ομίλου
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιο-
γραφικό τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/
xVewK με τον κωδικό (ΒΚ_CY). 

Η εταιρία Αργώ, που δραστηριοποιείται στην παρα-
γωγή και εμπορία πλαστικών ειδών συσκευασίας 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών
O κατάλληλος υποψήφιος, που θα έχει την ευθύνη 
διαχείρισης πελατολογίου σε Ελλάδα και εξωτε-
ρικό, θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:

πωλήσεις (Β2Β)

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν 
βιογραφικό σημείωμα, αναφέροντας τον κωδ. ΥΠ1, 
στο fax: 210 6625500 ή στο link: https://swr.gr/

. Για όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα τηρηθεί 
αυστηρή εμπιστευτικότητα.

Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιριών 
με έδρα την 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 



Financial Accountant
ACC/FIN 134

Optimal HR Group on behalf of its client, leader in Logistics 
Equipment & Automation, is looking to recruit a Financial 
Accountant. The successful candidate will support the 
Financial Director in managing the finances of the company. 
Maintaining the integrity of the accounts and ensuring the 
implementation of the Group guidelines.
Responsibilities:

Compliance with accounting standards and Group 
guidelines

Motor cash flow
Credit Control
Carry out and analyze credit checks on customers
Inventory control
Responsible for tax matters
Responsible for banks’ transactions
Accounts payable-receivable
Management of customers’ paychecks
Dealing with external parties such as auditors, tax 

advisors, tax authorities and preparing of information 
for such parties

Monitor and report of expenses and payments
Suppliers’ payments
Carry out and analyze credit checks on customers
Company’s payroll
Execute processes of hiring procedures 

as well as contract terminations
Monitoring of assets
Interim financial statements
Yearend financial statements and notes
In addition to the duties and responsibilities listed, 

the suitable candidate may be required to perform 
other duties assigned by the Finance Director
Requirements:

Previous experience of 3-5 years in similar role
Bachelor in Accounting or Finance (B’ signature)
SAP (BW) User
Strong Qualitative-Quantitative & Analytical skills
Efficient Time Management
Organizational, Communication & Interpersonal skills
Creative problem solving-Attention to Detail
People management skills
Flexibility, Integrity, Adaptability, Resilient
Corporate attitude
Compliance & Accountability
Problem Solving-Results Orientation
Teamwork-Effective team building
Fluency in english

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

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

Καθηγητή Προγράμματος 
Σπουδών «Φωτοβολταϊκά»

Απαιτούμενα προσόντα:
Εργασιακή εμπειρία
Εκπαίδευση συναφής με το αντικείμενο διδασκαλίας
Προϋπηρεσία ως καθηγητής επιθυμητή
Άριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη χρήση υπολογιστή (Word, Excel, internet)
Ευχάριστη προσωπικότητα, οργανωτικότητα 

και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Ύπαρξη διαθέσιμου υλικού διδασκαλίας
Δυνατότητα επεξεργασίας υλικού διδασκαλίας

Βασικές αρμοδιότητες:
Επικοινωνία με σπουδαστές και απάντηση ερωτημάτων
Σχεδιασμός και πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων 

σε κατάλληλους χώρους
Επεξεργασία, διόρθωση και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού

Οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν cv στο link: https://swr.gr/zY2BN.

Αποστολή μας: 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 τη σωστή επιλογή είδους. 
Φροντίζουμε να ικανοποιηθεί απόλυτα, να είμαστε μια αξέχαστη 
εμπειρία και να μας επισκεφθεί ξανά.
Κάθε μέρα: 

Στο τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων Tzambaspiti.gr φροντίζουμε 
για τον έλεγχο και συντονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία, τον προγραμματισμό και 
τον έλεγχο των παραλαβών και παραδόσεων, την παρακολού-
θηση και τον έλεγχο των αποθεμάτων και την επικοινωνία με 
τους προμηθευτές

Ασχολούμαστε με τις ενημερώσεις στο πρόγραμμα ERP, την 
επεξεργασία στοιχείων στο Εxcel και τη διατήρηση του αρχείου 
δίνοντας προσοχή και σημασία στη λεπτομέρεια
Για σένα:

Οποιαδήποτε εμπειρία σε διαχείριση αποθεμάτων 
θα βοηθήσει αλλά δεν είναι απαραίτητη

Σίγουρα θα πρέπει να έχεις πολύ καλή γνώση χειρισμού 
του υπολογιστή και του Εxcel

Βασικά στοιχεία του χαρακτήρα να είναι το χαμόγελο, 
η ευγένεια και η ειλικρίνεια, η οργάνωση και η πειθαρχία
Εκπαίδευση:

Θα χρειαστείς ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης 

45 εργάσιμων ημερών με ωράριο 6 ωρών/ημέρα
Σε αυτό το διάστημα το τμήμα εκπαίδευσης θα σου παρέχει 

τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σου, ώστε να ενσωματω-
θείς στη φιλοσοφία της εταιρίας ακόμη κι αν δεν διαθέτεις 
σχετική εμπειρία

Το μόνο που χρειάζεται είναι η θέλησή σου για μάθηση
Ολοκληρώνοντας συνεχίζεις μαζί μας, εφόσον το θέλεις και 

σου ταιριάζει, επιλέγοντας 6 ή 8 ώρες την ημέρα σύμφωνα 
με τις αρμοδιότητες της θέσης σου
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 βάσει προγράμματος κατά τις ώρες 
που το κατάστημα είναι ανοιχτό (9 π.μ.-9 μ.μ. καθημερινές και 
9 π.μ.-5 μ.μ. Σάββατο) με ένα κυλιόμενο ρεπό την εβδομάδα. 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/ZGJNB.

Άτομα για το Τμήμα Διαχείρισης Αποθεμάτων

Ελληνική εταιρία ενδυμάτων με δυναμική παρουσία στον 
χώρο και συνεχώς αναπτυσσόμενο δίκτυο, επιθυμεί να 
προσλάβει για την έδρα της στη Θεσσαλονίκη:

Υπάλληλο Αποθήκης
Περιγραφή θέσης:

Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες φόρτωσης
εκφόρτωσης τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας

Διεκπεραιώνει δραστηριότητες της αποθήκης 
ετοίμων (παραλαβή, αποθήκευση, έλεγχος, 
αποδέσμευση προϊόντων)

Ελέγχει την ποιότητα και τη συσκευασία των ειδών 
που παραλαμβάνει, τα κωδικοποιεί, διεκπεραιώνει 
διαδικασίες εισαγωγής, διευθετεί πιθανές δυσχέρειες

Εκτελεί τις εργασίες διανομής, εξασφαλίζοντας 
την ποσοτική παράδοση των εμπορευμάτων

Εντάσσεται στην ομάδα διαχείρισης αποθήκης
 και ενδυναμώνει το έργο της

Πραγματοποιεί απογραφή των αποθεμάτων
Προφίλ υποψηφίων:

Γνώση χειρισμού Η/Υ
Προϋπηρεσία σε επιχειρήσεις με οργανωμένα 

συστήματα αποθήκης επιθυμητή
Ικανότητα επικοινωνίας στα ελληνικά και τα αγγλικά
Ευχέρεια στην επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, 

ομαδικό πνεύμα εργασίας
Ηλικία μέχρι 28 ετών

Παροχές:
Ανταγωνιστικές αποδοχές
Άριστες συνθήκες εργασίας 

σε ευχάριστο περιβάλλον
Δυνατότητα εξέλιξης σε μια δυναμική 

και αναπτυσσόμενη εταιρία
Αποστολή πρόσφατης φωτογραφίας με το βιογραφικό 
απαραίτητη στο link: https://swr.gr/ADEvM υπόψη κ. 
Κίτσος Αλ.

Η εταιρία Κωσταρέλος για το κατάστημά της στο Κολωνάκι, 
επιθυμεί να προσλάβει:

Σερβιτόρα-Barista
Απαραίτητα προσόντα:

Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 
2 ετών

Επικοινωνιακές δεξιότητες με ποιοτική εξυπηρέτηση 
προς τους καταναλωτές

Απαραίτητα τα καλά αγγλικά
Απολυτήριο λυκείου/επιθυμητό πτυχίο ανώτερης 

σχολής
Βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Ομαδικό πνεύμα εργασίας

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικές αποδοχές
Συνεχή εκπαίδευση-σεμινάρια barista
Εξειδικευμένες γνώσεις και προοπτικές εξέλιξης

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό 
σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία τους στο link: https://
swr.gr/kfsPL. Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

H Απικίαν Συσκευαστική Α.Ε. αναζητά συνεργάτη με δυ-
ναμική προσωπικότητα και πολλή όρεξη για την υποστήριξη 
ηλεκτρονικού μας καταστήματος www.packmarkt.com:

Στέλεχος Υποστήριξης 
Ηλεκτρονικού Καταστήματος

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος ΑΕΙ- ΤΕΙ
Προϋπηρεσία σε διαχείριση e-shop
Αγγλικά Proficiency
Γνώση MAGENTO 1, 2- Photoshop, SEO, ηλεκτρονικού 

μάρκετιγκ
Κάτοχος διπλώματος Ι.Χ.
Προσεγμένη εμφάνιση, δυναμικός χαρακτήρας
Έδρα εταιρίας: ΒΙΠΕ Σίνδου

Παρακαλούμε μη στέλνετε βιογραφικά που δεν τηρούν της 
απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αποστολή στο link: https://
swr.gr/j8ARG.

Ξένη εταιρία με δραστηριότητα στις υπηρεσίες τουρισμού 
με ήδη 4 υποκαταστήματα στην Ελλάδα ζητά:

Διευθύντρια 
Marketing & Πωλήσεων 

άνω των 35 ετών
Παρέχονται σταθερές μηνιαίες αποδοχές, ασφάλιση, ιδι-
ωτική ασφάλιση, εταιρικό αυτοκίνητο, καθώς και bonus 
παραγωγικότητας αναλόγως επίτευξης στόχων. Βασικά 
προσόντα: Άριστη γνώση προφορικά και γραπτά τουλάχιστον 
της αγγλικής γλώσσας. Εμπειρία στη διαχείριση, διοίκη-
ση και κατεύθυνση προσωπικού, καθώς και εκπαίδευση 
προσωπικού και δημιουργία συνεργαζόμενου δικτύου 
ανεξαρτήτων συνεργατών σε πανελλαδικό επίπεδο. Χω-
ρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, με δυνατότητα ταξιδιών. 
Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με πρόσφατη φωτο-
γραφία στο link: https://swr.gr/7wy8g.

Ο όμιλος Andronis Exclusive ζητά:

Διακοσμητή Εσωτερικών
Εξωτερικών Χώρων

Απαραίτητα προσόντα:
Διαθεσιμότητα για ταξίδια
Άριστη γνώση αγγλικών

Η εταιρία προσφέρει:
Μόνιμη απασχόληση
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών

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

Γραφίστας
για τη στελέχωση τμήματος 

multimedia, εκδοτικού οίκου
Άριστη γνώση Flash, Photoshop και Illustrator, καθώς και 
της αγγλικής γλώσσας. Προϋπηρεσία επιθυμητή.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/dSYGE.

H Career In Progress (www.careerinprogress.gr), εταιρία 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διαχείρισης σταδιο-
δρομίας και στελέχωσης θέσεων, για λογαριασμό συνερ-
γάτη της, εταιρίας παροχής λογιστικών, φοροτεχνικών και 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αναζητά: 

Βοηθό Λογιστή
για την περιοχή της Αθήνας

Ο κατάλληλος υποψήφιος θα αναλάβει:
Την υποστήριξη σε βασικές λογιστικές εργασίες, 

όπως καταχώρηση τιμολογίων, υποβολή ηλεκτρονικών 
μισθωτηρίων, ρυθμίσεων και λοιπών αρχείων 
στο Τaxis, συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων

Την παροχή γραμματειακής και διοικητικής υποστήριξη 
λειτουργώντας ως πρώτη γραμμή επικοινωνίας/επαφής 
με τους πελάτες

Την πραγματοποίηση εξωτερικών εργασιών σε δημόσιες 
υπηρεσίες
Για την επιτυχή πλήρωση των αρμοδιοτήτων 
του θα πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:

Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ λογιστικής ή συναφούς αντικειμένου
1-2 χρόνια εργασιακή εμπειρία, ιδανικά σε λογιστικό 

γραφείο
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού Η/Υ
Υψηλές επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητες 

διαπραγμάτευσης και επινοητικότητα 
στην αντιμετώπιση προβλημάτων

Εστίαση στην ικανοποίηση των πελάτων 
και αποτελεσματική διαχείριση πελατειακών 
σχέσεων σε καταστάσεις με αυστηρές προθεσμίες 
και χρονοδιαγράμματα

Αυθεντικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο της λογιστικής, 
διάθεση εμβάθυνσης στις εφαρμογές της και ικανότητα 
εργασίας σε ομάδα

Υπευθυνότητα, συνέπεια και ευσυνειδησία 
στην ομάδα εργασίας του καθώς και στον χειρισμό 
προσωπικών δεδομένων

Δίπλωμα οδήγησης και μεταφορικό μέσο
Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο link: 
https://swr.gr/SNLC2 σημειώνοντας τον κωδικό (ΛΟΓ_101).

Το Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες αποτελεί ένα από 
τα κορυφαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ήδη από το 1914, όταν 
ξεκίνησε τη λειτουργία του, το ξενοδοχείο έγινε σύμβολο 
του νησιού με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του στα πρό-
τυπα της Γαλλικής Ριβιέρας. Μετά την ανακαίνισή του, που 
ολοκληρώθηκε με επιτυχία το 2009, το ξενοδοχείο σήμερα 
διαθέτει 44 δωμάτια και 8 σουίτες, η εσωτερική διακόσμηση 
των οποίων βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον χαρακτήρα 
και την ιστορία του. Περισσότερα από 100 χρόνια μετά την 
πρώτη μέρα λειτουργίας του το Poseidonion Grand Hotel 
εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς των Σπετσών, 
όντας ταυτισμένο με την κοσμοπολίτικη ιστορία του:

Στέλεχος για το Τμήμα 
Εκδηλώσεων και Catering

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

Πτυχίο τουριστικής σχολής
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Εμπειρία στην πώληση και στη διοργάνωση εκδηλώσεων, 

γαμήλιων δεξιώσεων και εξωτερικού catering
Επιθυμητά προσόντα:

Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
Υψηλό αίσθημα ευθύνης
Συνέπεια, υπευθυνότητα

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
12μηνη απασχόληση
Αποδοχές αναλόγως προσόντων

Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο link: 
https://swr.gr/eEbax. Συστάσεις απαραίτητες.

Η RAINBOW WATERS, εταιρία ψυκτών, οικιακών φίλτρων 
και εμφιαλωμένου νερού ζητά για πλήρη απασχόληση στη 
Θεσσαλονίκη:

Οδηγό 
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ

Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/tbS3R.

Η εταιρία Mymedstore που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
κατ΄οίκον νοσηλείας στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης 
και βελτίωσης των υπηρεσιών της επιθυμεί να προσλάβει 
νέο προσωπικό για τη θέση του:

Πωλητή
Ιατρικού Επισκέπτη

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:
Απόφοιτος-η ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ΙΕΚ σε τμήμα marketing
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στον τομέα 

των πωλήσεων σε έλκη κατακλίσεων
Δυναμική προσωπικότητα
Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας 

και διαπροσωπικών σχέσεων
Δίπλωμα οδήγησης

Η εταιρία προσφέρει:
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Bonus παραγωγικότητας
Δυνατότητες εξέλιξης
Εταιρικό αυτοκίνητο
Εταιρικό τηλέφωνο

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BGalU.
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ΕΣΤΙΑΣΗ
Εμείς, η ομάδα της Market in μοιραζόμαστε το ίδιο 
εργασιακό πάθος και ένα κοινό όραμα ως 100% 
ελληνική αλυσίδα super market, συνοικιακών κα-
ταστημάτων, που διακρίνονται για την ποιότητα των 
προϊόντων της στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. 
Είμαστε υπερήφανοι για την ανοδική μας πορεία καθώς 
διακρινόμαστε για την εξυπηρέτηση που μόνο εμείς 
χρόνια τώρα, γνωρίζουμε και μπορούμε παρέχουμε 
στους πελάτες μας. Η Market in η πλέον αναγνωρι-
σμένη και αγαπημένη αλυσίδα καταστημάτων Super 
Market στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της 
επιθυμεί να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Υπάλληλο Bake Off (BO09/18) 
για το κατάστημα μας στην Παλλήνη

Βασικές αρμοδιότητες:
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε παρασκευή 

καφέ, σάντουιτς και ψήσιμο σφολιατοειδών
Καλωσόρισμα και ποιοτική εξυπηρέτηση  

πελατών, πάντα με χαμόγελο και ευγένεια
Διάθεση για εξυπηρέτηση και ικανότητα  

στην πώληση
Υπεύθυνη χρήση ταμείου 
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Συνέπεια και δέσμευση με τις αξίες της Market in
Κάτοικος της ευρύτερης περιοχής Παλλήνης

Η εταιρία παρέχει:
Δυναμικό εργασιακό περιβάλλον σε μια συνεχές 

αναπτυσσομένη ελληνική εταιρία
Πλήρες πακέτο αποδοχών

Είστε επικοινωνιακοί, ευχάριστοι και χαμογελαστοί; 
Πιστεύετε στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη; 
Kάντε τώρα την αίτηση σαs και γίνετε μέλος της πιο 
Market in Ομάδας στο link: https://swr.gr/3LNxr. 
Όλα τα CV θα εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια 
ενώ θα απαντηθούν οι υποψηφιότητες που πληρούν 
τα παραπάνω κριτήρια.

To εστιατόριo PIZZA HUT Αγίου Ι. Ρέντη ζητά:
Προσωπικό Κουζίνας 

μερικής απασχόλησης με ενθουσιασμό  
& πνεύμα ομαδικότητας, ηλικίας 18-30 ετών
Παρέχονται ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάρι-
στο περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στο link: 
https://swr.gr/qj7Me.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προ-
κειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στoν 
Νέο Κόσμο ζητά άτομο για το πόστο του:

Service
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/xHPWh, τηλ.: 214 6871 
200 Fax: 211 800 48 85.

Το ξενοδοχείο O&B Athens Boutique Hotel ζητεί:
Σερβιτόρα  

άμεσα για δίμηνη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε εστιατόριο 
Ευχάριστη προσωπικότητα 
Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα: 
Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 
Γνώση μπουφέ-μπαρ 
Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών

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

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Βlue Lagoon Resort 
στην Κω ζητεί για τη νέα σεζόν 2018:

Room Service
Απαιτούμενα προσόντα: 

Απόφοιτο λυκείου  
Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη 

εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  
Άριστη αγγλικών  
Ομαδικότητα στην εργασία κι ευχέρεια  

στην επικοινωνία 
Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  

και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας 
Ικανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας  

& πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη, 
ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
Η εταιρία προσφέρει: 

Ελκυστικό πακέτο παροχών 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές εξέλιξης-Διαμονή και διατροφή 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία υπόψη 
του προϊσταμένου ανθρώπινου δυναμικού κ. Γεωρ-
γίου Σακέρογλου στο link: https://swr.gr/1hLaF, 

Το 5* ξενοδοχείο Aqua Luxury Suites, που βρίσκε-
ται στη Σαντορίνη, ζητεί να καλύψει τη θέση των:

Μάγειρα Β’ & Μάγειρα Γ’
Απαραίτητα προσόντα: 

Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη 
θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 

Απόφοιτος σχολής μαγειρικής και άριστη 
γνώση των διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας 
και διαχείρισης των τροφίμων (HACCP)

Ευχάριστος χαρακτήρας και πνεύμα ομαδικότητας
Άριστη γνώση αγγλικών

Προσφέρονται: 
Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
Διαμονή για εργαζομένους 
Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το CV με φωτογρα-
φία στο link: https://swr.gr/C31pF. Όλες οι αιτήσεις 
αντιμετωπίζονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα. Η 
ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά μόνο προς τους 
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
των θέσεων.

Yπεύθυνος/η Εξυπηρέτησης  
& Λειτουργίας Σάλας

Η εταιρία: Η παλιαΑγορα είναι μια από τις παλαιότερες 
και πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον τομέα της 
εστίασης με μια σειρά επιτυχημένων εστιατόριων-
μπαρ στο ενεργητικό της, όπως το Lajoya, το Deals, 
το Eleven. Η θέση θα αναφέρεται στον διευθυντή 
καταστήματος. Θα αναφέρονται σε αυτόν/η οι υπεύ-
θυνοι βάρδιας, οι σερβιτόροι και βοηθοί σερβιτόρων, 
καθώς και ο υπεύθυνος καθαριότητας. Ο κατάλληλος 
υποψήφιος χρειάζεται να έχει 3 χρόνια εμπειρίας σε 
αντίστοιχη θέση σε all day εστιατόριο, ικανότητα να 
διαχειρίζεται μεγάλη σάλα 200 και πλέον καθισμά-
των με πελάτες υψηλών απαιτήσεων, καθώς και να 
έχει αποδεδειγμένα οργανώσει και ηγηθεί ομάδων 
εξυπηρέτησης με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο κύριος 
σκοπός της θέσης: Η άριστη λειτουργία της σάλας 
και η εξυπηρέτηση των πελατών της παλιαςΑγο-
ρας, η έμπνευση και η ανάπτυξη των ανθρώπων, 
η παρουσίαση και η μεταφορά της κουλτούρας που 
εκπροσωπεί και των οφελών των γευμάτων μας 
στους πελάτες μας, καθώς και η διαμόρφωση και η 
ανάπτυξη μιας εξαιρετικής ομάδας σερβιτόρων και 
ενός άριστου κλίματος συνεργασίας μεταξύ όλων των 
συνεργατών του/της με σκοπό τη σωστή εξυπηρέτηση.
Τυπικά προσόντα: Πτυχίο από ανώτερη σχολή εστια-
τορικής, restaurant management, hotel management 
ή συναφών σχολών, άριστη γνώση Ελληνικών και 
Αγγλικών, Powerpoint, Excel, Word. Η εκπαίδευσή 
του σε σχολή εξωτερικού και ενασχόλησή του με 
τη μαγειρική θα θεωρηθούν επιπλέον προσόντα.
Ουσιαστικά προσόντα: Να διοικεί μέσα από τακτικές 
επίσημες συναντήσεις on and off the job training, 
να εμπνέει και να υποστηρίζει τους ανθρώπους σε 
κάθε φάση της εργασίας τους, να επικοινωνεί άριστα 
γραπτώς και προφορικώς, να αγαπάει την εξυπηρέ-
τηση και το καλό φαγητό. Να μπορεί να ξεχωρίζει τη 
φιλική από την επαγγελματική σχέση και να κρατάει 
τις σωστές αποστάσεις.
Αποδοχές: Σύμφωνες με τις αντίστοιχες θέσεις της 
ελληνικής αγοράς και ανάλογες με τα προσόντα.
Επιπλέον παροχές: Δυνατότητες ουσιαστικής 
εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Blue Lagoon Village 
στην Κέφαλο της νήσου Κως ζητεί για τη νέα σε-
ζόν 2018:

Σερβιτόρο Α’
Απαιτούμενα προσόντα: 

Πτυχίο σχολής ξενοδοχειακών-τουριστικών 
επαγγελμάτων, πτυχίο A.E.I. ή Τ.Ε.Ι.  
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

Ελάχιστη προϋπηρεσία 2 ετών, απαραίτητη  
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση  

Άριστη γνώση αγγλικών, γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 

Ευχέρεια στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός  
χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση 

Ομαδικότητα στην εργασία και ευχέρεια  
στην επικοινωνία 

Δυνατότητα προσαρμογής σε ένα δυναμικό  
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
Η εταιρία προσφέρει: 

Ελκυστικό πακέτο παροχών 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Διαμονή και διατροφή 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν 
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία υπό-
ψη του προϊσταμένου ανθρώπινου δυναμικού κ. 
Γεωργίου Σακέρογλου στο link: https://swr.gr/

H Thanos Hotels & Resorts, Πάφος-Κύπρος 
ενδιαφέρεται να προσλάβει προσωπικό για το 
ξνοδοχείο Anassa στις ακόλουθες θέσεις:

Σερβιτόροι Α’, Σερβιτόροι Β’
Τι προσφέρουμε: Προσφέρεται ένα εξαιρετικά 
ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως πείρας 
και προσόντων, έξι μέρες εργασίας, 2 μέρες τον 
μήνα ετήσια άδεια. Συμπεριλαμβάνονται τα γεύματα 
σε ώρα εργασίας στο εστιατόριο προσωπικού. 
Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες: 

Τουλάχιστον 3 χρόνια πείρα σε 5 αστέρων 
ξενοδοχεία 

Εξαιρετική γνώση της ελληνικής και αγγλικής 
γλώσσας 

Ομαδικό πνεύμα, ευχάριστη προσωπικότητα
Αιτήσεις που δεν θα πληρούν τα απαιτούμενα προσό-
ντα και πείρα, για κάθε προσφερόμενη θέση, δεν θα 
ληφθούν υπόψη και δεν θα απαντηθούν. Αποστολή 
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/wgy1m.

Το εστιατόριο «Ψωμί και Αλάτι» στo Χαλάνδρι ζητά:
Σερβιτόρους

Προσόντα: 
Πτυχίο σχολής τουριστικών επαγγελμάτων 
Προϋπηρεσία 2 ετών σε a la carte εστιατόριο 
Θετική συμπεριφορά με πνεύμα ομαδικότητας 
Συνέπεια 
Οργάνωση

Η εταιρία μας προσφέρει: 
Επαγγελματικό και σταθερό περιβάλλον  

εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας 
Εκπαίδευση 
Δυνατότητα εξέλιξης

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

Το 5* ξενοδοχείο Aqua Luxury Suites, που βρίσκε-
ται στη Σαντορίνη, ζητεί να καλύψει τη θέση των:

Σερβιτόρου Α’ & Σερβιτόρου Β’
Απαραίτητα προσόντα: 

Απαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία  
σε ανάλογη θέση σε ξενοδοχείο 5 αστέρων 

Απόφοιτος ξενοδοχειακής σχολής 

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών
Ευχάριστος χαρακτήρας και πνεύμα ομαδικότητας
Γνώση ξένων γλωσσών

Προσφέρονται: 
Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
Διαμονή για εργαζομένους 
Σταθερό και φιλικό εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με φωτογραφία στο link: https://swr.gr/
n2EKS. Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με απόλυτη 
εμπιστευτικότητα. Η ενημέρωση θα γίνει τηλεφωνικά 
μόνο προς τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται 
στις απαιτήσεις των θέσεων.

Tor Hotel Group, with a significant history in 
hospitality for more than 90 years in Northern 
Greece, is seeking to recruit for Excelsior Hotel, an 
exceptional 5* Luxury boutique hotel in Thessaloniki, 
a talented professional as a:

Head Waiter-Waitress for Be*Restaurant
Location: Thessaloniki, Greece
Position Summary: The Head Waiter-Waitress 
will have to deliver exceptional service, supervise 
and work effectively with the restaurant team to 
achieve the highest guest satisfaction regarding 
food quality and service execution.
Key responsibilities: 

Ensure a polite and warm welcome  
to all guests and a pleasant interaction  
with them according to company’s standards 

Take food and drink orders; offer menu 
recommendations upon request; provide 
detailed information regarding the menu

Ensure the efficient operation of the department 
and assist the Restaurant Manager in all F&B duties

Preserve excellent levels of customer service; 
respond to all guest requests-complaints 

Maintain at all times a high standard  
of personal appearance and hygiene 

Follow all health and safety company 
regulations
Requirements:

Proven working experience minimum 2-3 years as 
a Head Waiter-Waitress in a fine dining restaurant 
ideally within a 4*or 5* Luxury Hotel

Excellent knowledge of greek and english language
Strong communication and presentation 

abilities 
Pleasant personality with enviable customer 

service skills, passionate about the job  
and focused on providing high quality results

Degree-Diploma in Hospitality would be an asset
Good experience with cash register and 

ordering information system (Micros, POS)
Tor Hotel Group offers an excellent & professional 
working environment, daily meals and further career 
development. Please send an updated CV with 
recent photo to this link: https://swr.gr/BPLeh. All 
applications will be treated as strictly confidential. 
www.torhotelgroup.gr.

Το ξενοδοχείο Elysium Boutique Ανάληψη Χερ-
σονήσου Κρήτης ζητεί:

Β’ Μάγειρα (εποχική απασχόληση)
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
σε ξενοδοχεία 5 αστέρων τουλάχιστον 2 σεζόν 

Προηγούμενη εμπειρία σε κρύα και ζεστή 
κουζίνα 

Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Γνώσεις ΗACCP 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία μας προσφέρει: 
Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
Διαμονή και διατροφή 
Δυνατότητες εξέλιξης 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
Δυνατότητα διαμονής σε κατοίκους εκτός 

Κρήτης 
Συνεχής εκπαίδευση (on the job training)

Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία 
δεν θα γίνονται δεκτά. Για αποστολή βιογραφικών 
και αιτήσεων (υποχρεωτικά με πρόσφατη έγχρωμη 
φωτογραφία) στο link: https://swr.gr/SCqg1.

Το ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Ιωαννίνων, ένας από τους 
μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά 
να προσλάβει:

Πτυχιούχους Μαγειρικής Τέχνης  
ΙΕΚ ή Ισότιμου Τίτλου

Απαραίτητα προσόντα: 
Πτυχίο Μαγειρικής Τέχνης ΙΕΚ ή ισότιμο τίτλο 
Εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5ετή

Επιθυμητά προσόντα:
Άριστες οργανωτικές και αναλυτικές ικανότητες
Υψηλό αίσθημα ευθύνης 
Ικανότητα διαχείρισης τάξης 
Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας 
Συνέπεια-υπευθυνότητα 
Πιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/3LYpK.

H γαλλική πολυεθνική εταιρία PAUL αναζητά για 
τα καταστήματά της άτομα για τη θέση:

Υπεύθυνος/η Βάρδιας
Με ηγετική θέση στον χώρο της αρτοποιίας-ζαχα-
ροπλαστικής και café-εστίασης και με παρουσία σε 
πάνω από 30 χώρες, αναγνωρίζουμε ότι η ομάδα των 
ανθρώπων μας είναι το απαραίτητο συστατικό για την 
άριστη ποιότητα των προϊόντων μας και την εξαιρε-
τική εξυπηρέτηση των πελατών μας. Μοιραζόμαστε 
αξίες, όπως Quality-Freshness-Service-Cleanliness.

Οι αρμοδιότητές σας:
Διερευνά τις ανάγκες των πελατών και προτείνει 

τα κατάλληλα προϊόντα, ενημερώνει, ακούει και 
συμβουλεύει τους πελάτες, ενεργή συμμετοχή στο 
κομμάτι της πώλησης

Ελέγχει το στήσιμο και την πληρότητα της βιτρίνας 
πώλησης (προϊόντα, ταμπελάκια, καθαριότητα)

Εκπαιδεύει τους νέους συνεργάτες στο πόστο 
της πώλησης 

Έχει την ευθύνη της διαχείρισης των ταμείων 
της βάρδιας 

Είναι υπεύθυνος για την τιμολόγηση  
παραγγελιών χονδρικών πωλήσεων 

Ελέγχει την ορθή διαδικασία κλεισίματος 
καταστήματος

Συντονίζει και επιβλέπει το προσωπικό με σκοπό 
την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος

Ελέγχει την καθαριότητα και την ευταξία  
του καταστήματος 

Συμβάλλει στη δημιουργία θετικού εργασιακού 
περιβάλλοντος 

Ενεργεί με ήθος και ειλικρίνεια
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε καταστήματα εστίασης  
& παρόμοια θέση τουλάχιστον 3 έτη απαραίτητη 

Γνώσεις Micros POS και Microsoft Office 
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας σε ελληνικά 

και αγγλικά 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  

σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(καθαρό ποινικό μητρώο & πιστοποιητικό υγείας) 

και ασφάλεια τροφίμων θα ληφθεί θετικά 
υπόψη 

Παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα  
και αποφασιστικότητα 

Ομαδικότητα και συνεργασία 
Δυναμική και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
Ικανότητα να λειτουργεί αποτελεσματικά  

υπό συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει: 

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

Αν θέλεις και εσύ να γίνεις μέλος της δυναμικής 
μας ομάδας στείλε μας το βιογραφικό σου στο link: 
https://swr.gr/UH1sN, http://www.paul-international.
com, become a fan of PAULGreece. 

Το ξενοδοχείο 4 αστέρων Castello Village Resort 
στο Σίσσι Λασιθίου Κρήτης επιθυμεί για άμεση 
πρόσληψη:

Α’-Β’ Μάγειρα Ζεστής Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:

Ξενοδοχειακή εμπειρία 3 ετών σε ανάλογη θέση 
Απόφοιτος/η μαγειρικής σχολής 
Εμπειρία σε κεντρική κουζίνα 
Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας  
Πιστοποιητικό υγείας

Επαγγελματικές ικανότητες: 
Ευχάριστη και οργανωτική προσωπικότητα 
Ευχέρεια στην επικοινωνία 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
Εργασία έως 31 Οκτωβρίου 2018 
Εξαιρετικές συνθήκες διαμονής 
Πλήρη διατροφή 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
Υψηλές αποδοχές

Βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://
swr.gr/cNdqC. Συστάσεις απαραίτητες. Τα βιογραφικά 
θα παραμένουν υπό πλήρη εχεμύθεια στο αρχείο του 
HR department της εταιρίας μας για διάστημα 12 
μηνών και δεν θα προωθούνται σε άλλες εταιρίες.

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

Βοηθό Κουζίνας 
για την μονάδα παραγωγής της

Προφίλ υποψηφίων: 
Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους 
Κάτοχος πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ

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

Το ξενοδοχείο Elysium Boutique στην Ανάληψη 
Χερσονήσου Κρήτης ζητεί:

Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής  
με κατεύθυνση στα τουριστικά επαγγέλματα 

Τουλάχιστον 3 χρόνια προϋπηρεσία  
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων 

Άριστη γνώση αγγλικών 
Άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Γνώστης κρασιών, με γνώσεις menu,  

απογραφών, κοστολόγησης 
Οργανωτικός, επικοινωνιακός και δυναμικός 

χαρακτήρας. 
Ευελιξία και προσαρμοστικότητα 
Ομαδικό πνεύμα

Η εταιρία μας προσφέρει: 
Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων 
Δυνατότητες εξέλιξης 
Επαγγελματικό περιβάλλον εργασίας 
Δυνατότητα διαμονής σε κατοίκους εκτός 

Κρήτης 
Συνεχής εκπαίδευση (on the job training)

Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάνω προϋ-
ποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία 
δεν θα γίνονται δεκτά. Για αποστολή βιογραφικών 
και αιτήσεων (υποχρεωτικά με πρόσφατη έγχρωμη 
φωτογραφία) στο link: https://swr.gr/yFG8u.

H Aria Fine Catering ζητάει:
Operation Manager 

για μόνιμη απασχόληση
Για τη θέση απαιτούνται: 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση  
τουλάχιστον 3 έτη 

Άριστη γνώση προετοιμασίας και διεξαγωγής 
δεξιώσεων, συνεδρίων κτλ. 

Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
Άριστες διοικητικές ικανότητες 
Ευχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Oμαδικό πνεύμα συνεργασίας 
Πολύ καλή γνώση Η/Υ 

 Επιθυμητά προσόντα: 
Δεύτερη ξένη γλώσσα 
Γνώση προγράμματος Softone 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε Catering

Αποστολή CV στο link: https://swr.gr/rC2NS.

With origins in Group Catair in 1996, and founded 
in Toulouse (France), Newrest is the only major 
catering company active in all catering and related 
hospitality segments including airline catering, 
buy-on-board, duty-free on board, rail catering, 
concession retail, contract catering, health care, 
education, remote site and support services. Newrest 
would like to recruit a young graduate as:

Junior Production Manager
To take part in a 12 months training program in 
Athens with the final objective to be relocated 
abroad in one of Newrest’s various subsidiary 
all over the world
Education & Skills: 

Age up to 30 years old 
University degree, preferably in Food Safety 

Technology or Agrifood Engineering 
Previous experience in catering will 

considered a real plus but is not prerequisite 
Very good knowledge of english language, 

knowledge of other languages will 
Βe considered an asset 
Mobility oriented

Responsibilities: Attached straight to the Unit 
Manager, the production manager will be in charge 
of all the Production Department including Planning, 
Preparation and Cooking Sections, Bakery-Pastry, 
Cold preparation and Portioning Sections, Tray set-
up/Food Packing Section.
All applicants are requested to send detail cv, until 
28/09/2018 to his link: https://swr.gr/GPLQW.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποι-
ίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία Απολλώνιον 
ΑΒΕΕ, η οποία διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 
29 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της 
Αθήνας, ζητά να προσλάβει για πλήρη απασχόληση:

Ψήστη 
για το κατάστημα του Χολαργού

Προφίλ υποψηφίων: 
Ομαδικότητα 
Επαγγελματισμός 
Δεξιότητες επικοινωνίας

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

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.
gr/5UMX1 ή στο φαξ: 210 6694150 υπ’ όψιν της 
διεύθυνσης ανθρώπινου δυναμικού. Όλες οι αιτήσεις 
θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

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

Restaurant & Bar Team Members
Qualifications, Skills & Role: 

Provide top quality services according  
to the departmental SOPs 

Previous experience in 4 or 5 star property 
would be preferred 

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

Guest focused and proactive approach  
with a can do attitude 

Outgoing and pleasant personality 
Consistently offer professional, friendly  

and engaging service 
Follow outlet policies, procedures and service 

standards 
Follow all safety and sanitation policies  

when handling food and beverage 
Previous Point of Sale System experience 

preferred
Excellent communication and organizational skills
Highly responsible and reliable 
Ability to work well under pressure in a fast 

paced environment 
Ability to work cohesively as part of a team 
Ability to focus attention on guest needs, 

remaining calm and courteous at all times
Benefits: 

Competitive remuneration package 
Meal Plan and Shared Accommodation 
Dynamic and highly professional environment 
Career development program

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

Τα ξενοδοχεία Vedema Resort, μέλη της Luxury 
Collection by Starwood Hotels & Resorts στη Σα-
ντορίνη, ζητούν προσωπικό κουζίνας για τη θερινή 
σεζόν 2018:

Μάγειρας Α’ ή Β’, για πρωινή βάρδια
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε a la carte 
τμήμα ξενοδοχείου 5 αστέρων 

Καλή αντίληψη, ακρίβεια και συνέπεια  
στην εκτέλεση των συνταγών του chef 

Εργατικότητα και ομαδικότητα
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 

Άριστες συνθήκες εργασίας 
Διαμονή και διατροφή
Iκανοποιητικό πακέτο αποδοχών, ανάλογο προ-

σόντων, και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/pHYEQ. Όλα τα βιογραφικά 
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

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

Tableau Clerk (Code: TAB EV)
Qualifications:

2-3 years minimum experience as a Tableau 
Clerk in a Luxury Boutique Hotel or a Restaurant

Excellent command of both english and greek 
language is essential 

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

Self-motivated, enthusiastic, with natural 
ability and confidence to sell/promote 

Excellent Customer Service Skills 
Problem solving skills 
Well groomed with strong interpersonal skills

An attractive package of benefits is offered according 
to qualifications. Should you wish to be a member 
of HotelBrain team, please send us your CV with a 
photo. All applications will be treated in the strictest 
confidence. CVs with no reference code and not 
fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration.
Send your cv to this link: https://swr.gr/B2f4o.

Το Creta Maris Beach Resort, ξενοδοχείο 5* των 
Maris Hotels στη Χερσόνησο Κρήτης, ζητά για το 
τμήμα F&B-Kitchen:

Μάγειρα Β’
Απαραίτητα προσόντα: 

Πτυχίο σχολής τουριστικής εκπαίδευσης 
Εμπειρία 2 σεζόν τουλάχιστον  

σε ξενοδοχειακή μονάδα
Προσφέρουμε: 

Εποχιακή απασχόληση 
Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Διατροφή στο staff restaurant

Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού ση-
μειώματος με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία 
τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου στο link: https://
swr.gr/PycOf.

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

Σερβιτόρους/ες Εστιατορίου & Pool Bar
Απαραίτητα προσόντα: 

Να έχει άριστη γνώση του επισιτιστικού τομέα, 
τουλάχιστον 2 χρόνια στην ίδια θέση

Να έχει ευχέρεια στην επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις, θετικός  
χαρακτήρας με θέληση για προσφορά και γνώση

Να διατηρεί καλές σχέσεις με τους εσωτερικούς 
και τους εξωτερικούς πελάτες
Καθήκοντα:

Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται απευθείας στον 
maitre του ξενοδοχείου. Ο σερβιτόρος θα είναι υπεύ-
θυνος για τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού 
επιπέδου της απόδοσης της εργασίας του
Απαιτήσεις: 

Πηγαία διάθεση για φιλοξενία 
Απόφοιτος λυκείου, πτυχίο Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι  

θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν 
Τουλάχιστον 2 χρόνια σε αντίστοιχη θέση  

σε ξενοδοχείο 4* ή 5*, Ελλάδας ή εξωτερικού, 
τουλάχιστον 200 δωματίων, all inclusive 

Να έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες  
στην αγγλική γλώσσα (2 γλώσσα θα εκτιμηθεί) 

Ευχάριστη, φιλική, επαγγελματική εμφάνιση 
και συμπεριφορά 

Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση  
και στην ικανοποίηση του πελάτη

Καλή γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας
Διακατέχεται από ομαδικότητα, παρατηρητικότητα, 

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

Να είναι σε θέση να εργάζεται υπό πίεση
Η επιχείρηση προσφέρει: 

Διαμονή και διατροφή 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
Μισθό ανάλογο των προσόντων

Αποστολή cv στο link: https://swr.gr/xvAMa.

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

Service του Beach Bar  
κατά την τουριστική σεζόν 2018

Απαραίτητα προσόντα:
Ανάλογη προϋπηρεσία στο service ή και αντίστοιχη 

θέση σε beach bar θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών (γνώση δεύτερης 
ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως επιπρόσθετο προσόν)

Θετική συμπεριφορά με άριστες επικοινωνιακές 
δεξιότητες και ομαδικό πνεύμα

Έμφαση στη λεπτομέρεια 
Όρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα

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

Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία 
στο link: https://swr.gr/QfCE1.

Το 5* ξενοδοχείο La Piscine Art Hotel, μέλος του 
oμίλου ξενοδοχείων Philian Hotels & Resorts, 
αναζητά:

Βοηθό Μάγειρα
Aπαιτούμενα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
Να χαρακτηρίζεται από ομαδικότητα,  

επαγγελματισμό, υπευθυνότητα & εργατικότητα 
Δημιουργικότητα και φαντασία στην εκτέλεση 

των καθηκόντων του 
Να διακατέχεται από υψηλή αίσθηση ευταξίας, 

τακτοποίησης και οργάνωσης
Απολαβές: 

Μισθός αναλόγως προσόντων 
Εκπαίδευση 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης 
Στέγαση

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/bijy6.

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

Υπεύθυνου Παραγωγής Αρτοποιείου 
Αρτοποιός

Γενική περιγραφή θέσης:
Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, την εποπτεία και 

τον συντονισμό των διαδικασιών παρασκευής άρτου
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να ενεργεί 

σύμφωνα με τα πρότυπα της και τις αξίες της εταιρίας
Αρμοδιότητες:

Είναι υπεύθυνος για την εκτέλεση, την εποπτεία 
και τον συντονισμό των διαδικασιών παρασκευής 
των αρτοπαρασκευασμάτων

Επιβλέπει την παραγωγική διαδικασία και δια-
σφαλίζει την καλή ποιότητα των προϊόντων που 
παρασκευάζονται

Είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση της ομάδας του
Προγραμματίζει και οργανώνει την ομάδα του
Ελέγχει την καθαριότητα και τη σωστή συντήρηση 

των μηχανημάτων και σκευών που χρησιμοποιούν 
κατά την εργασία τους, αλλά και του χώρου εργασίας

Διασφαλίζει τη σωστή τήρηση των κανόνων 
υγιεινής και ασφάλειας στο χώρο εργασίας 

Διασφαλίζει το θετικό εργασιακό κλίμα  
μέσω της ανοιχτής επικοινωνίας 

Ενεργεί σύμφωνα με τις αξίες της εταιρίας
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Απαραίτητη η εμπειρία σε ανάλογη θέση παρα-

γωγής άρτου, καθώς και γνώση της παραγωγικής 
διαδικασίας της αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής-
τουλάχιστον 10 χρόνια επαγγελματικά

Γνώσεις σε ειδικά προϊόντα (σφολιάτες, κρουα-
σάν, προϊόντα αρτοποιίας) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα

Γνώση σε βασική ζαχαροπλαστική 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα

Ικανότητα επικοινωνίας σε ελληνικά και αγγλικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  

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

Άριστες ικανότητες διοίκησης και στρατηγική σκέψη
Προσανατολισμός στην επίτευξη  

αποτελεσμάτων και στην τήρηση προθεσμιών 
Ικανότητα διοίκησης ομάδας 
Ομαδικότητα και συνεργασία 
Αποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων 

και άμεση εξεύρεση λύσεων
Η εταιρία προσφέρει: 

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

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

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στη Χαλκιδική, 
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2018:

Sous Chef
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει: 

Πτυχίο τουριστικής σχολής 
Απαραίτητη προηγούμενη 3ετή εμπειρία  

σε θέση Α’ μάγειρα σε εποχιακό ξενοδοχείο  
4* ή 5*, 300 κλινών και άνω 

Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 χρόνια στην θέση 
του Sous Chef σε αντίστοιχο ξενοδοχείο 

Ικανότητα στη διοίκηση, επικοινωνία  
και στις διαπροσωπικές σχέσεις
Η επιχείρηση προσφέρει: 

Διαμονή και διατροφή 
Δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας 
Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης 
Μισθός ανάλογος προσόντων

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό 
τους σημείωμα με φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/nJA68, τηλ.: 23740 20820, fax: 23740 20544.

Tο ξενοδοχείο 5 αστέρων Daios Cove Luxury Resort 
& Villas στο Βαθύ Αγίου Νικολάου Κρήτης επιθυμεί 
να προσλάβει για τη σεζόν 2019:

Maitre-Captain
Προσόντα: 

Πτυχίο σχολής τουριστικών επιχειρήσεων 
Προϋπηρεσία 4 χρόνια σε buffet ή a la carte  

σε εστιατόρια 5 αστέρων 
Εκπαίδευση στις διαδικασίες λειτουργίας 

εστιατορίων 
Επικοινωνία-ευελιξία-ομαδικότητα 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας  

(γαλλικά, γερμανικά)
Προσφέρονται: 

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
Δυνατότητα διαμονής και διατροφής
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον 
Δυνατότητες εξέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο link:  
https://swr.gr/43rCi.

Το εστιατόριο Duck Private Cheffing επιθυμεί να 
προσλάβει επαγγελματίες:

Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα: 

Τουλάχιστον τριετής προϋπηρεσία  
σε εστιατόριο

Επαγγελματική εμφάνιση και άψογη συμπεριφορά
Πνεύμα ομαδικότητας στην εργασία 
Ταχύτητα και έμφαση στη λεπτομέρεια 
Υψηλό αισθητικό κριτήριο 
Γνώση και διάθεση για προσφορά υπηρεσιών 

υψηλών προδιαγραφών 
Γνώση αγγλικών

Παροχές: 
Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών 
Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
σημείωμα με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία στο 
link: https://swr.gr/TIMc1.

Waitresses
Perivolas Lifestyle Houses in Santorini is looking 
to hire experienced waitresses to join the Food 
and Beverage team of our restaurant (for the 2019 
season), whichcaters to our guests exclusively, 
on a daily basis for breakfast, lunch and dinner, 
as well as pool and room service.
Job description: 

Primarily responsible for catering hotel 
guests in food and beverage service 

Interacting with guests in a professional  
and warm tone 

Co-ordinate with members of the team, 
including servers and kitchen staff to ensure 
the smooth daily operation of the restaurant 

Inform guests of the daily specials and be 
able to respond promptly to any requests 

Have complete knowledge of the food  
and beverage menus (main ingredients,  
cooking methods, etc) 

Serve guests in the restaurant and pool area, 
as well as in their suites 

Handle complaints and inform supervisor 
accordingly 

Ensure the area is kept tidy and clean  
at all times 

Assist fellow teammates with other 
responsibilities if and when needed 

Perform other duties, as assigned  
by the management
Experience and skills: 

Hospitality Graduate or F&B related degree 
Minimum 2 years of experience in a similar 

high end work environment 
Excellent knowledge of the greek language 
Excellent knowledge of the english language 
Other languages are considered an advantage 
Knowledgeable within the F&B sector,  

with passion for more work experience 
Great attention to detail 
Ability to multitask while maintaining  

the high service standards 
Positive, honest and dynamic personality  

with teamwork spirit
Perivolas Lifestyle Houses offers: 

Full time seasonal work (April-October 2019) 
in Santorini 

Salary according to experience 
Insurance 
Shared accommodation 
Meal on duty 
Uniform cleaning 
Friendly work environment to allow career 

development
If you believe you are a suitable candidate please 
forward your CV with a recent photograph to this 
link: https://swr.gr/weFj6.

Η Ermia Hotels & Resorts επιθυμεί να προσλάβει 
για το εστιατόριο Aelia Beach Bar & Restaurant, 
που βρίσκεται στη Ν. Σκιώνη Χαλκιδικής, για τη 
θερινή σεζόν 2018:

Assistant Waiter  
(Βοηθό Σερβιτόρου)

Απαραίτητα προσόντα: 
Ηλικία έως 30 ετών 
Πολύ καλή γνώση αγγλικών 
Γνώση ρωσικών ή/και βουλγαρικών  

θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν 
Γνώση bartending επιθυμητή
Επαγγελματική εμφάνιση, σοβαρότητα,  

υπευθυνότητα και επικοινωνιακά χαρίσματα
Παρέχονται διατροφή, ικανοποιητικό πακέτο 
αποδοχών ανάλογο των προσόντων  
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
Θα λαμβάνονται υπόψη μόνο βιογραφικά που πλη-
ρούν τις ως άνω προϋποθέσεις και συνοδεύονται 
από πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/VLFrg.

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

Σερβιτόρους Α’ à la carte
Απαραίτητα προσόντα: 

Απόφοιτος-η τουριστικής σχόλης 
Απαραίτητη η πολύ καλή γνώση της αγγλικής 

και προαιρετικά μιας δεύτερης ξένης γλώσσας 
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε fine dinning à la 

carte εστιατόρια ή σε εστιατόρια ξενοδοχείων 
πολυτελείας 5 αστέρων 

Προϋπηρεσία in room butler σε πεντάστερα 
ξενοδοχεία 

Άριστη γνώση τεχνικών service
Ευγένεια, ευχάριστη και φιλική προσωπικότητα
Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας 
Προσεγμένη εμφάνιση, καθαριότητα 
Προσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση  

και ικανοποίηση του πελάτη
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία 
μας προσφέρει: 

Προοπτικές και ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης 

Άριστο περιβάλλον εργασίας 
Διατροφή και διαμονή για τους μη διαμένοντες 

στην περιοχή 
Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων

Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με 
πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.gr/9RLjv, 
www.domesresorts.com, www.domesmiramare.com.

Νammos Group is currently recruiting abroad 
for the winter season 2018-2019:

Waiters-Waitresses
Position requirements: 

Work experience of 5 years in a similar 
position 

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

Team work spirit 
Degree in Hospitality/Tourism 
Excellent communication skills 
Excellent Customer Service Skills

Please send us your CV with a photo  
to this link: https://swr.gr/28uDa.

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

At least 5 years at current level 
Experience in high-end restaurants, large 

hotels 
Friendly, open and clean appearance 
Fluent english is a must

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

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

Barman
Απαραίτητες προϋποθέσεις: 

Πτυχίο τουριστικής σχολής 
Τρία χρόνια ελάχιστη προϋπηρεσία  

σε αντίστοιχη θέση 
Επαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά 
Υπευθυνότητα και πελατοκεντρική νοοτροπία 
Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον υψηλών 

απαιτήσεων 
Δίπλωμα οδήγησης 
Άπταιστη χρήση αγγλικών και ελληνικών 

(γνώση άλλων γλωσσών θα θεωρηθεί  
επιπλέον προσόν) 

Ωράριο: βράδυ
Προσφέρονται: 

Ανταγωνιστικές παροχές 
Προοπτικές μόνιμης απασχόλησης 
Άριστο εργασιακό περιβάλλον

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

Η INGLOBE για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας-
πολυτελούς εστιατορίου στον χώρο της εστίασης, 
στην όμορφη Λάρνακα Κύπρου ζητά 10 υποψηφίους 
για την κάλυψη της θέσης:

Σερβιτόρων
Περίοδος εργασίας: Όλο τον χρόνο
Τύπος απασχόλησης: πλήρης  
(8ωρο ημερησίως-6 ημέρες την εβδομάδα)
Σκοπός: Η παροχή βοήθειας στον διευθυντή του 
εστιατορίου, στη διατήρηση της ομαλής λειτουργίας 
των εστιατορίων, προκειμένου να διατηρηθούν τα 
πρότυπα ποιότητας που απαιτούνται. Να προωθεί 
τις πωλήσεις τροφίμων και ποτών στο μέγιστο 
και να προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
στους πελάτες.
Καθήκοντα και ευθύνες:

Διατηρεί τα υψηλότερα επίπεδα ατομικής υγιεινής, 
καθαριότητας και εμφάνισης και τηρεί τους κανόνες 
υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Είναι 
υπόδειγμα επαγγελματία

Γνωρίζει τη λειτουργία των ταμειακών  
μηχανών και του λειτουργικού τους συστήματος 
και εκπαιδεύει το προσωπικό

Εξασφαλίζει ότι όλα τα καθήκοντα που απαιτούνται 
για την προετοιμασία σερβιρίσματος έχουν γίνει 
αποτελεσματικά

Υποδέχεται τους πελάτες και τους συνοδεύει 
στο τραπέζι τους

Παρουσιάζει το μενού στον πελάτη, γνωρίζει με 
λεπτομέρεια το περιεχόμενό του, καθώς και των 
ποτών/κρασιών και είναι σε θέση να τα επεξηγεί 

με επαγγελματικό τρόπο
Παίρνει παραγγελίες, σερβίρει και επιτηρεί τη σωστή 

διεκπεραίωση του σέρβις από τους υφισταμένους του
Παρακολουθεί την πρόοδο της εκτέλεσης των 

παραγγελιών που δίνονται προς την κουζίνα και 
βεβαιώνεται ότι οι παραγγελίες εκτελούνται γρή-
γορα και σωστά

Κατά τη διάρκεια του σέρβις, διασφαλίζει κατά πόσο 
οι πελάτες απολαμβάνουν το γεύμα τους

Βεβαιώνεται ότι δίνεται το ίδιο υψηλό επίπεδο 
εξυπηρέτησης σε όλους ανεξαίρετα τους πελάτες, 
έστω και αν αυτοί μπήκαν στο εστιατόριο λίγο πριν 
κλείσει

Φροντίζει για την ικανοποίηση ιδιαίτερων επιθυ-
μιών/παρακλήσεων σε φαγητά πελατών μέσα σε 
λογικό πλαίσιο και σε συνεννόηση με την κουζίνα

Χειρίζεται με επιδεξιότητα και ευγένεια απορίες, 
παράπονα και μικροπροβλήματα πελατών, σε πε-
ρίπτωση δε σοβαρού συμβάντος ενημερώνει τον 
F&B Manager του το συντομότερο δυνατό

Σε κάθε επαφή του, με πελάτες ή συνεργάτες της 
εταιρίας είναι εξυπηρετικός, ευγενικός και φιλικός, 
διατηρώντας ορθές επαγγελματικές σχέσεις

Επιδεικνύει υψηλό βαθμό πρωτοβουλίας και 
ευθύνης σε σχέση με τα παραπάνω καθήκοντα και 
αρμοδιότητες

Είναι σε θέση να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συ-
ναφή καθήκοντα και εξουσίες του ανατεθούν από 
τη διεύθυνση της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα: 

Ηλικία 18-35 ετών 
Ελληνική ταυτότητα-ελληνικό διαβατήριο
Απαραίτητη η γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής)
Επαγγελματική παρουσία και συμπεριφορά

Παροχές: 
Μισθός 800 ευρώ μηνιαίως καθαρά και tips 
Διαμονή, διατροφή, ασφάλεια 
Άμεση έναρξη εργασίας 
6 ημέρες την εβδομάδα 
8 ώρες ημερησίως βάρδια 
Ελάχιστη εργοδότηση 6 μήνες 
Αεροπορικά εισιτήρια πληρωμένα  

(και επιστροφής σε συμβόλαιο χρόνου)
Κάντε την αίτησή σας τώρα, στέλνοντας το βιο-
γραφικό σας με μία πρόσφατη φωτογραφία στο 
link: https://swr.gr/ohG7Y, subject: Blv Waiters/
Waitresses. Για οποιαδήποτε πληροφορία καλέστε 
στο +30 6907589740.

Η Τhe Bakers αναζητά:
Βοηθούς Αρτοποιού

Στις περιοχές Άγιο Δημήτριο, Καλλιθέα, Ζωγράφου 
Μελίσσια, Χαλάνδρι και Πεντέλη
Οι ιδανικοί υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στο 
τελευταίο έτος των σπουδών τους ή να τις έχουν 
ολοκληρώσει.Μπορείτε να αποστείλετε το βιογρα-
φικό σας σημείωμα στο link: https://swr.gr/yOu5s.

Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρα εταιρία στον 
κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής 
με οργανωμένο δίκτυο 19 σημείων πώλησης 
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της 
επιθυμεί να προσλάβει:

Αρτοποιό 
για το κατάστημα της Περαίας

Προσόντα:
Απόφοιτος σχολής αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη θέση
Άριστη γνώση οργάνωσης και λειτουργίας  

του τμήματος αρτοποιίας
Ευελιξία στο ωράριο εργασίας  

και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές  
καταστάσεις

Γνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας 
Υψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας 
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εργασία  

σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα  
(πιστοποιητικό υγείας)
Καθήκοντα: 

Παραγγελίες προμηθειών 
Οργάνωση, επίβλεψη, παραγωγή άρτου  

και αρτοποιημάτων στο κατάστημα
Προσφέρονται: 

Αποδοχές βάσει προσόντων 
Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης

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

Το Boutique Ξενοδοχείο Megisti στο Καστελλόρι-
ζο, στην προσπάθεια να υλοποιήσει τους υψηλούς 
στόχους που έχει θέσει για τη σεζόν 2019 αναζητεί:

Σερβιτόρο-Barman
Απαραίτητα προσόντα: 

Καλές γνώσεις παρασκευής κοκτέιλ 
Γνώσεις κρασιών 
Στήσιμο εκδωλώσεων 
Προϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 4 αστέρων 
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογρα-
φικό τους με μια φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/dSuyG, Τηλ.: 22410 67067, Φαξ: 22410 67062.

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

Barman Μπουφέ-Καφέ
Απαραίτητα προσόντα: 

Προϋπηρεσία σε ανάλογο πόστο  
Άριστη γνώση αγγλικών 
Συστατική επιστολή 

Προσφέρονται: 
Διαμονή και διατροφή 
Ικανοποιητικές αποδοχές 
Προοπτικές εξέλιξης

Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βιογραφικά 
που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. Συστάσεις και 
φωτογραφία απαραίτητα. Αποστολή βιογραφικών 
στο link: https://swr.gr/UWqvt.
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συνέχεια στη σελ. 20

την επικοινωνία των επιχειρήσεων με τους πελάτες 
τους. Η Μellon Technologies, η μητρική εταιρία του 
ομίλου, στο πλαίσιο ανάπτυξής της, αναζητά:

Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Πελατών
Περιγραφή ρόλου:

αναφορικά με τα τερματικά τους μηχανήματα 
(POS)

Επιθυμητά προσόντα:

στην τηλεφωνική επικοινωνία
Η εταιρία προσφέρει:

και ασφάλιση) με την αξιοπιστία του ομίλου 

της εταιρίας στο Νέο Φάληρο 

link: 
ροντας τον κωδικό της θέσης (ref: MT_FLM_18).

Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών 
Call Center Agent (Αθήνα)

ΑctionLine, εταιρία 

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα:

Παροχές:

ωράριο

link: . Μετά 

Η KSM Human Resources
της αναζητά:

Υπαλλήλους Εξυπηρέτησης Πελατών 
για Πρατήριο Υγρών Καυσίμων

Ο πελάτης:
στην περιοχή των Μελισσίων. 
Ρόλος:

του πρατηρίου 
Προφίλ υποψηφίων:

Προσφέρονται:

link:  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Μηχανικός Πωλήσεων (Θεσσαλονίκη)

Η ManpowerGroup Greece

Καθήκοντα θέσης:

Επιθυμητό προφίλ:

Παροχές:

.

link:  

Πωλητής

Προσφέρονται

link: 

Pre-sales Engineer
Report to:
Κύριες αρμοδιότητες:

αλλά και B2B πελάτες

Ο ιδανικός υποψήφιος:

Ο υποψήφιος, θα πρέπει να διαθέτει 
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

σμευση προς την εταιρία

link:  

Λάκκωμα Χαλκιδικής,
Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων Δόμησης

(JS06) 
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:

Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται

Η εταιρία προσφέρει

 link: . 

Η INGROUP

Μηχανικό Πωλήσεων
(HR 001309)

Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλάβει 
καθήκοντα που αφορούν:

Προσόντα:

και προφορικά

Παρέχονται:

https  

Mηχανολόγος Τμήματος Πωλήσεων 
Εξωτερικού 

Description: Η Fontana Fountains αναζητά νέο 

Θα πρέπει να έχεις:

του πελάτη

προσοχής στη λεπτομέρεια
Αρμοδιότητες:

του τμήματος

της εταιρίας
Προσόντα:

Παροχές:

link:  

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος 

(Θεσσαλονίκη)
Η Electronica Α.Ε. 

link: 

 
Ηλεκτρολόγου

Μηχανικού Αυτοματισμού 
Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις εξής 
αρμοδιότητες:

Απαραίτητα προσόντα:

link:  

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Παραγωγής
Καθήκοντα θέσης:

συντηρήσεων

Απαιτούμενα προσόντα θέσης:

Απαιτούμενες δεξιότητες:

link: 

Η εταιρία Ευθύμιος Ν. Κοντός & Σία Ο.Ε 

Θερμοϋδραυλικού 
ή Μηχανολόγου Μηχανικού

Απαραίτητα προσόντα:

link:  

Junior Civil Engineer
(Neo Psychiko, Attica, Greece)

Description:

Requirements:

Benefits:

link:  

Management Force Group
Mechanical Engineer

For the post of:

Post Location:

Candidates should have the following 
qualifications:

link:  (Ref: ME-18)

Η εταιρία Φιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε.

ο

Μηχανικό ΑΕΙ 
Προϊστάμενο Τεχνικού Τμήματος

Προφίλ υποψηφίου-απαιτούμενα προσόντα:

Αρμοδιότητες:

συντήρησης

Παροχές:

link: . Όλες 

Statiks ζητείται: 
Πολιτικός Μηχανικός 

μελέτες

link:  

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι.

Προφίλ υποψηφίου: 

link: 
 

Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Θέση: 

Τόπος:
Απαραίτητα προσόντα: 

Καθήκοντα θέσης: 

μετρήσεων

Η εταιρία: 

.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται 
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:

link:  ή στο φαξ 
κωδικό SY-M-K.

Voi & Noi στο πλαίσιο της 

Εταιρία:

Αρχιτέκτονας Μηχανικός
Είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος αν:

Εμείς προσφέρουμε:

link:  με επι-
σήμανση: Θέση Αρχιτέκτονα Μηχανικού

Management Force Group
Mechanical Engineer

(Ref: ME-18)
For the post of: 



On behalf of our client, an international company with a 
leading role in hospitality in the region, Invictus Talent 
Consultancy is seeking for motivated and qualified candidates 
for the following position based in Montenegro coast:

Executive Chef
Role summary: Responsible for the consistent preparation 
of innovative and creative cuisine of the highest quality, 
presentation and flavor for the restaurants, banquets 
and other food facilities, resulting in outstanding guest 
satisfaction. Also, responsible for the smooth running of 
the kitchen and managing areas of profit, stock, wastage 
control, hygiene practices and training within the department.
Responsibilities:

Planning and supervising work efficiency 
of all employees in the department

Responsible for the quality and appearance 
of the food prepared

Trains and educates all kitchen personnel on food 
production and food presentation to the highest 
standards

Leads the department staff by creating a positive work 
environment, counselling employees as appropriate, 
and providing guidance and direction, including setting 
performance standards and monitoring performance

Takes care of the positive image of the hotel; provides 
and supports service behaviours that are above and beyond 
for customer satisfaction and retention

Creates work schedules and controls planned 
annual leaves

Takes care of food cost control, as well as other 
costs, sanitation standards, staff training, equipment 
maintenance

Cooperates with front of the house, Marketing & Sales 
and departments and other hotel departments as needed
Candidates`profile:

At least 5 years of experience in the same or similar 
role at 5 star international properties

Experience in 5 star hotels and international hotel 
chains or groups with multiple outlets

Capable to manage production 4 restaurants 
(main restaurant, fine dining restaurant, Asian 
restaurant, sea side tavern), room service and banquet 
departments), as well as 50 people working 
in the kitchen department

Exposure to Asian and local cuisine is a plus. 
Exposure to European and Mediterranean cuisine, 
is a must

Able to develop new products encompassing latest 
trends and innovation

Independent, proactive and self-initiative individual
Effectively uses interpersonal and communication 

skills to lead, influence, and motivate kitchen staff
Strong organizational & analytical skills
Developed integrity and work ethic
Knowledge of english language
Computer literate

Send your cv to this link: https://swr.gr/x8SE5.

Rocabella Mykonos Hotel is a boutique hotel listed as No1 
in Tripadvisor with 21 rooms-suites. We have been growing 
steadily the past years and have plans for further expansions. 
We are a family owned business that is looking for partnerships 
with individuals that will add value to our product and keep 
our positive trend. Rocabella Mykonos Hotel is looking for a 
Hotel Manager 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:

Hotel Manager
General Manager

Responsibilities:
Interviews, trains and schedules the staff, as well as conducts 

performance evaluations and disciplines staff when needed
Resolves guest concerns and interacts with the highest 

level of hospitality and professionalism, accommodating 
special requests whenever possible

Review daily arrivals and departure to ensure proper handling 
of VIP and return guests, and escort them to or from their 
rooms respectively

Assures that all financial and credit procedures are followed; 
coordinates arrivals, departures and billing requirements

Resolves customer complaints from all areas of the hotel
Managing profitability and budget allocation
Managing all property’s departments and areas
Provide day-to-day leadership and direction to all hotel’s 

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

of computer software applications.
Establishing performance and development goals, 

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

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

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

Degree in Hospitality/Tourism
2 years minimum experience as Hotel Manager 

or Assistant Hotel Manager preferably in a Luxury 
Boutique Hotel

Excellent command of both english and greek 
language is essential

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

Self-motivated, enthusiastic and customer-oriented
Excellent MS Office-Computer skills
Negotiation and excellent Communication Skills
Well groomed with strong interpersonal skills

Send your cv to this link: https://swr.gr/8UK70.

Η εταιρία: Δυναμικά αναπτυσσόμενη εξαγωγική εταιρία που 
δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εξαγωγή δερμάτων 
ενδιαφέρεται για την άμεση πρόσληψη υπεύθυνου παραγωγής.
Περιγραφή θέσης:

Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της παραγωγής, για 
τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα των συνεργατών του

Παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα των υλικών, ελέγχει την 
ποιότητα των προϊόντων, τις διαδικασίες παραγωγής και τηρεί 
τις ημερομηνίες παράδοσης των παραγγελιών
Βασικά καθήκοντα:

Οργανώνει και συντονίζει τις δραστηριότητες της παραγωγής 
για την εύρυθμη λειτουργία του εργοστασίου και την επίτευξη 
των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της επιχείρησης

Ελέγχει την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων 
και προγραμματίζει την ποσότητα και τον ρυθμό παραγωγής 
σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προθεσμίες

Ηγείται, καθοδήγει, εκπαιδεύει και αξιολογεί το προσωπικό 
της παραγωγής

Κατανέμει το προσωπικό σε τμήματα και βάρδιες. Αναθέτει 
εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους και επιβλέπει

Επιλέγει με τον υπεύθυνο προσωπικού και τον διευθυντή 
παραγωγής το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό

Επιβλέπει την ορθή χρήση του εξοπλισμού 
και των εγκαταστάσεων και την τήρηση των κανονισμών 
ασφαλείας της εργασίας και της ποιότητας των προϊόντων

Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά έκτακτα προβλήματα, βλάβες 
μηχανημάτων, απουσία προσωπικού κ.λπ

Ερευνά και προτείνει νέες μεθόδους παραγωγής με σκοπό να 
αυξήσει την αποδοτικότητα της παραγωγικής μονάδας της εταιρίας

Απαραίτητα προσόντα:
Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη σε οργανωμένη διεύθυνση 

παραγωγής
Πτυχίο τριτοβάθμιου εκπαιδευτικού φορέα 

ή αποδεδειγμένη αντίστοιχη σχετική εμπειρία
Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Χρήση Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
Εργασία σε συνθήκες εργοστασίου

Προσωπικά χαρακτηριστικά:
Οργανωτική συμπεριφορά, μεθοδικότητα και συνέπεια
Ευχέρεια επικοινωνίας στον προφορικό και γραπτό λόγο
Ικανότητα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων
Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης, τηρώντας 

αυστηρά χρονοδιαγράμματα
Δυνατότητα εργασίας σε διαπολιτισμικό περιβάλλον 

και αποδοχή διαφορετικών πολιτισμικών χαρακτηριστικών
Η εταιρία προσφέρει:

Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Άριστο εργασιακό περιβάλλον
Προοπτικές εξέλιξης βάσει αποτελεσμάτων 

και επιτευγμάτων.
Συνεχή εκπαίδευση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους 
σημείωμα έως τις 14 Οκτωβρίου στο link: https://swr.gr/
qyvb2 αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης: Υπεύθυνος 
Παραγωγής. Υπεύθυνος επικοινωνίας: Ντελής Κώστας, τηλ.: 
210 3460855.

Υπεύθυνος Παραγωγής Επεξεργασίας Δερμάτων 

Το Mediterranean College στο πλαίσιο στελέχωσης της 
Σχολής Ψυχολογίας ζητά να προσλάβει καθηγητή μερικής 
απασχόλησης για:

διδασκαλία μαθημάτων
Kωδ.: PSY_STAT18

Στο επιστημονικό πεδίο της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας 
και στατιστικής ανάλυσης στην αγγλική γλώσσα
Απαραίτητα προσόντα:

Πτυχίο ψυχολογίας
Μεταπτυχιακές-διδακτορικές σπουδές με έμφαση 

στην εκπόνηση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας
Άριστος χειρισμός της αγγλικής γλώσσας 

σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
Διδακτική προϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών 

στο σχετικό αντικείμενο
Ερευνητική εμπειρία (σχεδιασμός και διεξαγωγή 

μελετών, δημοσιεύσεις)
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:

Επικοινωνιακές, οργανωτικές 
και διοικητικές δεξιότητες

Διδακτική αποτελεσματικότητα
Δεξιότητες εξατομικευμένης 

και ομαδικής εργασίας
Υπευθυνότητα
Δεξιότητες καθοδήγησης και ανατροφοδότησης

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων
Ερευνητική δραστηριότητα (δημοσιεύσεις 

σε ακαδημαϊκά περιοδικά)
Το Mediterranean College προσφέρει:

Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του διδακτικού 
προσωπικού του

Ευχάριστο και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον
Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολλαπλά 

επίπεδα
Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/cV6zb. 
Απαραίτητα να αναφέρεται ο κωδικός της θέσης 
«PSY_STAT18» στο θέμα.

We are currently looking for a:

Detailer
to join our team in Thessaloniki

Responsibilities:
Inform Dentists on products using advanced 

presentation tools
Establishing, developing and maintaining 

relationships with Dentists
Representing the company at Dental congresses, 

events and demonstrations
Keeping accurate records and reports daily 

on all activities and results
Required skills:

University degree -BA/BS in Life Science, Biology, 
Nursing or Dentist Degree is required

At least 2 years of experience in health care sector
Excellent presentation & communication skills
Self-motivated, capable to work independently, 

organize and plan field visits
Fluent in english
Good computer skills including MS Office package
Driving License
No military obligations for male candidates
Ability to travel

Remuneration: The company offers an attractive 
remuneration package, company car, benefits and challenging 
career opportunities within a dynamic working environment.
If you fulfill the requirements of this position and you’re 
interested in joining our team, please send your cv to this 
link: https://swr.gr/951Ah.

Papadatos S.A., which deals in the field of furniture 
design and manufacture, with exporting network in over 
42 counties, is currently looking for hiring:

Assistant Key Account 
Manager for International 

Markets
Position responsibilities:

Monitoring the day to day loading, order procedures 
& sales order processing

Managing daily e-mail correspondence 
with customers & external agencies

Receiving & processing all invoices
Preparing price offers and maintaining the relevant 

spreadsheets
Carrying out analysis and commercial performance 

reports of each account
Provide detailed information and reports 

to the director of the company as and when required
Managing a range of customer projects
Ensure that customers receive excellent service 

and suppliers provide consistent services
Daily liaison with other members of the team 

in order to achieve targets required by the company
You will act as the key interface between the customer 
and all relevant divisions.
Qualification-Experience Requirements:

Excellent communication skills and interpersonal skills
Ability to work under pressure and strict deadlines
Fluent use of english language. Any other languages 

will count positively
The candidate would preferably have a diploma-degree in 
Business/Marketing studies. The new colleague will join the 
team based at the main office facilities of Tatoiou Avenue 
in Acharne. Please, send your application including a CV’s, 
including a recent photo to this link: https://swr.gr/REwxh. 
Learn more about our Company, please visit us at: www.
papadatos.gr.

Εταιρία συμβούλων ζητά:

Γραμματεία
για το τμήμα διοικητικής 

υποστηριξης (περιοχή Χαλάνδρι)
Απαραίτητα προσόντα:

Εμπειρία στη διαχείριση τηλεφωνικού κέντρου
Εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών
Γνώσεις εμπορικής διαχείρισης-έκδοσης 

παραστατικών-παρακολούθησης εισπράξεων
Άριστη γνώση αγγλικής

και εμπορική αλληλογραφία
Άριστες γνώσεις Η/Υ 

(Word, Excel, Powerpoint)
Γνώση τυφλού συστήματος
Χρήση εφαρμογών CRM
Απαραίτητα πτυχίο ΑΕΙ (Οικονομικά-Διοίκηση 

Επιχειρήσεων)
Ευχέρεια λόγου
Άριστη ικανότητα επικοινωνίας και διαπροσωπικές 

δεξιότητες
Ικανότητα ομαδικής εργασίας
Ευχάριστη επαγγελματική παρουσία
Συνέπεια-οργάνωση-εχεμύθεια
Διάθεση για εργασία
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση 

τουλάχιστον 2 ετών
Ηλικία 22-28 ετών

H εταιρία προσφέρει:
Σταθερό μηνιαίο μισθό
Σύμβαση αορίστου χρόνου
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη
Συνεχή εκπαίδευση
Προοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης καριέρας 

σε ένα σύγχρονο και αξιοκρατικό περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link: 
https://swr.gr/K4WqB.

Η εταιρία SGS GREECE S.A. μέλος του ομίλου Société 
Generale de Surveillance SA, που δραστηριοποιείται από 
το 1933 στην Ελλάδα σε υπηρεσίες ελέγχου, επιθεώρησης, 
επαλήθευσης, εργαστηριακών δοκιμών και πιστοποίησης 
σε όλους τους κλάδους πρωτογενούς και βιομηχανικής 
παραγωγής και εμπορίου, αναζητεί για μόνιμη απασχόληση 
στην περιοχή της Αθήνας:

Επιθεωρητές Αυτοκινήτων
(κωδ: INSP-TRP)

Απαραίτητα προσόντα:
Απόφοιτος ΤΕΙ/IEK Μηχανολογίας ή οχημάτων 

ή σχετικής ειδικότητας
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Άριστη γνώση MS Οffice και χρήση Η/Υ
Άριστη γνώση του αυτοκινήτου και θεμάτων 

επισκευών ηλεκτρομηχανολογικών ή/και φανοποιείας
Επαγγελματικός χειρισμός
Οργανωτικότητα
Επιθυμητή η ύπαρξη δελτίου παροχής υπηρεσιών
Διαθεσιμότητα να εργαστεί από τις αρχές Οκτωβρίου 

και να μετακινείται με δικό του αυτοκίνητο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τα βιογραφικά 
τους αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στο link: https://
swr.gr/jIFkB υπ’ όψιν κας Θωμίδου. Θα τηρηθεί απόλυτη 
εμπιστευτικότητα.

Το Lichnos Beach, πολυτελές ξενοδοχείο στην Πάργα, 
ζητά να προσλάβει για Μάιο έως Οκτώβριο 2019:

A’ Μάγειρα Κρύας Κουζίνας
Προσόντα:

Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη 
σε αντίστοιχη θέση

Πτυχίο τουριστικής σχολής
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
Ευχάριστος και φιλικός χαρακτήρας

Προσφέρονται:
Οικονομικές απολαβές αναλόγως προσόντων
Διαμονή και διατροφή

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/SGpQY.
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Post Location: Mainly in Athens and temporarily 
out of Athens.
Candidates should have the following 
qualifications: 

 

 
 

 
 

 

Apply to link:   

ΝΟΜΙΚΑ
Junior Legal  

Advisor

The ideal incumbent must: 
 

 

 

 
 

 

 

 

link: 

FTI Group
In-House Legal  

Counsel

Athens.
Key Responsibilities:
In FTI Greek Group Companies (“Group”): 

 

 

 

 

Dimensions/scope:

and notaries

Qualifications: 
 

Skills & abilities: 
 

 
 

 
 

Knowledge & experience: 
 

 
 

 

link:  

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Η Φαμάρ ΑΒΕ

Χειριστή Μηχανών Συσκευασίας 
(κωδ.: ΧΜΣ_2018)

Ο κάτοχος της θέσης θα έχει τις εξής  
αρμοδιότητες: 

 

 
 
 

 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

link:  

Η Γευσήνους

Τεχνίτη Επεξεργασίας Κρέατος

Προφίλ υποψηφίων: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: 

One Pharma,

Quality Control Analyst
Location: 
Role profile:

Qualification profile: 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

One pharma provides: 
 

 

link: . 

Η INGROUP

Προϊστάμενο Παραγωγής 
(κωδ.: HR 001314) (έδρα: Ασπρόπυργος)

Καθήκοντα: 
 

 
 

 

Προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Παρέχονται:

link: 
 

 
Υπεύθυνο Προγραμματισμού Παραγωγής

Τα καθήκοντα της θέσης: 

 
 

 

Τυπικά προσόντα: 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 

 
 

Η εταιρία προσφέρει 

link:  

Η Adecco HR

Βοηθός Υπεύθυνου Προγραμματισμού  
Παραγωγής & Υλών

Περιγραφή θέσης: 
 
 

 

Προφίλ υποψηφίου: 

 
 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

link: https://
. 

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: https://

Φιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε.

,
Τυροκόμο/Τεχνολόγο Τροφίμων

Περιγραφή θέσης–κύριες αρμοδιότητες: 
 

 

Προφίλ υποψηφίου–απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Παροχές: 
 

 

link: . 

Η Alouette A.E.

Συνεργάτη για το Τμήμα Παραγωγής  
(Τεχνικές Προδιαγραφές)

Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως  
να διαθέτουν: 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Παρέχονται: 
 

link:  

Η Alumil

Προγραμματιστής Παραγωγής 
(κωδ.: PP-18)

Περιγραφή θέσης:

Προσόντα: 
 

 

 
 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

 

 
 

 
 

 

link:  

Η Βασιλάκος Α.Ε.
 

Μηχανικός Παραγωγής  
Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων

Με έδρα:
Βασικές αρμοδιότητες: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 link:  

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Συντηρητή Βάρδιας
Περιγραφή θέσης:

Κύριες αρμοδιότητες της θέσης: 

 

 

 
 

Θα ληφθούν υπόψη: 
 

 
 

 
 

 

Για την παραπάνω θέση προσφέρονται: 
 

link:  

Η Auto Marin A.E.
Τεχνικό Σύμβουλο

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

link: 

Ηλεκτρολόγο Συντηρητή (Θεσσαλονίκη)
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν:
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Προϋποθέσεις: 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

link: https://swr.gr/BkPNJ 

Η Mapei 

-

-

Mapei Hellas
Τεχνικός Εργαστηρίου Σκυροδέματος  

& Ποιοτικού Ελέγχου Κονιαμάτων
Βασικές αρμοδιότητες: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

link:  

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ

Τεχνικός Συντήρησης & Λειτουργίας 
(σύμβαση ορισμένου χρόνου)

 
 

 

Απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, δεξιότητες, 
εμπειρία: 

 

 

 

Προσωπικά χαρακτηριστικά: 
 

 
 

 

link: https://swr.gr/
-

www.edathess.gr.

Terrapak I.K.E.
-
-

Ηλεκτρολόγο–Αυτοματιστή
Προσόντα: 

 
 

 
 

Καθήκοντα: 
 
 

 

 

Η εταιρία παρέχει: 
 

 

Αποδοχές: 

link:  

Η Κωτσόβολος

 

Ηλεκτρολόγο/Συνοδηγό

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 

 

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

-

www.
.gr

-

-

.
Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα  
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης: 

 
 

/
 

 
 

.
link:  

Amco ABEE -

 

Ηλεκτρονικό Τεχνικής Υποστήριξης 
(κωδ. θέσης: SE_01_18)

Περιγραφή θέσης:
-

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

Τόπος εργασίας:

ηλεκτρονική 
διεύθυνση: -

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Krivek Α.Ε.

Συντηρητή/Τεχνίτη

Παρέχεται: 

link: .  

Pilot Beach Resort http://
 -

Έμπειρους Τεχνίτες

Απαραίτητα προσόντα: 
 

Προσφέρουμε: 
 

 
 

link:  

Η Α. Γερολυμάτος A.E. 
 

Ηλεκτροσυγκολλητή
Προσόντα:  

 

 
 

 
 

 
 

Καθήκοντα:

 
 

Παροχές:
-

https://
 

Το όραμά μας: Η Miele

Ο σκοπός μας:
-

Οι αξίες μας:

Η Miele
-

-

Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

H εταιρία παρέχει:

 
 

 
 

 
 

link: https  

Η Meccanica Group A.Ε. -

Υδραυλικό

link:  

Trenkwalder Hellas

Ηλεκτροσυγκολλητή 
Εγκατάστασης 

Απαιτούμενα προσόντα:  
 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 

κωδικό 
θέσης: HLEKTROSYG/ANA18 link: https://swr.

. 

H Eυρωψυκτική Design Α.Ε.Β.Ε.

Τεχνίτες & Βοηθούς Μετάλλου 
Ανοξειδωτα (κωδ. 2)

Αντικείμενο της θέσης είναι -

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Παροχές: 
 

-

link: κω-
δικό θέσης: 2

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ
Η Mediline Isothermal Solutions Α.Ε. 

Οινόφυτα 
Βοιωτίας

Υπεύθυνο Μηχανογράφησης 
Υπολογιστών & Δικτύων (IT Manager)

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

Παροχές: 
 

 
 

 

Είδος εργασίας:
link: 

 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Vican Ν. Αναγνωστάκης Α.Ε.

Ιατρικό Επισκέπτη 
(κωδικός θέσης: VMR03)

Έδρα: 
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 
 

 
 

 

link:  

ΙΑΤΡΟΙ
-

 
Ιατρό

Για τον παθολογικό τομέα:  

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

 

 
 

 
 

Παροχές: 
 

 
 

link:  

 CDM 
Medical Group

Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους  
ή Πλαστικούς Χειρουργούς ή Ιατρούς 

σε Αναμονή για Ειδικότητα Δερματολογίας  
& Πλαστικής

Πάτρα.
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

Προσφέρεται 

link: 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η DHI Global Medical Group

Νοσηλεύτριες

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 

Προσφέρουμε

link: https  

Figura-Eonia 

Νοσηλευτές/Νοσηλεύτριες

Προσφέρουμε: 
 

 
 

 

Αρμοδιότητες: 

 
 

 

 
 

 

Προσόντα:

 
 

link:  

ΟΔΗΓΟΙ
Vedema Resort Mystique

Οδηγούς
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 

link: 

Η Alfa Auto Rent a Car -

Οδηγός
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Η εταιρία σου παρέχει: 
 

 
 

 
 

Αρμοδιότητες: 
 

 

https://

Η Hotel Brain

-
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Οδηγός (κωδ.: ΟΔ ΚΟΥΦ)
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 

link: 

Oδηγός–Aποθηκάριος

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

link:  

KSM Human Resources
-

Οδηγούς Βυτιοφόρου (ADR)
Ο πελάτης:  

Ο ρόλος:
Προφίλ υποψηφίων: 

 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

link: 

Κωνσταντινίδης

Οδηγός
Οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 

 
 

 
 

-

κωδικό ΟΔ/10

Η Κωτσόβολος

 
Ψυκτικό/Οδηγό

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος: -

-

Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc:

-

link: 

Οδηγός/Μεταφορέας
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Περιοχή εργασίας:
link:  -

κωδικό: 188
Το Χαμόγελο του 

Παιδιού

Η Elton -

-

-

Επαγγελματίας Οδηγός  
(Θεσσαλονίκη)

Ο ρόλος:

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία παρέχει:

-

link: 
κωδικός θέσης: ΕΘΔ918)

Η Pop Air

Οδηγό/Αποθηκάριο
Ο κατάλληλος υποψήφιος

link:  

SECURITY
Πιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής 

Α.Ε.   
Φύλακα

Απαραίτητα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

Πακέτο παροχών: 
 

 
 

link:  

Φύλακας Υποδοχής

ManpowerGroup
-

Ο ρόλος: 
 

 
 

 
 

 
 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

link:  

Director of Security

Join our team:

Responsibilities:

 

 
 

 
 

 
 

Preferred qualifications and skills: 

 

 

The rebirth of a Greek legend:
 

link:  

LOGISTICS
Η Eurocatering Α.Ε

 
Αποθηκάριο-Χειριστή Περονοφόρου  
Ανυψωτικού Μηχανήματος (Κλαρκ) 
(κωδ. θέσης: ΑΠΟΘ-ΚΛΑΡΚ/0918)

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 

Προφίλ: 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 

-
link: 

 

Η Elvial Α.Ε.

Yπάλληλος Αποθήκης
Αρμοδιότητες: 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

Επιθυμητά προσόντα: 
 

 
 

Προσφέρονται: 
 

 

 

ΚΟΠΕΡ Α.Ε.

Yπάλληλο Τμήματος Logistics 
(κωδ.: ΠΘΕ01-10)

Προσόντα υποψηφίου: 
 

 
 

 
 

 
 

Προσφέρουμε:

-
ηλ. διεύθυνση: 

Demand Planner
Job Description:

 

 
 

 

Qualifications/requirements: 

 
 

 

 link:  

Market In

-

Εργάτη Αποθήκης/Picker (WW 01/18)

Βασικές αρμοδιότητες:

 
 

 
 

 

Απαραίτητες γνώσεις/δεξιότητες: 
 

 
 

 
 

 
 

Η εταιρία παρέχει:

link: 

-

 

Η Φουρναράκης Α.Ε. -

-

Logistics Analyst
Περιγραφή θέσης: -

Αρμοδιότητες: 
 

 
 

 
 

 

 

Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Παροχές: 
 

link:  

 

Αποθηκάριους

link:  

Υπάλληλος Αποθήκης
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει: 

 

-
link:  

Η Transcombi Express A.E.

-

-
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Η Transcombi Express A.Ε. δεσμεύεται για το υψηλό 
επίπεδο υπηρεσιών της, γιατί μαζί με τον κάθε πελάτη 
ξεχωριστά, σχεδιάζει την ιδανική λύση (customized 
solution) που θα τον βοηθήσει να μεταφέρει τα προϊόντα 
του παντού, γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά και με 
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις περισσότερες χώρες 
της Ευρώπης. Η Transcombi Express A.E. αναζητά 
άτομα που θα στελεχώσουν τις θέσεις των:

Υπαλλήλων Αποθήκης/Pickers
Αφορά εργασία πλήρους απασχόλησης (Δευτέρα–Πα-
ρασκευή) σε βάρδιες στις εγκαταστάσεις της εταιρίας, 
που βρίσκονται στην περιοχή των Οινοφύτων Βοιωτίας.
Περιγραφή θέσης: 

προετοιμασία παραγγελίας και συσκευασία) 
 

προϊόντων 
 

στην αποθήκη 
 

της αποθήκης
Προφίλ υποψηφίων: 

 
 

 
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα 

 
πλεονέκτημα 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

 

εργασίας
Βιογραφικά στο link: . 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. 
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.

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

Logistics Data Analyst 
(κωδ: LDA-18)

Με έδρα την Ευκαρπία.
Περιγραφή θέσης: Αρμοδιότητα για την απόκτηση, 
συντήρηση και ανάλυση δεδομένων σε σχέση με το 
κόστος μεταφοράς, τα επίπεδα αποθεμάτων, αλλά 
και για άλλες αναφορές και μετρήσεις που αφορούν 
τον όμιλο. Η θέση αναφέρεται στον International 

Προσόντα: 
 

με κατεύθυνση την πληροφορική 

θέση 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 

της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής 

διοίκησης απόδοσης 
 

 
 

Βιογραφικά στο link:  

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Corfu Holiday Palace ***** hotel (ex Hilton), is 

Revenue/Yield Manager (code: RM)

Responsibilities: 
 

 

data 

 

 

process 

 
 

and tactics
Necessary qualifications: 

 
 

 
 

The company offers: 
 

link: 
. 

 HIP 
Hospitality

Hotel Manager
Entry requirements:

 

 

Core activities: 
 

 
 and areas 

 
 

to our operations standards 
 

experience 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

What we are offering: 
 

 

link: 
 

Aqua Luxury Suites

Operations Manager
The main responsibilities include: 

 

 

 
 

Requirements:  
 

 
 

 

an asset) 
 

in a similar position 
 

 

 
 

 
 

 

photo to link: 

MarBella S.A.

Assistant Front Office Manager
Qualifications, skills & role: 

 
 

 
 

 

 

appreciated) 

 

capabilities 

 
 

business demands 
 

 
 
 

situations 

Benefits: 
 

 

link: . 

. .

Guest Relations Manager  
(code: GRM19)

the Elounda Beach Hotel

Job description: The ideal candidate has substantial 

Requirements:

link: 
. 

Front Office Agent  
Υπάλληλος Υποδοχής

Προσόντα: 
 

 
 

επικοινωνία-οργανωτικότητα 
 

Προσφέρονται: 
 

 
 

Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος 
με πρόσφατη φωτογραφία στο link: 

 

Tο ξενοδοχείο Mykonos Riviera αναζητά συνεργάτη 
για κάλυψη της θέσης:

Υπεύθυνος Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

ως υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου 
 

συστήματος κρατήσεων, Webhotelier  
 

 
 

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

 
επικοινωνίας 

ομάδας
H εταιρία προσφέρει: 

 
 
 

 
υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης 

 
και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον 

Βιογραφικά στο link:  

Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα: 

σχολής 
 

 
 

 
 

υπό συνθήκες πίεσης
Οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν τα βιογρα-
φικά τους στο link: 

Arte & Mare Elia Mykonos Suites 

Υπάλληλο Ταξιδιωτικού Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 
 

εισιτηρίων 

Προσφέρονται: 
 

 

Αποστολή βιογραφικών στο link: 
. Παρακαλούμε να αποστέλλονται μόνο βι-

ογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα. 

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

Group Coordinator
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 

Παροχές: 
 

Βιογραφικά στο link: 
τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων παγκοσμίως με 

Radisson Blu 
Beach Resort Milatos Crete, μέλος του πολυεθνικού 
ομίλου στη Μίλατο Λασιθίου, έχοντας ως πρωταρχικό 
στόχο την προσφορά πολυτελούς διαμονής και εξυ-
πηρέτησης στους επισκέπτες του, ψάχνει για τη σεζόν 

Αναζητάμε σοβαρούς επαγγελματίες, οι οποίοι σκο-
πεύουν να οικοδομήσουν μία μακρόχρονη σχέση με 

 
Υπαλλήλους Υποδοχής  

Front Office Agents
Απαιτούμενες δεξιότητες:  

 
 

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

 
 

 
 

 
 

θα εκτιμηθεί
Η εταιρία μας προσφέρει:  

 
 

 
 

 
εργασίας με ευκαιρίες καριέρας 

από και προς το Ηράκλειο
Βιογραφικά στο link: . Βιογραφικά 

και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν 

συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω e-mail με σειρά 

απόλυτη εχεμύθεια.

The HeadHunter Group is 

and our core business is candidates and clients. 
For our client, located in Bucharest, Romania, 

Casino Dealer
Responsibilities:

 
 

 

establish 

 

screen
 

 

discussions and others 

appearance 
 

Requirements: 
 

 
 

The schedule is

link: 

Dolce Attica Riviera 
στη Βραυρώνα Αττικής:

Υπάλληλος Υποδοχής  
Receptionist

Κύριες αρμοδιότητες:

(προφορικός και γραπτός λόγος), γνώση δεύτερης 
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

απορρήτου πελατών 

Η εταιρία προσφέρει:

 
 

link: . Θα αξιο-
λογηθούν θετικά βιογραφικά από κοντινές περιοχές.

San Marco, Luxury Hotel & Villas, Mykonos, an 

Director of Sales
Duties & Responsibilities:

on business

reports

contract, customer correspondence)
Qualification Standards: 

 

 

 
 

 
 

link:  
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Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Blue Lagoon Village 
στην Κέφαλο της νήσου Κω, ζητεί για τη νέα σεζόν 
2018:

Βοηθός Προϊσταμένης
Απαιτούμενα προσόντα: 

 

 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

link:  

Το ξενοδοχείο Mystique στη  -

Καμαριέρες
Προσόν που θα εκτιμηθεί: -

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

Daios Cove Luxury Resort 
& Villas

Night Auditor  
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής

Προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 
 

link:  

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το 
-

Διευθυντή Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

στο link: 

Receptionist/Manager
Προϋποθέσεις: 

 
 

 
 

Προσφέρεται: 
link: /

 

Άτομο για το τμήμα MICE 

link:  

Το Athens Lotus Hotel -

Προϊσταμένη ορόφων
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

ικανότητες 
 

Προαιρετικά προσόντα:

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία 
μας προσφέρει: 

 
 

 

link: https  

Το ξενοδοχείο Aelia by Eltheon

Receptionist/Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

Επαγγελματικές ικανότητες: 
 

 

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει: 
 

 
 

 

στο link: -

Aegean View Aqua Resort, 

Groom
Απαραίτητα προσόντα:

 
 

 
εργασίας με την αυστηρή εφαρμογή  

 
 
 

Καθήκοντα: -

Απαιτήσεις: 
 

 

 
 

 

Η επιχείρηση προσφέρει: 
 

 
 

link:  

Το ξενοδοχείο Infinity Suites-Dana Villas 
-

Υπάλληλο Τμήματος  
Κρατήσεων

Βασικοί τομείς ευθύνης και δραστηριοτήτων: 

 
 

 
 

 
 

 

Προαπαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

 
 

 
 

σχολής
 

χαρακτήρας
 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 

link:  

Club Med
Kαμαριέρες

Γαλλικές Άλπεις για τη 

 
 

 

 
 

Εάν: 
 

 
 

 
 

 
 

εικόνα των δωματίων ενός ξενοδοχείου
Στο Club Med: 

 
 

 

 
 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

link:  

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ
West A.E

-

Αγρινίου:
Συμβούλους Ομορφιάς  
για Δερμοκαλλυντικά

Περιγραφή θέσης:

Απαιτούμενα προσόντα: 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει: 
 

 
 

εξέλιξης 

ολόσωμη, με την ένδειξη PRL001 στην ηλεκτρονική 
δ/νση: 

Figura ζητεί κα-

Αισθητικός (κωδ. θέσης: FA 31)
Προφίλ υποψηφίων: 

 

 
 

 
 

 
 

 

Παροχές εταιρίας: 
 

-

link: https://

-

AegeoSpas-Leading Spa Management Solutions 

-

Αισθητικός
Περιγραφή θέσης: -

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 
 

Η εταιρία προσφέρει:  

 
 

 
 

link: 

Sani Resort 

Assistant Spa Manager 
(SR/ASM019)

About the role:

Some of the goals you will be having: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

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

Benefits:

link: 

Ελούντα Α.Ε. 

 

 
-

 

Spa Therapist/Yoga Instructor
Προσόντα: 

 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

 

 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα 

 
 

 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Προσφέρονται: 

 
 

link:  
 

Constantinou Bros Hotels 
, 

Spa Trainer
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 

 
 

 

Η εταιρία προσφέρει: 

 
 

 
 

-
-

link: 

Sens Creation Advertising,

Αισθητικούς/Make-up Artists

Παρέχονται: -

link: 

http:/-

Aqua Luxury Suites

Μασέρ/Αισθητικού
Απαραίτητα προσόντα: 

 
 

 
 

 

Προσφέρονται: 
 

 

σημείωμα με φωτογραφία στο 
-

ΜΟΔΑ
-

Βοηθός Fashion  
Designer

Απαιτούμενα προσόντα:
-

link: 

Το Kassandra Palace Hotel & Spa

Κομμωτή/Κομμώτρια
 

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων: 
 

 

 

 
 

 

 

συνεργασίας με τους συναδέλφους
Παροχές: 

 
 

 

στο link: 

Seamstresses/Μοδίστρες
Four Seasons Astir Palace Hotel Athens 

link: 
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Μικρές αγγελίες εργασίας 

LOGISTICS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία αποθηκάριος 
για τρίμηνη απασχόληση στην περιοχή της 
Σίνδου Θεσσαλονίκης για 4ωρη εργασία. 
https://swr.gr/5xMRz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης από βιοτε-
χνία λευκών ειδών στην Αργυρούπολη με 
απολυτήριο λυκείου, ερασιτεχνικό δίπλωμα 
οδήγησης αυτοκινήτου, με ικανότητα χρήσης 
Η/Υ. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά και 
στο φαξ: 210 9932452. https://swr.gr/rnizy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στο Κορωπί υπάλ-
ληλος αποθήκης για picking με γνώσεις 
PDA και προϋπηρεσία στον χώρο των 
ζωοτροφών. https://swr.gr/ysNXp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο επιχειρήσεων εστί-
ασης στο κέντρο της Αθήνας αποθηκάριος 
με ανάλογη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών. 
https://swr.gr/OtWD2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης-συσκευαστής 
από εμπορική εταιρία. Τουλάχιστον τριετής 
εμπειρία. https://swr.gr/SIlfK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος 
logistics. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. 
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/ux7EM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης από ει-
σαγωγική εμπορική εταιρία στο Κορωπί 
με γνώσεις προγραμματων WMS και ERP, 
διοικητικές ικανότητες, γνώσεις αγγλικών. 
https://swr.gr/0OTLE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης από Α.Ε. με 
έδρα την Παλλήνη. https://swr.gr/bMGey
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος-συντηρητής με 
δίπλωμα οδήγησης από εμπορική-κατα-
σκευαστική εταιρία για μόνιμη απασχόληση. 
Κύριες αρμοδιότητες: Διαχείριση αποθήκης, 
συντήρηση-καθαριότητα βιομηχανικού κτι-
ρίου και περιβάλλοντος χώρου. Αποστολή 
βιογραφικών με την ένδειξη «Αποθηκάριος». 
https://swr.gr/sX14Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες από μεταφορική εται-
ρία στην Κατερίνη για άμεση πρόσληψη. 
Τηλ.: 2351 305241. https://swr.gr/sm41f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος logistics. Απαραίτητη 
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 μετάλ-
λου CNC (τόρνων και κέντρων κατεργασίας) 
στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00. 
https://swr.gr/5s0Xk
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές μηχανημάτων με-
τάλλου CNC λαμαρίνας, στο Ωραιόκαστρο 
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 προαιρετικό. https://
swr.gr/e7HzF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης από μεταφορική εταιρία 
στη Λάρισα. https://swr.gr/aRNh3

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος από εταιρία συντήρησης και 
κατασκευής κήπου. Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και δίπλωμα οδήγησης. https://swr.gr/yI5B7

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security 
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην 
περιοχή των Αθηνών-της Αν. Αττικής. Απα-
ραίτητη η κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ 
Ν. 2518/97 σε ισχύ. Τηλ.: 6983 098380. 
https://swr.gr/dexma
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security 
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην πε-
ριοχή των Ιωαννίνων. Απαραίτητη η κατοχή 
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ. 
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/4xK0A
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security 
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην 
περιοχή της Άρτας. Απαραίτητη η κατοχή 
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ. 
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/vTGZ6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security 
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην 
περιοχή της Πρέβεζας. Απαραίτητη η κατοχή 
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ. 
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/lEgXT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security 
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην 
περιοχή της Λευκάδας. Απαραίτητη η κατοχή 
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ. 
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/isYPL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security 
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην 
περιοχή του Βόλου. Απαραίτητη η κατοχή 
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε ισχύ. 
Τηλ: 2610 220274. https://swr.gr/I3V15

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας για πλήρη απασχόληση 
σε μεγάλη διαφημιστική εταιρία με γνώσεις 
διαχείρισης social media. Τηλ. επικοινωνίας: 
6943 934445. https://swr.gr/TNqPz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με σχετική εμπειρία ως 
τεχνικός γραφικών τεχνών. Αρμοδιότητες: 
Παραγωγή λιθογραφικών πλακών CTP, πα-
ραγωγή φιλμ CTF, επικοινωνία με πελάτες. 
Γνώση προγραμμάτων: Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Corel 
Kodak Preps. https://swr.gr/Piocg
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από την εξαγωγική βιο-
μηχανία FDS Lighting στη Σίνδο. Απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών, Corel, Photoshop, InDesign. 
Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 
2310 728500. https://swr.gr/u3XhV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εκπαιδευτικού λο-
γισμικού άτομο με καλή γνώση Flash και 
Photoshop. Η γνώση Actionscript 3 και 
ΙnDesign θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/bJ7ak
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από όμιλο συμβούλων 
και εκπαίδευσης με γνώσεις Illustrator και 
Photoshop και εμπειρία τουλάχιστον 4 χρό-
νων. Απογευματινή εξωτερική ή μόνιμη απα-
σχόληση. Γνώσεις After Effects και HTTML. 
Kωδικός θέσης: Graf.1. https://swr.gr/jagkw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας/τρια για πλήρη απα-
σχόληση στο δημιουργικό από το κέντρο 
ψηφιακών εκτυπώσεων «Αλεξανδρής» στη 
Γλυφάδα Αττικής. Επιθυμητή η εμπειρία στη 
χρήση ψηφιακών εκυπωτικών, πλότερ και 
κοπτικών. https://swr.gr/ZwbN7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών στη 
ΒΙΠΕΘ γραφίστας/τρια. Άριστες γνώσεις Corel 
(PC), γενική χρήση Η/Υ και αγγλικά. Θα προ-
τιμηθούν οι έχοντες εμπειρία σε επιγραφές, 
plotter αυτοκόλλητων, Autocad, ψηφιακές 
εκτυπώσεις. CV και portfolio. Κωδικός: 
ΓΡΑΦ-Θ. https://swr.gr/PAi2a
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη δημιουργική ομάδα της 
Social Future ταλαντούχος graphic designer. 
Ο υποψήφιος πρέπει να είναι εξοικειωμένος 
με το Adobe Photoshop, το Illustrator και το 
InDesign. https://swr.gr/F2lgw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος ψηφιακών εκτυπώσε-
ων-γραφίστας για τη διαδικασία σχεδιασμού 
ή/και παραγωγής ψηφιακών εκτυπώσεων 
σε περιβάλλον απαιτήσεων 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 Θεσ-
σαλονίκης για πλήρη απασχόληση. Προϋπη-
ρεσία άνω των 2 ετών, άριστη γνώση των 
προγραμμάτων του Adobe Suite (Photoshop, 
Illustrator, InDesign). Απαραίτητη η αποστολή 
portfolio. https://swr.gr/64KuF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δακτυλογράφος-γραφίστας από τον 
ιατρικό σύλλογο Ε.Ε.ΛΙ.Α. (Κύπρου 4, Αθήνα) 
με μεγάλη εμπειρία στη σελιδοποίηση και στη 
διαμόρφωση κειμένου περιοδικών-βιβλίων. 
Υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκήπων 
και Αμαρουσίου. Τηλ.: 210 6718080. https://
swr.gr/E-

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Obermeyer Hellas συνερ-
γάτης για πλήρη και μόνιμη απασχόληση με 
εμπειρία στην προετοιμασία διαγωνισμών 
για μελέτες και διοίκηση-παρακολούθηση 
έργων εξωτερικού (EBRD, World Bank, EIB 
κτλ.). https://swr.gr/wmar7
ZHTOYNTAI άτομα ως υπεύθυνοι εξωτερικών 
πωλητών Β2Β με εμπειρία ως υπεύθυνοι 
ομάδας προώθησης εναλλακτικού παρόχου 
ηλεκτρικής ενέργειας. Πλησίον ΗΣΑΠ, Άνω 
Πατήσια. https://swr.gr/ZSAxN
ZHTOYNTAI άτομα ως team leaders για 
νεοσύστατα τμήματα με εμπειρία ως υπεύ-
θυνοι ομάδας προώθησης εναλλακτικού 
παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Πλησίον 
ΗΣΑΠ, Άνω Πατήσια. Τηλ.: 210 2284600. 
https://swr.gr/reRUM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος/η διαγωνισμών δη-
μοσίου. Απαραίτητη τετραετής εμπειρία σε 
χρήση ΕΣΗΔΗΣ, σύνταξη και κατάθεση φα-
κέλου δικαιολογητικών, γνώση νομοθεσίας 
δημοσίων συμβάσεων, άριστη γνώση Η/Υ 
και αγγλικών, παρακολούθηση εκτέλεσης 
συμβάσεων. Πρωινή 6ωρη απασχόληση. Νότια 
προάστια. https://swr.gr/fpVFb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διοικητικό προσωπικό για τη 
διαχείριση γραφείου κίνησης, αποθήκης, 
εργατικού δυναμικού και επικοινωνία με 
προμηθευτές για παραγγελίες και παραλαβές 
υλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση. Βιογραφικά: 210 5122555. https://
swr.gr/VQJXh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο άτομο για το τμήμα 
διοίκησης. Απαραίτητη η γνώση οικονομι-
κών ή διοίκησης επιχειρήσεων ή marketing. 
https://swr.gr/0OBlG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία εμπορικός 
διευθυντής με τουλάχιστον τριετή εμπειρία. 
https://swr.gr/hapoB

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτης/τρια γαλλικών με πεί-
ρα στη διδασκαλία και την προετοιμασία για 
τις εξετάσεις DELF-DALF για εργασία σε 
κεντρικό φροντιστήριο της Θεσσαλονίκης. 
Γαλλόφωνοι καθηγητές (langue maternelle) 
θα προτιμηθούν. https://swr.gr/IR2ox
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τον όμιλο So easy, με 85 
εκπαιδευτήρια σε όλη την Ελλάδα, καθηγητές 
αγγλικών για διδασκαλία στη Νέα Ερυθραία. 
Απόφοιτοι Φιλολογίας. Προϋπηρεσία τουλά-
χιστον τριετίας. Άδεια διδασκαλίας. https://
swr.gr/8KRNv
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δασκάλες-φιλόλογοι για μελέτη 
δημοτικού. Μεσημεριανό ωράριο. Περιοχές: 
Πειραιάς, Νίκαια. https://swr.gr/nGICJ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 καθηγητές/τριες Χρηματοοι-
κονομικής Λογιστικής από κέντρο σπουδών 
πανεπιστημιακών μαθημάτων για μαθήματα 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Πάτρας ΔΕΟ. Πα-
ρέχεται εκπαίδευση και υλικό διδασκαλίας. 
Περιοχή: Νέα Σμύρνη, Χαλάνδρι. https://swr.
gr/yqj1X
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών με πείρα στη 
διδασκαλία σε μικρές ηλικίες και με προτί-
μηση σε βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας 
για εργασία σε κεντρικό φροντιστήριο της 
Θεσσαλονίκης. https://swr.gr/albOd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για junior 
A, junior B και senior A από κέντρο ξένων 
γλωσσών στην περιοχή της Νέας Πεντέλης. 
Τηλ.: 6944 672559. https://swr.gr/Dmput
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα Dyslexia Centers Pavlidis 
Method Ν. Μουδανιών παιδαγωγοί για 
πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Υπεύθυνη 
επικοινωνίας: Αναστασία Δεληγιαννίδου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6937 401836. https://
swr.gr/421Zz
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα Dyslexia Centers Pavlidis 
Method Ν. Μουδανιών ειδικοί παιδαγωγοί 
για πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Υπεύθυ-
νη επικοινωνίας: Αναστασία Δεληγιαννίδου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6937 401836. https://
swr.gr/kGVfm
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα Dyslexia Centers 
Pavlidis Method Ν. Μουδανιών φιλόλογοι 
για πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Υπεύθυ-
νη επικοινωνίας: Αναστασία Δεληγιαννίδου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6937 401836. https://
swr.gr/H53G1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια για πρωινή 8ωρη 
απασχόληση από αθηναϊκό εκπαιδευτικό 
όμιλο. Τύπος απασχόλησης: Πλήρης. Περι-
οχή: Αθήνα. Κωδικός θέσης: KΘ_09_2018. 
https://swr.gr/R6hGY
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές γερμανικών από 
κέντρο ξένων γλωσσών στο Περιστέρι. 
https://swr.gr/iS845
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές αγγλικών για μερική 
απασχόληση από κέντρο ξένων γλωσσών 
στο Περιστέρι. https://swr.gr/4uCVj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια-νοσηλευτής/τρια 
(ΤΕΙ, ΑΕΙ) για εργασία σε ΙΕΚ στη Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.: 2310 229962.
LOOKING for qualified EFL teacher for 
morning and afternoon classes. Near-native 
fluency essential. https://swr.gr/tbWyJ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι με άδεια διδασκα-
λίας και γνώση της αγγλικής γλώσσας για 
επάνδρωση τμήματος μελέτης δημοτικού-
γυμνασίου. Μεταδοτικοί, συνεπείς, υπεύθυνοι. 
Νότια προάστια. Παροχές: Μισθός, ένσημα. 
Βιογραφικά με συστάσεις. https://swr.gr/hKrdk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής-καθηγήτρια νοηματι-
κής γλώσσας για μαθήματα νοηματικής στα 
αγγλικά με άριστη γνώση της νοηματικής και 
της αγγλικής γλώσσας. Σταθερή συνεργασία. 
Νότια προάστια. Παροχές: ΙΚΑ, μισθός. Βιο-
γραφικά με συστάσεις. https://swr.gr/a5KjH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εισηγητής Revit Architecture 
από κέντρο διά βίου μάθησης στο κέντρο 
της Αθήνας. https://swr.gr/TC1yo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚΞΓ Σκούρα καθηγητής 
γερμανικών για 2,5 ώρες εβδομαδιαίως, 
Τρίτη ή Τετάρτη και Παρασκευή 5:00-6:30 
μ.μ., έναρξη άμεσα. https://swr.gr/6Z0xj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών από 
κέντρο ξένων γλωσσών στην Πετρούπολη 
Αττικής. https://swr.gr/vwShs
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα καθηγητές αγγλικών από 
καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας, 
ενθουσιώδεις, με όρεξη για εργασία για όλα 
τα επίπεδα, μόνιμη συνεργασία, άριστη γνώση 
της γλώσσας, άδεια διδασκαλίας, ΙΚΑ, μισθός, 
νότια προάστια. https://swr.gr/3ARE5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ή καθηγήτρια αγγλικών 
και γαλλικών με άδεια διδασκαλίας, διάθεση 
και ενθουσιασμό για να αναλάβει παιδικά 
τμήματα σε ένα υγιές περιβάλλον σε κέντρο 
ξένων γλωσσών στο Μαρκόπουλο. https://
swr.gr/wey2P
ZHTOYNTAI από φροντιστήριο μέσης εκπαί-
δευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη καθηγητές/
τριες στα μαθήματα ειδικότητας του τομέα 
Γεωπονίας και ειδικότερα για τα παρακάτω 
μαθήματα: Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρή-
σεις, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας. https://
swr.gr/Uxpfv

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια 
της Αττικής. https://swr.gr/xSDtQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός από φροντιστήριο 
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια της 
Αττικής. https://swr.gr/Ndq3Q
ΖΗΤΕΙΤΑΙ παιδαγωγός με διδακτική εμπειρία 
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης 
για τρίωρη καθημερινή απασχόληση παιδιών 
δημοτικού. https://swr.gr/iOorD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές γαλλικών, απόφοιτοι 
ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου με διετή 
τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία, από 
εκπαιδευτικό όμιλο στην Αθήνα για απασχόλη-
ση σε τμήματα ενηλίκων και παιδιών. https://
swr.gr/QzXOd
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές ΕΠΑΛ ειδικότητας 
ναυτιλιακών και μηχανολογίας από φρο-
ντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και 
Νίκαια. https://swr.gr/RQCzA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοί, χημικοί από φροντιστη-
ριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και Νίκαια. 
https://swr.gr/jLrso
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι/ες για κάλυψη νε-
οσύστατου τμήματος μελέτης δημοτικού 
σε καταξιωμένο όμιλο υπερπολυετούς 
λειτουργίας στα νότια προάστια με άδεια 
διδασκαλίας σε κέντρα μελέτης, μεταδοτι-
κότητα, ήθος, άριστη σχέση με παιδιά, αγγλικά 
(Proficiency), συστάσεις απαραίτητες, μισθός, 
ένσημα. https://swr.gr/LwB7R
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές-καθηγήτριες θετι-
κών-θεωρητικών μαθημάτων για επάνδρωση 
νεοσύστατου τμήματος μελέτης γυμνασίου σε 
καταξιωμένο όμιλο υπερπολυετούς λειτουρ-
γίας στα νότια προάστια με άδεια διδασκαλίας 
σε κέντρα μελέτης, μεταδοτικότητα, ήθος, 
συστάσεις απαραίτητες, μισθός, ένσημα. 
https://swr.gr/SqWhZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές-καθηγήτριες θεά-
τρου-υποκριτικής, φωνητικής και ζωγρα-
φικής για επάνδρωση νεοσύστατων τμη-
μάτων εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών, 
έμπειροι, μεταδοτικοί, εργασιακό ήθος, με 
άδεια διδασκαλίας του αντικειμένου τους, 
σταθερή συνεργασία, μισθός, ένσημα. https://
swr.gr/pQqrs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής πληροφορικής με εμπει-
ρία και άδεια διδασκαλίας πληροφορικής για 
σταθερή συνεργασία με καταξιωμένο όμιλο 
πολυετούς λειτουργίας, άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας, διάθεση για συνεργασία, 
εμπειρία σε εξετάσεις πληροφορικής, μισθός, 
ένσημα. https://swr.gr/bdlDs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με εμπειρία στη μελέτη 
όλων των τάξεων του δημοτικού, κάτοικος 
Καλλιθέας ή γειτονικών περιοχών. https://
swr.gr/Wgr7Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών, 
γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών 
από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα για όλη 
την Αττική. Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, 
δώρα, bonus. Τηλ.: 210 7565300. https://
swr.gr/2hWkT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ψυχολογίας με εμπειρία 
στη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων 
αναφορικά με τις κατατακτήριες εξετάσεις 
των τμημάτων ψυχολογίας τόσο του Πα-
ντείου, όσο και του ΕΚΠΑ. Αναλυτικότερα 
τα μαθήματα είναι γνωστική, κοινωνική, 
της προσωπικότητας. https://swr.gr/gWXkx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 καθημερινή απασχόληση με παιδιά 
γυμνασίου. https://swr.gr/jRQq6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός με διδακτική εμπειρία 
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης για 
τρίωρη καθημερινή μεσημεριανή απασχόληση 
με παιδιά γυμνασίου. https://swr.gr/hfEtc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές μαθηματικών με 
πενταετή τουλάχιστον φροντιστηριακή 
εμπειρία σε Β’ και Γ’ λυκείου και ηλεκτρο-
νικές σημειώσεις από φροντιστήριο μέσης 
εκπαίδευσης. https://swr.gr/BfSI6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κέντρο ξένων γλωσσών στη 
Νέα Σμύρνη καθηγητής/τρια της αγγλικής και 
της ισπανικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα με 
διδακτική εμπειρία σε φροντιστήριο. https://
swr.gr/m42rv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για εργασία 
σε κέντρο ξένων γλωσσών στην Καλαμαριά. 
Τηλ: 6932 432564. https://swr.gr/O2fkj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ξενοδοχειακών σπου-
δών από αθηναϊκό εκπαιδευτικό όμιλο. Επι-
θυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
Κωδικός: KΞ_07_2018. https://swr.gr/2VfOB

ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια της αγγλικής γλώσσας 
για εργασία σε φροντιστήριο στην περιοχή 
της Λεωφ. Αλεξάνδρας-Γκύζη. Καλές συν-
θήκες εργασίας, ικανοποιητικές αποδοχές. 
Τηλ.: 210 6433467 | 6972 451100. https://
swr.gr/LrZvP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια γερμανικών από κέντρο 
ξένων γλωσσών στην περιοχή της Λεωφ. 
Αλεξάνδρας-Γκύζη. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Τηλ.: 210 6776167, 6972 451100. https://
swr.gr/8F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οστεοπαθολόγος ή χειροπρά-
κτης, διπλωματούχος πανεπιστημίου του 
εξωτερικού, για συγγραφή εκπαιδευτικών 
επιστημονικών άρθρων σε ιατρικό περιοδικό 
σε συνεργασία με ιατρούς. Τηλ.: 210 6776167 
(09:00-14:00). https://swr.gr/zZ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-
ADMINISTRATION
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εταιρία συμβούλων 
στο Μαρούσι. Απαραίτητα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ 
(θετικής-οικονομικής κατεύθυνσης), πολύ 
καλά αγγλικά, άριστη γνώση MS Office. 
Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce γραμ-
ματέας τεχνικού τμήματος. Απαραίτητα: 
Γνώσεις προγραμμάτων γραφείου, καλή 
αντίληψη υπολογιστικών συστημάτων και 
πολύ καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητή η 
χρήση λογιστικών προγραμμάτων. https://
swr.gr/uHAgL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία EUROMETAL Α.Ε. 
άτομο με προϋπηρεσία σε τμήμα εισαγω-
γών-εξαγωγών, με καλή γνώση αγγλικών, 
Excel-Word και βασικές γνώσεις λογιστικής. 
https://swr.gr/ax9i2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος για το τμήμα τιμολόγησης-πα-
ραγγελιών. Προσόντα: Γνώση προγράμματος 
SOFT1, αγγλικά, γνώση αποθήκης, τριετής 
προϋπηρεσία. Κωδ. θέσης: 1. https://swr.
gr/Q4F6N
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία στη Μάνδρα Ατ-
τικής άτομο για στελέχωση του τμήματος 
εισαγωγών-εξαγωγών. Γνώσεις Εxcel-
Word, αγγλικών, αντίστοιχη προϋπηρεσία 
σε εισαγωγές-εξαγωγές, βασικές γνώσεις 
λογιστικής. https://swr.gr/vfhwr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υποστήριξη 
και διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων. 
Απαραίτητα: Άριστη γνώση αγγλικών, Η/Υ και 
internet. Επιθυμητά: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύ-
θυνσης πληροφορικής. Παροχές: Ικανοποι-
ητικό πακέτο αποδοχών. Στο θέμα e-mail να 
αναγράφεται: ATH1020//Ονοματεπώνυμο. 
https://swr.gr/hkoPx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από νεο-
σύστατη εμπορική επιχείρηση στο κέντρο 
Αθήνας για 5ήμερη 4ωρη εργασία με προ-
οπτική πλήρους εργασίας. Γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, Η/Υ, 2η ξένη γλώσσα επιθυμητή. 
Απαραίτητες γνώσεις γραμματειακής υπο-
στήριξης, αρχειοθέτησης, inter. business, 
λογιστικής. https://swr.gr/z4krM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής στέλεχος 
γραμματειακής υποστήριξης και customer 
service (full time). Απαραίτητα προσόντα: 
Αγγλικά, χρήση Η/Υ (Οffice Suite), προϋ-
πηρεσία 1 τουλάχιστον έτους και κάρτα 
ανεργίας. https://swr.gr/pLPfO
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία με 
έδρα τη Βουλιαγμένη (πρόσβαση από 
μετρό Ελληνικού) 20 άτομα για τη θέση 
του υπαλλήλου γραφείου στο τμήμα οικο-
νομικής ενημέρωσης. Γνώσεις χειρισμού 
υπολογιστών. Προοπτικές εξέλιξης. https://
swr.gr/pWQLd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για τουριστικό 
γραφείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με 
γνώση αγγλικών και ισπανικών. https://
swr.gr/Oixk4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce Ltd γραμ-
ματέας διοίκησης. Αρμοδιότητες: Παρα-
κολούθηση αλληλογραφίας, συντονισμός 
εργασιών, σύνταξη προσφορών, διαχείριση 
παραγγελιών. Απαραίτητες: Άριστες γνώσεις 
Ms Office, CRM, αγγλικών. Επιθυμητή η 
γνώση λογιστικών προγραμμάτων. https://
swr.gr/wNCE8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εισα-
γωγική-εργολαβική εταιρία. Σταθμός μετρό. 
Απαραίτητα: Τρίμηνη κάρτα ΟΑΕΔ, πενταετής 
προϋπηρεσία, Excel, Word, δακτυλογρά-
φηση, εμπορική αλληλογραφία, αγγλικά, 
γερμανικά, βασικές λογιστικές γνώσεις, 
ελαστικότητα ωραρίου, οργανωτική, επικοι-
νωνιακή ικανότητα. https://swr.gr/1NmrY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας φροντιστηρίου από 
φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη Νέα 
Ερυθραία. Απογευματινό ωράριο. Βιογρα-
φικά με θέμα «Θέση γραμματείας». https://
swr.gr/zGtPD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου (τρεις) 
για τα τμήματα γραμματείας, εξυπηρέτη-
σης πελατών, δημοσίων σχέσεων. Άμεση 
πρόσληψη για τη συγκρότηση νέου τμή-
ματος. Μισθός, ασφάλιση, bonus. https://
swr.gr/4gb7A

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή υπο-
στήριξη από ανώνυμη εταρία. https://swr.
gr/Twyvp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ junior secretary για part time 
εργασία δημιουργίας βάσης δεδομένων για 
εξαγωγικό έργο. Ευχάριστη προσωπικότητα με 
προσανατολισμό στο αποτέλεσμα. Επιθυμητά 
προσόντα: Πολύ καλή γνώση αγγλικών και 
Excel. Προσφέρονται ικανοποιητικές απο-
δοχές. https://swr.gr/yMC2T
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Medusa Group υπάλληλος 
για γραμματειακή υποστήριξη κατά προτίμηση 
με εμπειρία στον ασφαλιστικό κλάδο. Άριστη 
γνώση Η/Υ, ελληνικής και αγγλικής γλώσσας. 
Κάτοχος Ι.Χ. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στις 
τηλεφωνικές πωλήσεις. https://swr.gr/aSnC1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον Αυλώνα άτομο 
ως υπάλληλος γραφείου-για γραμματειακή 
υποστήριξη. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών 
και του προγράμματος AutoCad. https://swr.
gr/6pO05
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για θέση γραμματειακής 
υποστήριξης. Απαραίτητες προϋποθέσεις 
πτυχίο σε διοικητικό ή οικονομικό κλάδο 
και προϋπηρεσία. https://swr.gr/YqHrA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce Ltd γραμματέ-
ας διοίκησης. Αρμοδιότητες: παρακολούθηση 
αλληλογραφίας, συντονισμός εργασιών, σύ-
νταξη προσφορών, διαχείριση παραγγελιών. 
Απαραίτητες άριστες γνώσεις: Ms Office, CRM, 
αγγλικά. Επιθυμητή η γνώση λογιστικών προ-
γραμμάτων. https://swr.gr/axXOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή στελέχωση 
από κέντρο διά βίου μάθησης στο κέντρο της 
Αθήνας. https://swr.gr/6ztiv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία γραμματέας 
διοίκησης. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ 
και αγγλικών. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. 
https://swr.gr/AzB7u
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ελληνική βιομηχανία στην Ατ-
τική υπάλληλος γραφείου. Θα εκτιμηθούν 
πτυχίο ΑΕΙ-TEI, καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας, καλή γνώση Η/Υ, κατοχή διπλώ-
ματος οδήγησης. Απαραίτητα: Υπευθυνότητα 
και όρεξη για εργασία. https://swr.gr/DMK7b
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής υποστή-
ριξης από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη 
της, ΙΕΚ στα νότια προάστια. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Κωδικός θέσης: secret.support2. 
https://swr.gr/E0hFm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος προώθησης (call center) 
από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη της, 
κέντρο εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. 
Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ. Απαραίτητη η προ-
ϋπηρεσία. Κωδικός θέσης: Callc.1. https://
swr.gr/oYt1s
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από συνεργείο φορτηγών στον 
Άγιο Στέφανο Αττικής υπάλληλος γραφείου 
με γνώσεις λογιστικής και αγγλικής γλώσσας. 
Ικανότητα επικοινωνίας. Τηλ. επικοινωνίας: 
6973 697034. https://swr.gr/ihOLx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπία υλικών 
εκτύπωσης για γραφικές τέχνες άτομο με 
προϋπηρεσία άνω των 2 ετών σε θέση απο-
θηκάριου, παραγγελιοληψίας, τιμολόγησης, 
διευθέτησης διανομών. Περιοχή: Περιστέρι, 
Αθήνα. https://swr.gr/AHV2f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από χρωματοπωλείο στον Εύο-
σμο Θεσσαλονίκης πωλητής καταστήματος 
για πλήρη απασχόληση. Ελάχιστο επίπεδο 
σπουδών: λύκειο. Δίπλωμα για Ι.Χ. Εκπλη-
ρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. https://
swr.gr/rSBqO
YACHTING company is seeking candidate 
for sales secretary. Candidates should have 
excellent knowledge of English (written and 
oral) and PC literacy. https://swr.gr/iu6Oe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε. 
στέλεχος για το customer service (διαμορφώ-
νεις προτάσεις προϊόντων, επικοινωνία πελα-
τών και πωλητών). Προϋποθέσεις: απόφοιτος 
λυκείου, γνώσεις Η/Υ, αγγλικά. Κωδικός για 
τη θέση: zzCS. https://swr.gr/03ML2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο υπάλληλος 
(travel agent) για το τμήμα 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), απόφοιτος ΤΕΙ τουριστικών 
επιχειρήσεων με γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/qTKfE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών, 
γαλλικών και κινεζικών για συνεργασία με 
καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας στα 
νότια προάστια. Καλό βιογραφικό, εργασιακό 
ήθος, διάθεση για σταθερή συνεργασία, εμπει-
ρία, συστάσεις, ευκαιρίες εξέλιξης, μισθός, 
ένσημα. https://swr.gr/YJkES
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με άπταιστα 
αγγλικά για πλήρη απασχόληση. Παρέχεται 
βασικός μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 2130 
882966. https://swr.gr/DKiYy
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία με έδρα τη 
Βουλιαγμένη και πρόσβαση στο μετρό Ελλη-
νικού 20 άτομα για τη θέση του υπαλλήλου 
γραφείου στο τμήμα πιστωτικού ελέγχου. 
Γνώσεις χειρισμού υπολογιστών. https://
swr.gr/P7ZwT
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
copywriter με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. 
https://swr.gr/ytWj5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλληλος 
γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα εισα-
γωγών. 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 Πειραιά 
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 προϋ-
πηρεσία σε μεταφορική εταιρία για έκδοση 
φορτωτικών στην περιοχή του Αιγάλεω. 
https://swr.gr/yDQOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας νεαρός από την 
Euromedica-Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης 
για άμεση κάλυψη της απογευματινής και 
της βραδινής βάρδιας στην κεντρική γραμ-
ματεία. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής, 
επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
https://swr.gr/qXUAo
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από εται-
ρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. https://
swr.gr/PtBxD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εξαγωγική εται-
ρία τροφίμων με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής. 
Κύριες αρμοδιότητες: τηλεφωνικό κέντρο, 
υποδοχή, διαχείριση αλληλογραφίας-courier, 
υποστηρικτικές εργασίες γραφείου. Προοπτι-
κή εξέλιξης. Άριστη προφορική επικοινωνία 
στα αγγλικά είναι απαραίτητη (Proficiency). 
https://swr.gr/kIc1h
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραμματέας εμπορικού 
οργανωτική, επικοινωνιακή, απόφοιτος Οργά-
νωσης και Διοίκησης για το εμπορικό τμήμα. 
Αρμοδιότητες: παρακολούθηση αλληλογρα-
φίας, διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου, 
σύνταξη προσφορών, διαχείριση παραγγελιών 
e-shop. Απαραίτητες γνώσεις Ms Office, CRM, 
αγγλικών. https://swr.gr/KB572
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εκδοτική εταιρία 
στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Θα προτιμηθούν υποψήφιες από 
κοντινές περιοχές. Κωδικός θέσης: Secr0918. 
https://swr.gr/dbNkx
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τη Spartan Security, η οποία 
εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας, υπάλληλοι 
γραφείου δίπλα στο μετρό Συγγρού-Φιξ. 
Πρόκειται για μία εκ των δυναμικότερων 
και μακροβιότερων ελληνικών επιχειρήσεων 
ασφαλείας με σημαντικές διακρίσεις και εκα-
τοντάδες μακροχρόνιες συνεργασίες. https://
swr.gr/s5AFk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείας-εξυπη-
ρέτησης πελατών από ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη 
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ με ελαφρά 
και βαρέα οχήματα. https://swr.gr/RCyJM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία έμπειρη πωλήτρια-
τηλεφωνήτρια για επιβεβαίωση και διαχείριση 
παραγγελιών και καταχωρίσεις. Παρέχεται 
σταθερός μισθός, bonus και ασφάλιση. Άμε-
ση πρόσληψη. Απέναντι από τη στάση μετρό 
«Κεραμεικός». Tηλ.: 210 3460132. https://
swr.gr/SXbmt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μελετητική εταιρία που ανα-
λαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα άτομο 
για γραμματειακή υποστήριξη. Προηγούμενη 
προϋπηρεσία σε δημόσιους διαγωνισμούς 
μελετών και σπουδές σχετικές με το αντικεί-
μενο του μηχανικού θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. 
https://swr.gr/TCrX1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία υπαλ-
λήλοι γραφείου (όχι πωλήσεις) για 4ωρη 
απασχόληση. Άμεση πρόσληψη. Παρέχεται 
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Απέναντι 
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Tηλ.: 210 
3460132. https://swr.gr/x01y2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από διαφη-
μιστική εταιρία για τηλεφωνικές καμπάνιες. 
Όχι πωλήσεις. Άμεση πρόσληψη. Παρέχεται 
μισθός και ασφάλιση. Απέναντι από στάση 
μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210 3460132. 
https://swr.gr/KBTXR
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία άτο-
μα για τη στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου 
(όχι πωλήσεις). Παρέχεται σταθερός μισθός 
και ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι 
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210 
3460132. https://swr.gr/nkK86
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας διευθύνσεως που να 
γνωρίζει γερμανικά από όμιλο επιχειρήσεων. 
https://swr.gr/OHLTg
ZHTEITΑΙ από κατασκευαστική εταιρία δη-
μοσίων έργων γραμματέας με άριστη γνώση 
Η/Υ (MS Office). Επιθυμητή η γνώση ξένων 
γλωσσών. https://swr.gr/FDNK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εταιρία 
ενοικίασης αυτοκινήτων στο αεροδρόμιο της 
Καλαμάτας. Απαραίτητα: απόφοιτος τουρι-
στικής σχολής ή σχολής Οικονομίας και 
Διοίκησης, πολύ καλή γνώση αγγλικών, 
γνώση χρήσης Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης Β’ 
κατηγορίας, προϋπηρεσία. https://swr.gr/ljis7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό όμιλο στο κέντρο 
υπάλληλος γραμματειακής υποστήριξης με 
γνώση Η/Υ, αγγλικών και διετή εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση φροντιστηρίου για πλήρη 
απασχόληση. https://swr.gr/37hDi

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από την 
Ευρωγνώση Καλαμαριάς για απογευματινή 
μερική απασχόληση (υποδοχή και εξυπηρέτηση 
μαθητών). Άριστη γνώση αγγλικών (κάτοχος 
Proficiency) και χειρισμού ηλεκτρονικών 
υπολογιστών (MS Office, internet). https://
swr.gr/uQLTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον χώρο των οδο-
ντιατρικών, υπάλληλος γραφείου έμπειρος 
στα logistics. Άριστες οργανωτικές 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 ημιαπασχόληση. Άρι-
στη γνώση Word, Excel και PowerPoint. Η 
γνώση γραφιστικής θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/kPTKQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με άριστη γνώση αγγλικών 
καθώς και Η/Υ κάτοχος διπλώματος αυτο-
κινήτου από εταιρία δομικών υλικών στα 
Καλύβια Αττικής για το τμήμα πωλήσεων. 
Εσωτερική και εξωτερική εργασία. Κάτοικος 
γύρω περιοχών. https://swr.gr/kFbe3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εμπορική 
εταιρία με άριστη γνώση αγγλικών, άριστη 
γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
άριστη γνώση χρήσης Autocad. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία στον χώρο των οχημάτων. 
https://swr.gr/nbALV
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι ιατρικής, πλη-
ροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων ως 
βοηθοί διαχείρισης ιατρικού site (megamed.
gr). Κάτοικοι μεταξύ Αμπελοκήπων και Αμα-
ρουσίου. Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/93

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία απόφοιτος λυ-
κείου για μόνιμη εργασία, κάτοχος διπλώματος 
μηχανής και Ι.Χ. απαραίτητα, για εξωτερικές 
εργασίες, τιμολόγηση και έλεγχο αποθήκης 
από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-14:00. 
https://swr.gr/DAxej
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές ανυψωτικού μηχανή-
ματος έργου, τύπου πλατφόρμας από τεχνική 
εταιρία για εργασία στην Πάτρα. Τηλ.: 210 
5697302. https://swr.gr/ktK1e
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ανειδίκευτοι εργάτες από 
εταιρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου. 
Επικοινωνία: 210 2114404 (10:00-14:00). 
https://swr.gr/tDd8H
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χειριστής μηχανημάτων, CNC 
Router 2D με εμπειρία από την εξαγωγική 
βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο. Είδος 
εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 2310 
728500. https://swr.gr/AJc1l
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς με αυτοκίνητο από 
εταιρία τροφίμων. https://swr.gr/UZ3dH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος εσωτερικών και εξωτε-
ρικών εργασιών από τα ανθοπωλεία Pierros 
LCDF στo Χαλάνδρι. Πλήρης απασχόληση, 
συνεχές ωράριο. https://swr.gr/N5W0p
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από αλυσίδα μικρογευ-
μάτων στο Περιστέρι. https://swr.gr/5Tco0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εξωτερικές ερ-
γασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση η άδεια 
οδήγησης πέραν των 5 ετών, καλή γνώση 
αγγλικών. Συστατικές επιστολές. https://
swr.gr/WKJQU
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξωτερικές εργασίες 
από εισαγωγική εταιρία. Πλήρης 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 παρουσία, προ-
ϋπηρεσία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρ-
μοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 
903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00). 
https://swr.gr/Y15AI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα Ciao 
Italia για το κατάστημα του Παγκρατίου. Προ-
ϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, προϋπηρεσία 
στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, 
επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρ-
μοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 
903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00). 
https://swr.gr/DaRZU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίου-ΤΕΙ 
έμπειρος που διαμένει υποχρεωτικά σε Αμπε-
λοκήπους, Ψυχικό ή Μαρούσι (γενικώς στα 
βόρεια προάστια) για μερική απασχόληση. 
Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/WVc7b

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα Dyslexia Centers 
Pavlidis Method Ν. Μουδανιών ψυχολόγοι 
για πενθήμερη οχτάωρη εργασία. Υπεύθυνη 
επικοινωνίας: Αναστασία Δεληγιαννίδου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6937 401836. https://
swr.gr/ogOqm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος τροφίμων για την 
παραγωγή ζάχαρης-σιροπιού από χυμό 
φραγκόσυκου. Η διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί (paper) για την παραγωγή θα 
δοθεί από την εταρία. Πληροφορίες στο 6997 
661039. https://swr.gr/pIh0e
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κο-
ρωπί επαγγελματίες διορθωτές κειμένων. 
Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη. Πλήρης 
απασχόληση, βασικός μισθός. Κωδικός θέσης: 
ΔΕ0918. https://swr.gr/Iw5FO

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
μοριακός βιολόγος με τουλάχιστον 3ετή 
εμπειρία. https://swr.gr/QDdmZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός μηχανικός-χημικός 
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων για το 
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Επιθυμητή 
η προϋπηρεσία στο αντικείμενο. https://
swr.gr/qjFfv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοριακός βιολόγος τμήματος 
πωλήσεων εταιρίας, πτυχιούχος με μετα-
πτυχιακό, Οffice, αγγλικά, άδεια οδήγησης, 
δυνατότητα ταξιδιών και προϋπηρεσία στον 
χώρο επιθυμητά. Παρέχεται ικανοποιητικό 
πακέτο, κινητό, αυτοκίνητο και εκπαιδευτικά 
ταξίδια. https://swr.gr/gKamt
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή ζω-
ικής παραγωγής για πωλητής στο Ωραιό-
καστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 515122, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-15:00. https://
swr.gr/J9KEx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από φροντιστήριο μέ-
σης εκπαίδευσης στην Κηφισιά. Αποστολή 
βιογραφικών με θέμα: Χημικός. https://
swr.gr/ZIx5F

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για ψαροταβέρνα στα 
Διαβατά Θεσσαλονίκης. Τηλ: 6971 895062, 
υπεύθυνος επικοινωνίας: Σπύρος Ηλιάδης. 
https://swr.gr/zuIri
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παραγγελιοληψία και 
ταμείο από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό 
Φάληρο, με εμπειρία. https://swr.gr/OZXTz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από κατάστημα εστίασης 
(juice bar-κατάστημα υγιεινής διατροφής) 
στο Κέντρο άτομο πλήρους απασχόλησης για 
το παρασκευαστήριο με εμπειρία στον τομέα 
της κρύας κουζίνας. https://swr.gr/bVtyJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λαντζιέρης για μόνιμη εργασία 
από μεγάλο ξενοδοχειακό όμιλο. Τηλ.: 210 
7207000 (κ. Πηλός). https://swr.gr/Hnz6J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για service (πλήρης απα-
σχόληση) από εστιατόριο στο κέντρο της 
Θεσσαλονίκης. Προϋπηρεσία απαραίτητη. 
https://swr.gr/dTwL6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ restaurant manager από το 
εστιατόριο KOOC Τaverna Secrets Costa 
Navarino με πάθος για άριστη εξυπηρέ-
τηση, όρεξη για δουλειά και καλή γνώση 
αγγλικών. https://swr.gr/b0U35
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αθηναϊκό εκπαιδευτικό όμιλο 
καθηγητής ζαχαροπλαστικής-αρτοποιίας. 
Πενταετής εκπαιδευτική εμπειρία απαραίτη-
τη. Τύπος απασχόλησης: Πλήρης. Κωδικός 
θέσης: KΖ_09_2018. https://swr.gr/IBZ4n
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος μπουφετζής για εργα-
σία πλήρους απασχόλησης με άρτια γνώση 
τυριών και αλλαντικών σε deli στα βόρεια 
προάστια της Αθήνας. Ικανότητα άριστης 
επικοινωνίας. https://swr.gr/aDM0U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort για 
τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώ-
βριος) προσωπικό κουζίνας. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/8KZig
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) άτομα για σέρβις. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/2cyzf
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) barmen-barwomen. Πληροφο-
ρίες στο 28250 32075. https://swr.gr/jWyUH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη στην Αθή-
να με πτυχίο ανάλογης σχολής. Πλήρης 
απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Παροχές: 
Εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης. 
https://swr.gr/KosGf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για chocolaterie-
patisserie. Δεξιότητες επικοινωνίας, ομα-
δικό πνέυμα. Πλήρης απασχόληση, άμεση 
πρόσληψη. Εργασία σε βάρδιες. Παροχές: 
Eκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, 
άριστο περιβάλλον. https://swr.gr/5xd6P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρα με γνώσεις μπουφέ 
για σταθερή απασχόληση σε καφέ στην 
Κηφισιά. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλ.: 
6944 885009. https://swr.gr/TFSns
ZHTOYNTAI σερβιτόροι στο εμπορικό 
τρίγωνο Πλάκα-Μοναστηράκι από top 
πολυχώρο της Αθήνας. https://swr.gr/nSzV9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ bartender-baristas στο Μονα-
στηράκι με καλή γνώση cocktails για μόνιμη 
απασχόληση από κορυφαίο bar-restaurant. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/TGLsh
ZHTOYNTAI άτομα από top πολυχώρο 
της Αθήνας για θέσεις service. https://
swr.gr/ODxAW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβοτόρος/α για 12μηνη απα-
σχόληση σε all day cafe-εστιατόριο στο 
Κολωνάκι. https://swr.gr/tDj9a
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από trattoria στο 
Κολωνάκι για 12μηνη απασχόληση. https://
swr.gr/BXJRp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για full time εργασία 
σε bakehouse στο Κολωνάκι. https://swr.
gr/6zbtE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξυπηρέτηση παιδικών 
πάρτι από επιχείριση paintball στον Εύοσμο. 
Θα προτιμηθούν άτομα με προϋπηρεσία σε 
service και παιδότοπο. Τηλ.: 6999 845080, 
6973 419809. https://swr.gr/QvqBz

ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-
Οκτώβριος) άτομα για μπουφέ. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/Bcr3t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τo εστιατόριο ΙΤ στο Κολωνάκι 
έμπειρος/η Α’ σερβιτόρος/α για πλήρη ή μερική 
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και 
η άριστη γνώση σέρβις. https://swr.gr/hkm3d
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρος και βοηθός σερ-
βιτόρου με εμπειρία από ιταλικό εστιατόριο 
στο Παλαιό Φάληρο. https://swr.gr/SGz5m
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός πιτσαδόρου με εμπειρία 
από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο. 
https://swr.gr/HP8Ty
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Αθήρι στον Κε-
ραμεικό βοηθός σερβιτόρου. Απαραίτητη η 
γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. https://
swr.gr/1lIf3
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere και 
από τον consultant ex. chef Αξιώτη Παράσχο 
για το 2019 σερβιτόροι. https://swr.gr/TkbWC
ZHTΕΙTAI από το ξενοδοχείο Belvedere και 
από τον consultant ex. chef Αξιώτη Παρά-
σχο για το 2019 ζαχαροπλάστης. https://
swr.gr/jPdo9
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere και 
από τον consultant ex. chef Αξιώτη Παράσχο 
για το 2019 Α’, Β’ και Γ’ μάγειρες ζεστής και 
κρύας κουζίνας. https://swr.gr/AGvir
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Duck Private 
Cheffing στη Θεσσαλονίκη λαντζιέρης/α με 
προϋπηρεσία σε εστιατόριο. https://swr.gr/
YGN1R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τραπεζοκόμος για κέντρο φροντίδας 
ηλικιωμένων στο Ζούμπερι Αττικής. https://
swr.gr/Aianv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε αναψυκτή-
ριο. Πρωινό πενθήμερο. Περιοχή: Κορωπί. 
https://swr.gr/DG7jv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρασκευή καφέ, ροφη-
μάτων, σάντουιτς και γρήγορων γευμάτων 
από καφετέρια στο Παλαιό Φάληρο. https://
swr.gr/pQBZi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Κέρκυρα 
250 κλινών μάγειρας και βοηθός μάγειρας 
με προϋπηρεσία. https://swr.gr/TU5jp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη/ισσας στην 
Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής. Πλήρης 
απασχόληση, άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, 
ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης. https://swr.
gr/jWYoR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εστιατορίων assistant 
F B manager για εκτέλεση παραγγελιών-πα-
ραλαβών, παρακολούθηση κοστολογίων και 
καταχώριση τιμολογίων. https://swr.gr/DFZ2f
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για service από all 
day cafe-restaurant στην περιοχή του Νέου 
Ψυχικού. https://swr.gr/GlBdN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre εστιατορίου με εμπειρία, 
οργανωτικές δυνατότητες, γνώσεις εκδη-
λώσεων και δεξιώσεων για ξενοδοχείο στην 
Καλαμπάκα. https://swr.gr/yOZm5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για μαγαζί εστίασης 
στα Διαβατά. Απογευματινά ωράρια, απαραί-
τητη προϋπόθεση να γνωρίζει από καφέ και 
service. Τηλ.: 6936 112271 (ώρες επικοι-
νωνίας: 10:00-14:00). https://swr.gr/owUqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο ζαχαροπλαστι-
κής ανατολικά της Θεσσαλονίκης άτομο με 
προϋπηρεσία για την παραγωγή βουτημάτων, 
σνακ, σάντουιτς. https://swr.gr/rhqaK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα ζαχαροπλαστεία Ν. Αλε-
ξούδας πωλήτρια με προϋπηρεσία για το 
κατάστημα στην περιοχή της Κασσάνδρου. 
https://swr.gr/pRh9D
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπουφέ 
από καφετέρια στον Άγιο Δημήτριο (Αγί-
ου Δημητρίου 216). Ευχάριστο και φιλικό 
περιβάλλον εργασίας. Τηλ.: 6974 109270. 
https://swr.gr/W9rCd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman για 5* ξενοδοχείο στη Σα-
ντορίνη 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 ξενο-
δοχείου στο κέντρο της Αθήνας. https://
swr.gr/kG2xb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για το εστιατόριο 
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. https://
swr.gr/SuOEM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre d’ για το εστιατόριο ξε-
νοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. https://
swr.gr/h45dn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef και βοηθός μάγειρα από εστι-
ατόριο bistro στο Χαλάνδρι. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Μισθός ικανοποιητικός. https://
swr.gr/frLEY
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπα-
τσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο 
της μαζικής εστίασης, Α’ και Β’ μάγειρες. 
Απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. https://
swr.gr/zml8F
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιά-
ρη 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 περιβάλλον. 
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 ιταλικό 
εστιατόριο στο Χαλάνδρι. https://swr.gr/dQKzp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Canal Cafe στο Κέντρο Πολι-
τισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 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 προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. Επιθυμητά βιογραφικά από την περιοχή 
της Δράμας. https://swr.gr/4Odef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος-σερβιτόρα από το ξε-
νοδοχείο 4* Κούρος στη Δράμα για μόνιμη 
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία 
και η γνώση ξένων γλωσσών. https://swr.
gr/WFwLc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθ?ς ζαχαροπλάστη με απαραί-
τητη προϋπηρεσία στον χώρο του παγωτού σε 
τζελατερία στο κέντρο. https://swr.gr/6xulO
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι με προϋπηρεσία 
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών. 
https://swr.gr/QfWYa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το κατάστημα Le Go?t στη 
Γλυφάδα, με πρωινό ωράριο, μαγείρισσα 
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 προ-
ϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση. https://
swr.gr/u2Dxw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για όμιλο εστια-
τορίων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης, γνώσεις 
H/Y, Microsoft Office και προγραμμάτων 
της Megasoft. Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 
ετών σε ξενοδοχεία ή επισιτιστικούς χώρους. 
https://swr.gr/rBc0E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας βραδινός από Οκτώβριο 
με Μάϊο στο κέντρο Θεσσαλονίκης σε νεανικό 
εστιατόριο. Επιθυμητή εμπειρία σε rational, 
therrmomix, roner. https://swr.gr/oxVsE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman από πολυτελές ξενοδοχείο 
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και πλήρης 
διατροφή. https://swr.gr/lPFOV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ α’ σερβιτόρος από πολυτελές ξε-
νοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή 
και πλήρης διατροφή. https://swr.gr/yBhWC
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπουφέ από το 
Politia Tennis Club για part time απασχόληση 
(Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή) στο τμήμα 
κοινωνικών εκδηλώσεων του συγκροτήματος. 
Τηλ.: 210 6200003. https://swr.gr/wP9IJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ζαχαροπλάστης από ζαχαρο-
πλαστείο για την παραγωγή. Απαραίτητο το 
πιστοποιητικό υγείας και το μεταφορικό μέσο. 
Περιοχή Θεσσαλονίκη. https://swr.gr/SKbpZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από την αλυσίδα Ciao 
Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγγρού. 
Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, επαγγελ-
ματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα 
συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία 
ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοι-
νωνίας: 09:00-21:00). https://swr.gr/y3e6Z
ΖΗΤOYNTAI σερβιτόροι/ες από την αλυσίδα 
Ciao Italia για το κατάστημα του Παγκρατί-
ου. Απαραίτητες προϋποθέσεις: ευχάριστη 
παρουσία, προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελ-
ματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα 
συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία 
ωραρίου. Τηλ.: 210 7293707 (10:00-15:00). 
https://swr.gr/vE
ΖΗΤOYNTAI σερβιτόροι/ες από την αλυσίδα 
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγ-
γρού. Απαραίτητες προϋποθέσεις: Ευχάριστη 
παρουσία, προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελ-
ματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα 
συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία 
ωραρίου. Τηλ.: 210 7239707 (10:00-15:00). 
https://swr.gr/Y9

ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/Tz4M3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/x6QLz
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/roZH7
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/AfwyG

MARKETING- 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί 
συνεργάτης στον χώρο του digital marketing. 
Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε FB 
campaigns, YouTube, Google Analytics 
κ.λπ. Kωδικός: DM1018. https://swr.gr/p9DlN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ασφαλιστική εταιρία υπάλληλος 
για το τμήμα marketing (ειδίκευση: on-line 
marketing). Απαραίτητα: Πτυχίο marketing, 
πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 
και εμπειρία στο on-line marketing. https://
swr.gr/yfKio
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος full ή part time για τη 
στελέχωση δημοσίων σχέσεων-διαφήμισης. 
Πλήρως ικανοποιητικές απολαβές. Παρέχεται 
εκπαίδευση. https://swr.gr/5w2bt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία marketing 
director. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. 
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/QvHbo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία στα 
βόρεια προάστια για διαχείριση e-shop με 
προϊόντα τεχνολογίας. Απαραίτητη η καλή 
γνώση υπολογιστή. https://swr.gr/lefSq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
άτομο με γνώσεις internet, marketing με του-
λάχιστον 3ετή εμπειρία. https://swr.gr/2lv9x
LOOKING for digital marketing assistant. 
Create the social media strategy and social 
media posts and campaigns, engaging with 
customers through social media, report back 
monthly and evaluate return on investment 
on the various platforms, CMS administration. 
https://swr.gr/M6kZ2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing director. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/rVndt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος marketing-διοίκησης 
επιχειρήσεων. https://swr.gr/GQKi0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος πλήρους ή μερικής 
απασχόλησης για την εμπορική στελέχωση 
ενημερωτικού site. Πλήρως ικανοποιητικές 
απολαβές. Απαραίτητες γνώσεις social media, 
υπολογιστή. Παρέχεται εκπαίδευση. https://
swr.gr/b49iz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος γραφείου με γνώσεις digital 
marketing. Απαραίτητα προσόντα: από-
φοιτος ΑΕΙ, άριστες γνώσεις διαχείρισης 
ιστοσελίδων, εφαρμογών social media. 
https://swr.gr/yxk6T
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη 
υπάλληλος στο τμήμα marketing με τα 
παρακάτω προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, 
επικοινωνιακός/ή, άριστα αγγλικά και γνώση 
H/Y. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση. https://swr.gr/iXZ7r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία στα βόρεια 
προάστια άτομο για το τμήτα του internet 
marketing και συγκεκριμένα για τη 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτη/ος 
Μarketing με άριστες γνώσεις πληροφορικής, 
υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκή-
πων και Νέου Ψυχικού, για πρωινή μερική 
απασχόληση. https://swr.gr/K5

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

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Γ’ από μεταφο-
ρική εταιρία για φορτοταξί. Ώρες γραφείου. 
https://swr.gr/N6L9C
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία διαχείρισης αποβλήτων 
οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα ADR, κάρτα 
ταχογράφου, ATP και τριετή προϋπηρεσία 
στον χώρο των logistics. Έδρα: Μαρκόπουλο, 
Καλύβια. https://swr.gr/G5C0k
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας 
και ΠΕΙ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε συ-
ρόμενο φορτηγό με γερανό (3 ετών). Κατά 
προτίμηση από τα δυτικά προάστια. Φαξ: 
2310 722855. Κωδικός: Οδηγός. https://
swr.gr/kfrl4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-πωλητής για τροφοδοσία 
αυτόματων πωλητών από αντιπροσωπία της 
Nestle στη Θεσσαλονίκη. Δίπλωμα Γ’ κατη-
γορίας, κάρτα ηλεκτρονικού ταχογράφου. 
https://swr.gr/ntMrQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με καλή γνώση αγγλικών, 
υπολογιστών και δίπλωμα αυτοκινήτου και 
μοτοσικλέτας για άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 
2310 858847 (κ. Νίκος). https://swr.gr/8frKs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός φορτηγού με δίπλωμα 
5ης κατηγορίας και ψηφιακό ταχογράφο 
για εργασία σε μεταφορική εταιρία στον 
Πεντάλοφο για δρομολόγια εξωτερικού. 
Τηλ.: 6984 444220. https://swr.gr/jPEYf
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός-διανομέας στα Ιωάννινα 
για την Intraclean. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 
Διανομή με mini van εντός πόλης. Πληροφο-
ρίες: 26510 21619. https://swr.gr/UWSlH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία οδηγός 
αυτοκινήτου για διανομές προϊόντων εντός 
Αττικής. Απασχόληση: Πενθήμερη, 8ωρη. 
Απαιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα οδήγη-
σης κατηγορίας C1, απολυτήριο λυκείου. 
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες. 
https://swr.gr/PktEa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σε κατάστημα τεντών με 
δίπλωμα αυτοκινήτου. https://swr.gr/MetCX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από εταιρία διακίνησης 
βιβλίου μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο, κά-
τοχος διπλώματος αυτοκινήτου και μηχανής. 
https://swr.gr/AYFz9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ι.Χ. από όμιλο επιχειρήσεων 
στα νότια προάστια για διεκπεραίωση εξωτε-
ρικών εργασιών και μεταφορές προσώπων. 
Τηλ.: 210 8918000. https://swr.gr/v3K0L
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταφορική εταιρία οδηγός για 
διανομές, περισυλλογές με 8τονο φορτηγό 
εντός Αττικής. https://swr.gr/YjUyq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλωμα 3ης κατηγο-
ρίας από μεταφορική εταιρία στην Κατερίνη 
(επιθυμητή η προϋπηρεσία) για άμεση πρόσλη-
ψη. Τηλ.: 2351 305241. https://swr.gr/scxhe
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα οδηγοί με δίπλωμα Γ’ 
κατηγορίας από μεταφορική εταιρία στην 
Κατερίνη για διανομή. https://swr.gr/PsF6O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από Α.Ε. παραγωγής 
και εμπορίας τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ Σίνδου. 
Προφίλ υποψηφίων: κάτοχος διπλώματος 
Γ’ κατηγορίας, κάτοχος ΠΕΙ, κάτοχος κάρτας 
ψηφιακού ταχογράφου, γνώση μεταφορικών 
Καλοχωρίου και περιχώρων. https://swr.
gr/265M9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη οδηγός με επαγ-
γελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας. https://
swr.gr/T0pgA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για μεταφορά παιδιών σε 
οικογένεια με το αυτοκίνητο της οικογένειας. 
Μερική απογευματινή απασχόληση (16 ώρες 
την εβδομάδα, Δευτέρα έως Σαββάτο). Αμοι-
βή μηνιαία, περιοχή: Φιλοθέη. Θα επιλεγεί 
κάτοικος. https://swr.gr/zbp34
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα 
Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία από εκδοτική 
εταιρία στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Κωδι-
κός θέσης: VAN1017. https://swr.gr/Bfqx9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από μεταφορική εταιρία 
στη Λάρισα για διανομή με δίπλωμα Γ’ κα-
τηγορίας. https://swr.gr/zwGy8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία επαγγελ-
ματίας οδηγός με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας 
για λεωφορεία. Η εταιρία προσφέρει πλήρες 
ωράριο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον χώρο. 
https://swr.gr/kGFLM

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός, από 
εταιρία, με μηχανές συμπαραγωγής, με 
έδρα τη Νέα Σμύρνη Αττικής, για το τεχνικό 
τμήμα της εταιρίας. https://swr.gr/xNkh8
ZHTOYNTAI μηχανικοί, αρχιτέκτονες και 
μηχανολόγοι, απόφοιτοι ΑΕΙ. Προσόντα: Άρι-
στη γνώση της αγγλικής και της γερμανικής 
γλώσσας και βαθμός πτυχίου πάνω από 
7. Να είναι διαθέσιμος για μετακινήσεις. 
Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/WGXAL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία μηχανολόγος 
μηχανικός για την υποστήριξη του μελε-
τητικού τμήματος. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα: 
Πολύ καλή γνώση Autocad, πολύ καλή 
γνώση του Adapt-Fine 4M. https://swr.
gr/6vYuK
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο (2) υδραυλικοί με άδεια 
επαγγέλματος αρχιτεχνίτη ή εργοδηγού 
υδραυλικού για εργασία πλήρους απα-
σχόλησης στη Θεσσαλονίκη. Απαιτείται 
πενταετής (5ετής) τουλάχιστον βεβαιωμένη 
εργασιακή εμπειρία. https://swr.gr/kSAVh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από την PowerSales 
πωλητής ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός 
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών 
(συστήματα UPS), Η/Υ, αγγλικά, ευχέρεια 
στην επικοινωνία, όρεξη για δουλειά. 
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Φαξ: 210 
2848676. https://swr.gr/1cPRn
SEEEKING FOR engineer (by construction 
company) with experience in bridge 
construction for projects in Kuwait City. 
Fluent English. Knowledge of the Arabic 
language will be an added qualification. 
https://swr.gr/bfAIF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώσεις 
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης 
από κατασκευαστική-εμπορική εταιρία για 
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικού-
εξωτερικού service. Αποστολή βιογραφικών 
με την ένδειξη «Αυτοματιστής». https://
swr.gr/we7jm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώσεις 
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης 
από κατασκευαστική-εμπορική εταιρία για 
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικού-
εξωτερικού service. Αποστολή βιογραφικών 
με την ένδειξη «Αυτοματιστής». https://
swr.gr/8MwXN

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός-χημικός μηχανικός 
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων ως 
formulation-R D scientist στο αντίστοιχο 
τμήμα της εταιρίας. Προϋπηρεσία στο αντι-
κείμενο επιθυμητή. https://swr.gr/LMYy3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικοί και υπεύθυνοι μετα-
φοράς και διαχείρισης υλικών-μηχανημάτων 
με εμπειρία σε έργα φυσικού αερίου και ηλε-
κτροπαραγωγικές μονάδες από τον όμιλος J 
P-ΑΒΑΞ. Πολύ καλή γνώση της αραβικής και 
της αγγλικής γλώσσας. https://swr.gr/YCJLl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παροχής υπηρεσιών 
στον χώρο των εκτιμήσεων επαγγελματικών 
ακινήτων στέλεχος με σπουδές μηχανικού. 
Ολιγόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμη-
τή, αλλά όχι απαραίτητη. https://swr.gr/vIgYO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αρχιτεκτονικού 
γραφείου για μόνιμη απασχόληση με έδρα 
την Ιθάκη. Απαραίτητη η άριστη χρήση Η/Υ 
και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Πρότερη 
εμπειρία σε πολεοδομικές αδειοδοτήσεις θα 
εκτιμηθεί. https://swr.gr/Vmve9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικοί, αρχιτέκτονες και 
μηχανολόγοι, απόφοιτοι ΑΕΙ. Απαραίτητα 
προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής 
και της γερμανικής γλώσσας και ο βαθμός 
πτυχίου πάνω από 7. https://swr.gr/Qt1ls
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από τεχνι-
κή εταιρία για εργασία στη Θεσσαλονίκη και 
τη Χαλκιδική. Εμπειρία απαραίτητη. https://
swr.gr/QXroE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από τεχνι-
κή εταιρία για εργασία στη Θεσσαλονίκη και 
τη Χαλκιδική. Εμπειρία απαραίτητη. https://
swr.gr/JXOFw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών 
έργων για εργασία σε χωματουργικά και 
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη 
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. https://swr.gr/Q6ei7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών 
έργων για εργασία σε χωματουργικά και 
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη 
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία 
απαραίτητη. https://swr.gr/OnxbD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος 
ΑΒΕΕ ηλεκτρόλογος-μηχανολόγος 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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι μηχανικοί πωλήσεων 
από εταιρία με τριακονταετή παρουσία για 
την προώθηση βιομηχανικών συστημάτων 
μέτρησης και ελέγχου σε όλη την Ελλάδα. 
https://swr.gr/6nQE3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων 
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας 
ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος μηχανικός για 
την τεχνική υποστήριξη και την υποστήριξη 
πελατών. Κωδικός: 003. https://swr.gr/4PGhb
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων 
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας 
τελειόφοιτοι ηλεκτρονικοί-ηλεκτρολόγοι για 
πρακτική άσκηση. Κωδικός: 002. https://swr.
gr/2aO8i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος, 
απόφοιτος ΤΕΙ, από εταιρία συστημάτων 
ασφαλείας για τοποθετήσεις και συντη-
ρήσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. https://
swr.gr/F0MkR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος 
μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε), με πιστοποίηση στην 
ενεργειακή διαχείριση Η/Μ εγκαταστάσεων. 
https://swr.gr/ZxOGu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος από-
φοιτος ΤΕΙ από εταιρία συστημάτων ασφαλείας 
για τοποθετήσεις και συντηρήσεις. Επιθυμητή 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/QF4L6

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa στην Αθήνα 
πωλήτρια υπηρεσιών αισθητικής καμπίνας 
με διοικητικές ικανότητες. Εμπειρία σε luxury 
spa-ιατρική αισθητική. Οργανωτική, σοβα-
ρή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών. 
Προσφέρονται μισθός, bonus. https://swr.
gr/3SGo9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αισθητικής από 
σχολή στα νότια προάστια με εξειδίκευση 
στα επαγγέλματα ομορφιάς. Απόφοιτος ΤΕΙ 
Αισθητικής. Διδασκαλία θεματικών ενοτήτων: 
Μασάζ, αποτρίχωση, σχηματισμός φρυδιών, 
κλωστή. https://swr.gr/1iS60
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια extensions βλεφαρίδων 
από σχολή στα νότια προάστια με εξειδίκευ-
ση στα επαγγέλματα ομορφιάς. Απαραίτητες 
γνώσεις russian volume-lash lift και αποδε-
δειγμένη προϋπηρεσία με portfolio. https://
swr.gr/lI7TH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από σχολή με εξειδίκευση στα 
επαγγέλματα ομορφιάς καθηγήτρια για τη 
διδασκαλία του εκπαιδευτικού προγράμματος 
«Spa Therapy» με ανάλογες σπουδές στο 
μασάζ και προϋπηρεσία στην εκπαίδευση. 
https://swr.gr/bw6Z7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ επαγγελματίας μανικιούρ-πεντι-
κιούρ για πλήρη απασχόληση. Έξι ημέρες την 
εβδομάδα με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε 
με τη Νάντια στο 6992 847775. https://swr.
gr/rAYaR

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από σχολή στα νότια προάστια με 
εξειδίκευση στα επαγγέλματα ομορφιάς καθη-
γήτρια νυχιών με άριστες γνώσεις τεχνητών 
νυχιών και nail design, με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος και με portfolio δειγμάτων 
δουλειάς. https://swr.gr/VTCx9 
ΖHTEITAI από γουνοποιητική επιχείρηση στην 
Καστοριά πατρονίστ για πλήρη απασχόληση 
με εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα πα-
τρόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949 938241. 
https://swr.gr/sH2wB
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort για 
τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώβρι-
ος) υπάλληλοι spa. Πληροφορίες στο 28250 
32075. https://swr.gr/P5J9I
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γαζώτρια με εμπειρία στο σταθερό 
ύφασμα και το παιδικό ρούχο στη Θεσσαλο-
νίκη. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. 
Τηλ.: 2310 540225. https://swr.gr/Exezq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθητικής 
στα νότια προάστια. Απαραίτητα προσόντα: 
Κάτοχος πτυχίου αισθητικής με προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχο χώρο. Κωδικός θέσης: Aisthetic. 
https://swr.gr/kpzqR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτρια νυχιών (μανικιούρ-πε-
ντικιούρ) πιστοποιημένη με άδεια ασκήσεως 
επαγγέλματος από ινστιτούτο spa στην πε-
ριοχή των νότιων προαστίων. Προϋπηρεσία 
απαραίτητη. Κωδικός θέσης: Manicurist2. 
https://swr.gr/AzF0U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Anagenessis Personal Clinic 
αισθητικός. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση σε 
όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών της εταιρίας. 
Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ευκαιρίες 
συνεχούς επαγγελματικής ανάπτυξης. https://
swr.gr/Gh6RU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία γυναικείων εν-
δυμάτων έμπειρη μοντελίστ με γνώσεις 
πολυπατρόν. https://swr.gr/AJKuo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής έμπει-
ρη μανικιουρίστ για μερική απασχόληση σε 
ευχάριστο περιβάλλον με ευέλικτο ωράριο, 
πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. Προσφέρονται αμοιβή 
αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας, 
ασφάλιση και bonus. https://swr.gr/MqLeY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής έμπειρη 
αισθητικός για μερική απασχόληση σε ευ-
χάριστο περιβάλλον με ευέλικτο ωράριο, 
πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. Προσφέρονται αμοιβή 
αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας, 
ασφάλιση και bonus. https://swr.gr/c8Oqs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μανικιουρίστ-τεχνίτρια νυχιών με 
γνώσεις manicure, pedicure, ημιμόνιμου, τζελ 
από κατάστημα νυχιών στο μετρό Νέου Κόσμου 
για 3ήμερη απασχόληση, 8ωρο. 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 αισθητική. Οργανωτική, σοβαρή, με 
έμφαση στην εξυπηρέτηση πελατών. Προσφέ-
ρονται μισθός, bonus. https://swr.gr/thCn8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa επαγγελ-
ματίας αισθητικός καμπίνας-spa manager με 
εμπειρία σε πρόσωπο-σώμα, απόφοιτος ΤΕΙ 
ή ΙΕΚ. Να διαθέτει εμπειρία, επαγγελματισμό, 
διοικητικές ικανότητες και ικανότητες στις 
πωλήσεις. Προσφέρονται μισθός, εκπαίδευση, 
bonus. https://swr.gr/nRNi9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες και βοηθοί για το σαλόνι 
και το βαφείο του επώνυμου κομμωτηρίου 
JO Hair Body by Betty Marmarinou στον 
Κορυδαλλό. Τηλ: 210 4944478-9. https://
swr.gr/1BZh0

ΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συμβολαιογράφου με 
εμπειρία και επικαιροποιημένες γνώσεις 
για τη στελέχωση συμβολαιογραφείου στην 
Αθήνα (Άρειος Πάγος). Ο/Η βοηθός θα επικου-
ρεί τη συμβολαιογράφο στα καθήκοντά της 
συντάσσοντας συμβολαιογραφικές πράξεις 
και δηλώσεις. https://swr.gr/Ey0iD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με γνώσεις και εμπειρία 
σε μεταφορική εταιρία και σε θέματα real estate 
για εργασία σε τεχνική εταιρία στη Θεσσαλο-
νίκη και τη Χαλκιδική. https://swr.gr/rP6Bf

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες από το νοσοκο-
μείο Mediterraneo στη Γλυφάδα. Τηλ.: 6979 
913309. https://swr.gr/8ybiZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθαρίστρια για εργασία σε ΙΕΚ στη 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 229962.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κλιβανέας με πιστοποιητικό της 
Σχολής Απολυμαντών ή βεβαίωση της Δ/
νσης Υγιεινής και εμπειρία τουλάχιστον (2) 
ετών για εργασία πλήρους απασχόλησης 
στην Αλεξανδρούπολη. https://swr.gr/qGiOY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη 
Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον χώρο της 
μαζικής εστίασης, προσωπικό καθαριότητας. 
https://swr.gr/gFzaW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος με γνώσεις κηπου-
ρικής, ερασιτέχνης, για καλλιέργεια μισού 
στρέμματος κήπου στο Ψυχικό. Τηλ.: 210 
6718080, 6976 654854. https://swr.gr/lmuEU

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με εμπειρία, για 
ημιαπασχόληση, από εταιρία μεταλλικών 
κατασκευών. Περιοχή: Κόκκινος Μύλος. 
Επικοινωνία: 2130 431672. https://swr.
gr/v9w68
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής, απόφοιτος ΑΕΙ Τμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Προ-
σόντα: Άριστη γνώση της αγγλικής και της 
γερμανικής γλώσσας και βαθμός πτυχίου 
πάνω από 7,5. Να είναι διαθέσιμος για μετα-
κινήσεις. Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί. 
https://swr.gr/cin0R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία δομικών υλικών στα 
Καλύβια Αττικής υπάλληλος για το λογιστήριο 
και την εξυπηρέτηση πελατών. Απαραίτητα: 
Kαλή γνώση αγγλικών και υπολογιστών. Κατά 
προτίμηση κάτοικοι γύρω περιοχών. https://
swr.gr/Z0hjW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. ενδυμάτων βοηθός λογιστή 
για καταχώριση παραστατικών και συμφωνία 
λογαριασμών σε εμπορικό και γενική λογι-
στική. Απαραίτητη πενταετής προϋπηρεσία 
και γνώση ERP Atlantis. Τηλ.: 210 5152576. 
https://swr.gr/cd5SN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος οικονομικής ή τεχνικής 
σχολής για απασχόληση σε έργα καινοτομίας-
επιχειρηματικότητας. Επιθυμητά προσόντα: 
Μεταπτυχιακός τίτλος ή/και εμπειρία. https://
swr.gr/9wdmQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο 
με πολύ καλές γνώσεις μισθοδοσίας, «Eργά-
νης». https://swr.gr/sXJNL
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο βοηθοί λογιστή με προϋ-
πηρεσία 6+ χρόνων για λογιστικό γραφείο 
στην Αργυρούπολη και για ανώνυμη εταιρία 
στα Σπάτα. https://swr.gr/53SkY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εστίασης με έδρα τα 
Σπάτα υπάλληλος λογιστηρίου για πλήρη 
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη 
γνώση εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας 
και μισθοδοσίας. https://swr.gr/IKqD8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, μη κερδοσκοπικό σωματείο με 
σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
παιδιών, βοηθός λογιστή για άμεση πρόσληψη. 
https://swr.gr/51bOh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία άτομο για λο-
γιστήριο με αρμοδιότητες την τήρηση ταμείου, 
τις συμφωνίες πληρωμών με προμηθευτές 
και με εξειδίκευση σε cash flow. Απαραίτητη 
η άριστη γνώση Η/Υ. Tουλάχιστον τριετής 
εμπειρία. https://swr.gr/eVhtd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από λογιστι-
κό γραφείο στον Άγιο Στέφανο Αττικής για 
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ, 
ΤΕΙ ή ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης, πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση MS 
Office, ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος, 
δίπλωμα οδήγησης. https://swr.gr/A10ZT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραφικών τεχνών στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη βοηθός λογιστή με 
γνώσεις ERP Galaxy. https://swr.gr/mxQMJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από φαρμακευτική εταιρία βοηθός 
λογιστή για καταχωρίσεις γενικής-αναλυτικής 
λογιστικής και υποστήριξη λογιστηρίου. Προ-
ϋπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη 
θέση. https://swr.gr/y40zK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή, απόφοιτος ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ. https://swr.gr/Ch7OV
ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ γραφείο στη Θέρμη αναζητά 
βοηθό λογιστή. Προϋπηρεσία επιθυμητή. 
Καλή γνώση ενημέρωσης βιβλίων Β’ και 
Γ’ κατηγορίας, μισθοδοσίας, Η/Υ, λογιστικών 
προγραμμάτων, internet. Μέσο μεταφοράς 
επιθυμητό. Προσφέρεται εξαιρετικό περι-
βάλλον εργασίας, ικανοποιητικός μισθός, 
ασφάλιση. https://swr.gr/n6g8Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο βοηθός 
λογιστή για λογιστήριο, απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ 
με γνώση αγγλικών. https://swr.gr/KqIHv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για τη στελέχωση 
του τμήματος εισπράξεων (credit collection 
department). Απαιτούμενα προσόντα: πτυ-
χίο οικονομικών σπουδών, πτυχίο αγγλικής 
γλώσσας, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών. 
https://swr.gr/MGasm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά 
λογιστής-λογίστρια για πλήρη απασχόληση. 
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 
προηγούμενη εμπειρία σε μηχανογραφημένο 
λογιστήριο. 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 
προγράμματος μισθοδοσίας Epsilon. https://
swr.gr/3WJOc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με επιθυμητή 
προϋπηρεσία. Θα προτιμηθούν άτομα από 
το Μάτι και τις γύρω περιοχές. https://swr.
gr/GFD8y
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λογιστές και βοηθοί λογιστών 
με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία. https://
swr.gr/LWNvU

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής, απόφοιτος ΑΕΙ Tμήματος 
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών. Απαραί-
τητα 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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ oρκωτοί ελεγκτές από νεοϊ-
δρυθείσα εταιρία για συνεργασία. https://
swr.gr/4MKlg
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για εργασία σε 
λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. Απαραίτητη 
η γνώση μισθοδοσίας (έκδοση, προσλήψεις 
κ.λπ.), καλή γνώση Β’ και Γ’ κατηγορίας βι-
βλίων. https://swr.gr/X5Wy4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής και βοηθός λογιστής 
απόφοιτος τελειόφοιτος οικονομικής σχολής 
για πρακτική και ένταξη στην παραγωγή με 
απόκτηση εμπειρίας σε διπλογραφικά λογι-
στικά βιβλία Γ΄κατηγορίας, μηχανογράφηση, 
εργατικά, μισθοδοσία. https://swr.gr/DKEyx

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης. Ο υποψήφιος θα πρέπει 
να έχει όρεξη για δουλειά (αφορά χειρω-
νακτική εργασία) και να έχει δίπλωμα 2ης 
κατηγορίας (ερασιτεχνικό). Μισθός καθαρός 
+ ΙΚΑ. https://swr.gr/0pC3Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από τη Nikoplex-
Nικολαΐδης Θεόδωρος ΣΙΑ Ο.Ε. Απαραίτητα 
προσόντα: Πτυχίο μηχανικού (ΕΠΑΛ, ΙΕΚ, ΤΕΙ), 
γνώσεις αγγλικών, γνώσεις Η/Υ (ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου και internet). Βιογραφικά 
μέχρι 10/10/2018. Κωδικός θέσης: 740513. 
https://swr.gr/5xZG6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης/τρια από εταιρία ανακύ-
κλωσης (ΚΔΑΥ Ιωνίας) πλησίον ΒΙΠΕΘ Σίνδου 
για θέση χειρωνακτικής διαλογής. Πλήρης 
απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. Απαραίτητη 
η όρεξη για εργασία και η ομαδικότητα. Κατά 
προτίμηση από τα δυτικά προάστια. https://
swr.gr/nS9l5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης παραγωγής από μεγάλη 
βιομηχανική μονάδα στη Μάνδρα Αττικής. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, 
γνώση Η/Υ, αγγλικών και δίπλωμα ΙΧΕ θα 
εκτιμηθούν. https://swr.gr/lIcwW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστή εκδοτική-βιβλιοδετική 
εταιρία ανειδίκευτος εργάτης/τρια. Άμεση 
πρόσληψη. Ασφάλιση στο ΙΚΑ. Περιοχή: 
Κοντά στην Ιερά Οδό. https://swr.gr/fIkth
ZHTOYNTAI εργάτριες για την παραγωγή από 
την εξαγωγική βιομηχανία FDS Lighting στη 
Σίνδο Θεσσαλονίκης. Πλήρης απασχόληση. 
Τηλ.: 2310 728500. https://swr.gr/L9Xgq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία χημικών στο Κο-
ρωπί εργατοτεχνίτης-χειριστής μηχανών για 
το τμήμα παραγωγής της. Κυλιόμενες βάρδιες. 
https://swr.gr/5ASTo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη φαρμακοβιομηχανία 
DocPharma ζυγιστής-παρασκευαστής 
φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής, 
χειριστής μηχανημάτων ζύμωσης, ανάμειξης, 
ξήρανσης, με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση. 
https://swr.gr/KRFfU
ZHTOYNTAI από μεγάλη εξαγωγική βιομη-
χανία εργάτες για πενθήμερη πλήρη εργασία. 
Προϋπηρεσία σε βιομηχανική ή βιοτεχνική 
εταιρία θα προσμετρηθεί θετικά. https://
swr.gr/OI0X8

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής πλήρους απασχόλησης 
για εξυπηρέτηση και ανάπτυξη πελατολογί-
ου, πωλήσεις ανταλλακτικών. Απαραίτητα: 
Προϋπηρεσία σε πωλήσεις, ανταλλακτικά, 
λιπαντικά. Επιθυμητά: Γνώσεις Η/Υ, αγγλικών. 
Παροχές: Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών. 
Στο θέμα e-mail να αναγράφεται: ATH1010//
ονοματεπώνυμο. https://swr.gr/gbmKC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό πώλησης από την 
εταιρία Olympus Sport για πλήρη και μερική 
απασχόληση στα καταστήματα του Νέου Φα-
λήρου και της Κυψέλης. https://swr.gr/iqLvu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο ευχάριστο και επικοινωνιακό 
για πωλήσεις προϊόντων σε αρτοποιεία, ζαχα-
ροπλαστεία κ.λπ. Επιθυμητή η προϋπηρεσία, 
καθώς και το δίπλωμα οδήγησης. Παρέχονται 
μισθός και bonus. https://swr.gr/EjWUp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος από κατάστημα 
γνωστής αλυσίδας τηλεπικοινωνιών στα 
δυτικά προάστια. Προϋπηρεσία σε κατάστημα 
τηλεπικοινωνιών. Τηλ.: 210 5755355, 6932 
300058. https://swr.gr/BUgxN
ΖHTEITAI υπάλληλος από κατάστημα προ-
ϊόντων τεχνολογίας στα βόρεια προάστια 
για εξυπηρέτηση σε τηλεφωνικό κέντρο. 
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε ανάλογο πόστο. 
https://swr.gr/PjzvJ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εται-
ρία με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη 
ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απα-
σχόληση, δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. 
Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψη-
λές αμοιβές, γραμματειακή υποστήριξη στα 
γραφεία μας. Τηλ.: 210 8040505. https://
swr.gr/NvwSl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εται-
ρία με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη 
ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απα-
σχόληση, δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. 
Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψη-
λές αμοιβές, γραμματειακή υποστήριξη στα 
γραφεία μας. Τηλ.: 210 8040505. https://
swr.gr/ansjx

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/1pU8r
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/5zpw6
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/EY93r
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/N0Q8o
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/MZnBE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/SuV7A
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εται-
ρία με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη 
ακινήτων στους πελάτες μας. Μερική απα-
σχόληση, δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. 
Προσφέρονται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψη-
λές αμοιβές, γραμματειακή υποστήριξη στα 
γραφεία μας. Τηλ.: 210 8040505. https://
swr.gr/bcSua
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνεργάτες από μεσιτική εταιρία 
με μεγάλο πελατολόγιο για υπόδειξη ακινή-
των στους πελάτες μας. Μερική απασχόληση, 
δυνατότητα ελεύθερου ωραρίου. Προσφέρο-
νται: Δωρεάν εκπαίδευση, υψηλές αμοιβές, 
γραμματειακή υποστήριξη στα γραφεία μας. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/BaRqO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για το τμήμα πω-
λήσεων σε κατάστημα με είδη τεχνολογίας 
στο κέντρο. Μόνιμη εργασία, βασικός μισθός, 
πλήρης ασφάλιση. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γνώση αγγλικών, χρήση Η/Υ, ευχέρεια 
λόγου. https://swr.gr/ZMfXp
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την Planet Homes με γραφεία 
σε Kηφισιά και Ελληνικό στελέχη πωλήσεων 
για υπόδειξη ακινήτων στο πελατολόγιό μας. 
Προσφέρονται: Έτοιμο χαρτοφυλάκιο ακι-
νήτων, ανταγωνιστικό πακέτο, δυνατότητες 
εξέλιξης, εκπαίδευση. Πλήρης απασχόληση. 
Τηλ.: 210 8040505. https://swr.gr/VbWAS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για πωλήσεις B2B σε 
γιατρούς. Επιθυμητή 3ετής προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/kgrob
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από πολυεθνική εταιρία άτομα 
για τη στελέχωση του τηλεφωνικού κέντρου 
και συγκεκριμένα για την προώθηση ασφα-
λιστικών προϊόντων και την εξυπηρέτηση 
συγκεκριμένου πελατολογίου (διαχείριση 
εισερχόμενων κλήσεων). Πλήρης απασχό-
ληση σε πρωινές-απογευματινές βάρδιες. 
Απαραίτητα: Καλή γνώση της αγγλικής και 
Η/Υ. https://swr.gr/QYI6M
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για call center από 
γνωστό ειδησεογραφικό site. Παρέχο-
νται ικανοποιητικές απολαβές και bonus. 
Απαιραίτητα προσόντα: Ευχέρεια λόγου και 
γνώσεις social media. Παρέχεται εκπαί-
δευση. https://swr.gr/uoWvd
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δυναμικά άτομα από νεοσύ-
στατο τμήμα marketing (B2B πωλήσεων) 
για τη στελέχωση του τμήματος. Τηλ.: 210 
2284460. https://swr.gr/tYxi4
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με εμπειρία στην τηλε-
φωνική επικοινωνία για πλήρη ή μερική 
απασχόληση σε νεοσύστατα τμήματα και 
συγκεκριμένα για ενημέρωση σχετική 
με προγράμματα εναλλακτικού παρόχου 
ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικός μισθός και 
ασφάλιση. Τηλ.: 210 2284460. https://swr.
gr/0rSQF
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ταμίες με απαραίτητη εμπειρία 
στο κομμάτι της διαχείρισης ταμείου για 
εργασία σε event. Παρέχονται ασφάλιση 
και ικανοποιητική αμοιβή. Τηλέφωνο: 210 
6142140. Αποστολή βιογραφικών με την 
ένδειξη «Cashier». https://swr.gr/4BDOC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια full time για νέο 
κατάστημα με γυναικεία ρούχα στο κέντρο 
της Πετρούπολης. https://swr.gr/REhU9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος ηλεκτρονικού κατα-
στήματος στη Ν. Ερυθραία πλήρους-μερικής 
απασχόλησης με επιθυμητή προϋπηρεσία 
στη διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικού 
καταστήματος (e-shop). Τηλ. επικοινωνίας: 
210 8000524. https://swr.gr/gDZpn
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλητές/τριες καταστήματος σε 
Ν. Ερυθραία και Χαλάνδρι μερικής-πλήρους 
απασχόλησης. Τηλ.: 210 8000524. https://
swr.gr/kTdpo
ΖHTEITAI πωλητής για πωλήσεις B2B σε 
γιατρούς. Επιθυμητή τριετής προϋπηρεσία. 
https://swr.gr/XMswZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το e-shop.gr πωλητής/τρια 
μερικής απασχόλησης για το Ε-shop Ρoint 
στην Καβάλα. https://swr.gr/ISElj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία καλλυντικών άτομο 
στον τομέα των πωλήσεων προϊόντων της 
στο εξωτερικό. Η προώθηση θα πραγματο-
ποιείται μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας 
στο γραφείο της εταιρίας (γραμματεία). Πολύ 
καλή γνώση αγγλικών. https://swr.gr/KG7dv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από εταιρία εμπορίας 
κοπτικών εργαλείων μετάλλου για πλήρη 
απασχόληση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να δια-
θέτουν μηχανολογικές γνώσεις ή εμπειρία σε 
μηχανουργείο. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 
https://swr.gr/VspIB
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα από την αστική μη 
κερδοσκοπική Μέλαθρον Οικουμενικού Ελλη-
νισμού (www.gnl.gr) με 35ετή δραστηριότητα 
για ειδική εργασία (συνδυασμός συνέντευ-
ξης, δημοσίων σχέσεων, πώλησης) σε μέλη. 
https://swr.gr/CLGa2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για την προώθηση 
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μισθός και ασφά-
λιση (εργόσημο). Απαραίτητη η κατοχή κινητού 
ή tablet με σύνδεση internet. https://swr.
gr/FSe3B
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για την προώθηση 
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Παροχές: μισθός 
και ασφάλιση (εργόσημο). Απαραίτητη η κα-
τοχή κινητού ή tablet με σύνδεση internet. 
https://swr.gr/0wiXB
ZHTOYNTAI από αστική μη κερδοσκοπική 
εταιρία 2 άτομα για το τμήμα διαχείρισης με-
λών Ελλάδας και εξωτερικού του Μέλαθρον 
Οικουμενικός Ελληνισμός. Ευχέρεια λόγου, 
ευγένεια. 5ήμερο, 8ωρο. https://swr.gr/57gSD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος 
καταστημάτων λιανικής. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση Η/Υ. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. 
https://swr.gr/h7QOo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής 
σε δίκτυο λιανικής. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση Η/Υ και η άριστη γνώση αγγλικών 
και ισπανικών. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. 
https://swr.gr/oNQKG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής 
σε δίκτυο χονδρικής. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση Η/Υ. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. 
https://swr.gr/YIfZT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Social Future υπεύθυνος/η 
πωλήσεων για την περαιτέρω ενδυνάμωση 
της ομάδας. Παρέχονται μισθός, bonus, εκ-
παίδευση. https://swr.gr/XfbDz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια έμπειρη και δραστήρια 
για κατάστημα πώλησης τουριστικών ρού-
χων στο Μοναστηράκι. Aπαραίτητη η πολύ 
καλή γνώση αγγλικών, άμεση πρόσληψη, 
μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6974 810746. https://
swr.gr/UuIXS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από την PowerSales πωλητής 
ηλεκτρολόγος-ηλεκτρονικός με προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών (συστήματα UPS). Η/Υ, 
αγγλικά, ευχέρεια στην επικοινωνία, όρεξη 
για δουλειά. Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. 
Φαξ: 210 2848676. https://swr.gr/3m8XS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E. για το 
κατάστημα Αττικής πωλήτρια με ελάχιστη 
προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση, 
γνώση αγγλικών, Η/Υ και merchandising. 
Ομαδικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία. 
https://swr.gr/4hrTj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E. για το 
κατάστημα της Θεσσαλονίκης πωλήτρια με 
ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση αγγλικών, Η/Υ και merchandising. 
Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες. 
https://swr.gr/y6LEX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος καταστήματος-εργάτης 
από μεγάλη εταιρία χαλιών για πλήρη απα-
σχόληση σε Νέα Ιωνία, Χολαργό, Ελληνικό. 
Απόφοιτος λυκείου, κάτοχος διπλώματος Β’ 
κατηγορίας. Φαξ: 210 2772580. Τηλ.: 210 
2790121. https://swr.gr/JK1vh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος πωλήσεων με ή χωρίς 
προϋπηρεσία από μεγάλη εταιρία χαλιών για 
πλήρη απασχόληση στο Ελληνικό, γνώσεις 
εσωτερικής διακόσμησης θα ληφθούν υπό-
ψη. Φαξ: 210 2772580. Τηλ.: 210 2790121. 
https://swr.gr/6YIxc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλησης με 
γνώση αγγλικών από κατάστημα στην Πλάκα. 
Τηλ.: 6946 371894. https://swr.gr/PSgyl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για πλήρη απασχό-
ληση στο κρεοπωλείο «ΝΙΚΟΣ» στο κέντρο 
(Θέρμη Θεσσαλονίκης). Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη στον χώρο των πωλήσεων τροφί-
μων, εξοικείωση με τη διαχείριση και την 
καταμέτρηση χρημάτων. F.: kreatoedesmata. 
Τηλ.: 6936 681030. https://swr.gr/OFynY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ταμίας από εστιατόριο στο Κολωνάκι 
για πρωινή και βραδινή full time απασχόληση. 
https://swr.gr/QBHzF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ merchandiser για το εμπορικό τμήμα 
εκδοτικής εταιρίας. Πλήρης απασχόληση, κά-
τοχος δικύκλου ή αυτοκινήτου. Προϋπηρεσία 
στον χώρο του merchandising επιθυμητή. 
Κωδικός: MER0918. https://swr.gr/8Kfte

ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος εκπαίδευσης και πωλή-
σεων από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη 
της, μεγάλου εκπαιδευτικού οργανισμού (ΙΕΚ) 
στα νότια προάστια. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. 
Κωδικός θέσης: Educat. Consult.1. https://
swr.gr/nRaxm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από υπεύθυνη πωλήσεων ειδη-
σεογραφικού site υπάλληλος τηλεφωνικού 
κέντρου πλήρους ή μερικής απασχόλησης. 
Απαραίτητες γνώσεις social media. Παρέχεται 
εκπαίδευση. https://swr.gr/84sXK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία σύμβουλος πωλήσεων 
επιχειρηματικού λογισμικού. Εμπειρία σε Β2Β 
πωλήσεις. Ομαδικό πνεύμα στην εργασία. 
Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές 
ικανότητες, ευελιξία. Δυναμική προσωπικό-
τητα και φιλοδοξία. Καλή γνώση αγγλικών. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
https://swr.gr/eWsGL
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πρόσληψη πωλητές με 
προϋπηρεσία από εταιρία τουρισμού. Κάρτα 
ανεργίας 3 μήνων και άνω απαραίτητη, καλή 
γνώση αγγλικών και Η/Υ και δυνατότητα για 
ταξίδια. Βασικός μισθός και bonus. https://
swr.gr/WZTxN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το e-shop.gr πωλητής/τρια 
μερικής απασχόλησης για το e-shop Point 
στη Νίκαια. https://swr.gr/dLv2Y

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πτυχιούχοι AEI-TEI-IEK ή από 
ΑΣΠΑΙΤΕ για εργασία σε όμιλο Πληροφορι-
κής. Προαιρετικά προσόντα: Proficiency και 
γρήγορη δακτυλογράφηση. Βιογραφικά με 
θέμα sw1, ώρες επικοινωνίας: 10:00-21:00. 
https://swr.gr/hwanU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ developer με γνώσεις asp.net, 
web forms, C#, Jquery, Sql server 2012, net 
framework 4 για μόνιμη εργασία στα βόρεια 
προάστια. https://swr.gr/L1Xem
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής στην 
Αθήνα τεχνικός Η/Υ με αποδεδειγμένη εμπει-
ρία και πιστοποίηση σε προϊόντα vmware, 
Microsoft (MCSA), Hyper-V. Δίπλωμα αυ-
τοκινήτου. Τηλ.: 210 9531000. Φαξ: 210 
9531001. Βιογραφικά με κωδικό: FE09/18. 
https://swr.gr/DSwuf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής στη 
Θεσσαλονίκη τεχνικός Η/Υ με αποδεδειγ-
μένη εμπειρία και πιστοποίηση σε προϊόντα 
vmware, Microsoft (MCSA), Hyper-V. Δίπλωμα 
αυτοκινήτου. Τηλ.: 210 9531000. Φαξ: 210 
9531001. Βιογραφικά με κωδικό: FE09/18. 
https://swr.gr/JU657
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής τεχνικός 
Η/Υ με αποδεδειγμένη εμπειρία σε δίκτυα 
Η/Υ και επικοινωνίες για on-site υποστή-
ριξη. Δίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής 
απαραίτητα. Τηλ.: 210 9531000. Φαξ: 210 
9531001. Βιογραφικά με κωδικό: FE09/18. 
https://swr.gr/8YCX9
SEEKING FOR junior computer validation 
specialist. Requirements: Independently 
perform CVS projects in an international 
environment, support projects as validation 
support, help to develop validation strategies 
and play a key support. https://swr.gr/oFf73
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
web designer για δημιουργία Wordpress sites 
με γνώσεις Adobe Photoshop και Illustrator. 
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/QE1zr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός μηχανικός εφαρ-
μογών για συναρμολόγηση PCB, ηλεκτρικές 
μετρήσεις, κατασκευή καλωδιώσεων. Απαραί-
τητα προσόντα: Πτυχιούχος ηλεκτρονικός-ηλε-
κτρολόγος μηχανικός, εξαιρετική κατανόηση 
αναλογικών-ψηφιακών κυκλωμάτων, γνώση 
αγγλικών. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υπο-
χρεώσεις για άνδρες υποψηφίους. https://
swr.gr/OGW9k
ΖΗΤΕΙΤΑΙ junior web developer με γνώσεις 
σε Joomla, Wordpress από εταιρία internet. 
Μόνιμη πενθήμερη εργασία με συνεχές 
ωράριο. Μισθός και ασφάλιση ΙΚΑ. Πνεύ-
μα συνεργασίας και ομαδικότητας. https://
swr.gr/Cz9ju
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός με πτυχίο Επιστήμης 
Υπολογιστών, εμπειρία σε hardware-software 
integration, software validation και testing, 
αγγλικά, δυνατότητα ταξιδιών. Προαιρετικές 
απαιτήσεις: Μεταπτυχιακό Επιστήμης Η/Υ, 
εμπειρία στην ανάπτυξη embedded software 
σε C. https://swr.gr/HT61Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός Η/Υ για ημιαπασχόληση, 
έμπειρος σε δίκτυο 11 χρηστών και 2 servers. 
Απαραίτητες γνώσεις Microsoft Exchange 
Server, Small Business Suite, Entersoft ERP 
και γενικώς σε ανάγκες επιχειρήσεων. https://
swr.gr/Ok7yp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής Πληροφορικής ή τελει-
όφοιτος πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, αριστούχος, 
να διαμένει υποχρεωτικά στην περιοχή των 
Αμπελοκήπων ή του Ψυχικού ή του Αμαρου-
σίου (κοντά στα βόρεια προάστια) για πρωινή 
μερική απασχόληση σε ιατρικό site. Τηλ.: 210 
6469666. https://swr.gr/YAQGm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία τεχνικός-μηχανο-
γράφος. Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη. 
Γνώσεις σχετικές με βάσεις δεδομένων (MS 
SQL Server) και εμπειρία στην υποστήριξη 
εφαρμογών θα εκτιμηθούν. Δίπλωμα δικύκλου 
και αυτοκινήτου. Εκπληρωμένες στρατιωτι-
κές υποχρεώσεις. Ομαδικό πνεύμα. https://
swr.gr/mX4vS

ΖΗΤΕΙΤΑΙ software engineer από εταιρία. 
Επιθυμητά προσόντα: Άριστη γνώση Visual 
Studio 2008 και άνω και C#. Άριστη γνώση 
MS SQL. Πτυχίο ανώτερης-ανώτατης σχολής. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Προηγούμενη σχετική εμπειρία θα εκτιμηθεί. 
https://swr.gr/iqrsv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής computer 
engineer με γνώσεις router, firewall, exchange 
server, Hyper V, Active Directory, με δίκυ-
κλο. 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 πλη-
ροφορικής στον Πειραιά για πλήρη απασχό-
ληση. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και η 
προϋπηρεσία. https://swr.gr/4RL8A
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Ζουμπουλάκης Α.Ε. 
presales engineer-IT administrator. Πτυ-
χίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία σε δημόσιους διαγωνισμούς. 
https://swr.gr/0yK8c

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- 
ΑΓΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλληλος 
γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα εισα-
γωγών. Απαραίτητα: Άριστη γνώση αγγλι-
κών, MS Οffice, εμπειρία στις διαδικασίες 
εισαγωγών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε 
εισαγωγές από τρίτες χώρες και η γνώση 
ERP Softone. https://swr.gr/h2H6E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για το τμήμα προσφορών 
από βιομηχανία κουφωμάτων. Εμπειρία σε 
αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη. Απαραίτητα 
προσόντα: Χρήση υπολογιστή, άριστη γνώση 
Themelio, MS Office, αγγλικά. Πληροφορίες: 
210 5122555. https://swr.gr/AtkrV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος για μόνιμη εργασία για 
το τμήμα αγορών με εμπειρία στον κλάδο 
τροφίμων από εταιρία χονδρικού εμπορίου. 
Γνώση δημοσίων διαγωνισμών θα εκτιμηθεί. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία. https://swr.gr/qonkC

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες ειδικευμένοι, με 
εμπειρία, στην εξωτερική θερμοπρόσοψη 
κτηρίων. Μισθός αναλόγως προσόντων. 
https://swr.gr/NmRF5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός από Α.Ε. μηχανημάτων 
συσκευασίας με έδρα την Παλλήνη. Προσόντα: 
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, αγγλικά, τριετής 
προϋπηρεσία. Κωδ. θέσης: 6. https://swr.
gr/PqaJd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων με προ-
ϋπηρεσία άνω των 5 ετών από συνεργείο 
στη Βάρη Αττικής για πλήρη απασχόληση. 
Καλές απολάβές. Τηλ. επικοινωνίας: 210 
8991100. https://swr.gr/6Lmcq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων για 
τη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: Τεχνική εκπαί-
δευση, εμπειρία, υπευθυνότητα, ικανότητα 
συνεργασίας. Προσφέρονται: ανταγωνιστικές 
αποδοχές, προοπτική εξέλιξης και διαρκής 
εκπαίδευση. https://swr.gr/e7Za2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλητής-μονταδόρος 
μεταλλικών κατασκευών από εταιρία ανακύ-
κλωσης πλησίον ΒΙΠΕΘ Σίνδου με εμπειρία. 
Πλήρης απασχόληση, μισθός, ασφάλιση. Κατά 
προτίμηση από τα δυτικά προάστια. Φαξ: 2310 
722855. https://swr.gr/7jaZ5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες από εταιρία ηλεκτρολο-
γικών εγκαταστάσεων. Τηλ.: 210 5697302. 
https://swr.gr/uXKRC
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ηλεκτρολόγου από 
εταιρία ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. 
Τηλ.: 210 5697302. https://swr.gr/kG4b1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία ηλεκτρολόγοι, 
βοηθοί και τεχνίτες για βιομηχανικά έργα 
στην Αθήνα. Άμεση πρόσληψη, ικανοποιητικές 
αποδοχές. https://swr.gr/A7kms
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από τεχνική εταιρία υδραυ-
λικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων 
φυσικού αερίου. Περιοχή: Θριάσιο Πεδίο. 
https://swr.gr/EAoSu
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία 2 άτομα με ελάχιστες 
τεχνικές γνώσεις για πρωινή ή απογευματινή 
απασχόληση. Κάτοχοι μοτοσικλέτας. Τηλ.: 210 
8228183 (ώρες επικοινωνίας: 10:00-15:00). 
https://swr.gr/DinBl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός μηχανικός ή ηλε-
κτρολόγος με εμπειρία στον βιομηχανικό 
αυτοματισμό και στη βιομηχανική παραγωγή 
από εκτυπωτική μονάδα με έδρα την Αττική. 
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
https://swr.gr/osGKW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ με πολύ καλές γνώσεις 
σε επισκευές Η/Υ, laptops, κινητών, tablets. 
Hardware και software. Περιοχή: Παγκρά-
τι. Τηλ.: 6947 453888 (ωρες επικοινωνίας: 
09:00-21:00). https://swr.gr/3hrWm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός τοποθέτησης συστημάτων 
ασφαλείας και συναγερμών από εμπορική 
εταιρία στα βόρεια προάστια με τουλάχιστον 
3ετή εμπειρία. https://swr.gr/IR5sc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κατασκευαστική εταιρία 
βοηθός ξυλουργού και βοηθός βαφέα για 
μόνιμη απασχόληση. https://swr.gr/zpkPW

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 100 δωματίων στην 
Κω συντηρητής ηλεκτρολόγος με γνώσεις 
υδραυλικού. Προσφέρεται στέγη και φαγητό. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 6972 260260. https://
swr.gr/yNHP9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός υδραυλικού για εργασία 
πλήρους απασχόλησης στις Συκιές Θεσσαλο-
νίκης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντίκει-
μενο. Τηλ.: 2316 005700 (ώρες επικοινωνίας: 
08:00-14:30). https://swr.gr/1Fl37
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης μετάλλου-ηλεκτροσυ-
γκολλητής με εμπειρία από την εξαγωγική 
βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο Θεσσα-
λονίκης. Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 2310 
728500. https://swr.gr/7emCL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία χημικών στο Κο-
ρωπί εργατοτεχνίτης-χειριστής μηχανών για 
το τμήμα παραγωγής της. Κυλιόμενες βάρδιες. 
https://swr.gr/mKzYG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλητής για μόνιμη 
απασχόληση στο τμήμα παραγωγής κατα-
σκευαστικής-εμπορικής εταιρίας. Εμπειρία 
και πρόσθετες γνώσεις θα συνεκτιμηθούν. 
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «Ηλε-
κτροσυγκολλητής». https://swr.gr/WPngo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός, απόφοιτος ΤΕΙ-ΙΕΚ 
με γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρονικών επισκευών 
και παραγωγής, για μόνιμη απασχόληση στο 
τμήμα service κατασκευαστικής-εμπορικής 
εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών με την έν-
δειξη «Ηλεκτρονικός». https://swr.gr/6MWEU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη Φο-
λέγανδρο έμπειρος εφαρμοσμένος τεχνικός 
με πολυειδικότητα ως προϊστάμενος συντή-
ρησης, επισκευών και αναβαθμίσεων των 
μονάδων για μόνιμη συνεργασία αορίστου 
χρόνου. https://swr.gr/ZGEri
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενοδοχείων 
στη Φολέγανδρο για μόνιμη απασχόληση 
έμπειρος συντηρητής με ειδικότητα ψυκτι-
κού-υδραυλικού. Προσφέρεται αναλόγως 
προσόντων αμοιβή, ασφάλιση, καθώς και 
στέγη, διατροφή. https://swr.gr/QuhLj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από συνεργείο φορτηγών 
στον Άγιο Στέφανο Αττικής ηλεκτρολόγος 
οχημάτων. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6973 697034. https://swr.
gr/dSpkI
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών 
ηλεκτρολόγοι απαραίτητα με ανάλογη 
προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. Εκ-
πληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν θα λαμβά-
νονται υπόψη. Προαιρετικά δίπλωμα Γ’ με 
ΠΕΙ και αγγλικά. Κωδικός: ΗΛΕ-Θ. https://
swr.gr/V4f38
ZHTΟΥΝTAI από εργοστάσιο επιγραφών στη 
ΒΙΠΕΘ τεχνίτες φωτεινών επιγραφών. Απα-
ραίτητα με ανάλογη προϋπηρεσία και δίπλωμα 
οδήγησης. Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν θα 
λαμβάνονται υπόψη. Προαιρετικά δίπλωμα Γ’ 
με ΠΕΙ και αγγλικά. Κωδικός: ΤΦΕ-Θ. https://
swr.gr/7Q2Gv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος χημικός με εμπειρία 
στη χρήση και την επισκευή αναλυτικών 
οργάνων. Διάθεση για μάθηση, ικανότητα 
συνεργασίας, δεξιότητα στην επικοινωνία, 
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στα 
ανατιθέμενα έργα. https://swr.gr/Xkx3C
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα επιπλοποιός ή μαρα-
γκός για τοποθέτηση-συναρμολόγηση 
επίπλων σε έργο στο κέντρο της Αθήνας. 
Τηλ.: 6936 030474, 6974 939918. https://
swr.gr/BVGX4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα τον 
Γέρακα Αττικής, που εξειδικεύεται σε ηλε-
κτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και 
στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων, 
υδραυλικός για τη στελέχωση του ανθρώπινου 
δυναμικού της. https://swr.gr/qxdi4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι άτομο 
στην ειδικότητα των γενικών καθηκόντων 
στον τομέα της συντήρησης. Απαραίτητα 
προσόντα: πτυχίο στην ειδικότητα και 2 
χρόνων προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. 
https://swr.gr/jpdwQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι άτομο 
με ειδικότητα υδραυλικού στον τομέα της 
συντήρησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο 
στην ειδικότητα και 2 χρόνων προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/KB3V1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι άτομο 
με ειδικότητα ηλεκτρολόγου στον τομέα της 
συντήρησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο 
στην ειδικότητα και 2 χρόνων προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/IDW80
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την In2solution ΙΕΠΥΑ 2 
τεχνικοί συστημάτων ασφαλείας πλήρους 
απασχόλησης. https://swr.gr/BwgN4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος εφαρμοσμένος τεχνικός με 
πολυειδικότητα ως προϊστάμενος συντήρησης, 
επισκευών και αναβαθμίσεων των μονάδων 
από όμιλο ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο 
για μόνιμη συνεργασία αορίστου χρόνου. 
https://swr.gr/WMEef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός ανελκυστήρων για 
μόνιμη πρωινή εργασία 09:00-17:00 στο 
τμήμα εγκατάστασης ανελκυστήρων στην 
Αθήνα με αρμοδιότητες βοηθού (δίνεται η 
ευκαιρία εκπαίδευσης στην περίπτωση που ο 
ενδιαφερόμενος είναι ανειδίκευτος). https://
swr.gr/NO2nd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψυκτικού για βιομηχανική 
ψύξη. https://swr.gr/InhiU

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενοδοχείων 
στη Φολέγανδρο για μόνιμη απασχόληση 
έμπειρος συντηρητής με ειδικότητα ψυκτι-
κού-υδραυλικού. Προσφέρεται αναλόγως 
προσόντων αμοιβή μετά ασφάλισης και 
αξιοπρεπής στέγη και διατροφή. https://
swr.gr/h3XpM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εμπορική κατασκευαστι-
κή εταιρία Quality North Hellas πολιτικός 
μηχανικός ως εργοδηγός έργων (μηχανικός 
ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Απαραίτητo προσόν: προϋπηρεσία 
στην επίβλεψη έργων κτηριοδομικών υλικών. 
https://swr.gr/mUkSx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευών αλουμινίου 
μάστορας σιδεράς και μάστορας αλουμινάς 
με γνώσεις από κατασκευές Etalbond κου-
φωμάτων 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 προϋπηρεσία 
σε ανάλογες θέσεις. Αμοιβή ικανοποιητική. 
https://swr.gr/SD87t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία στον Γέρακα 
Αττικής ηλεκτρολόγος με εμπειρία για ηλε-
κτρομηχανολογική συντήρηση μηχανημάτων 
πρατηρίων υγρών καυσίμων. Δίπλωμα Β’ 
κατηγορίας απαραίτητο. https://swr.gr/bsBzZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην 
Ανατολική Θεσσαλονίκη τεχνίτης κουφω-
μάτων. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη. Θέση 
εργασίας πλήρους απασχόλησης. https://swr.
gr/IAbPQ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist μόνιμος, νυχτερινός, 
από μικρό κατάλυμα στην Αθήνα. Απαραίτητη 
η πολύ καλή γνώση τουλάχιστον αγγλικών, 
computer, internet, κρατήσεις για εργασία 
μόνιμη, βραδινή, μόνο με προϋπηρεσία στον 
κλάδο. https://swr.gr/hvNW2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για τουριστικό γρα-
φείο στον Άγιο Δημήτριο Αττικής με γνώση 
αγγλικών. https://swr.gr/EXa5P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διευθυντής λειτουργικού από 
την εταιρία Acch Hotels για τα ξενοδοχεία 
της Pelagos Hotel Zante και Evante Classic 
Beach Hotel στη Ζάκυνθο All Inclusive. https://
swr.gr/69mbM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort για τη 
θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος) 
άτομο ως υπάλληλος υποδοχής. Πληροφορίες 
στο 28250 32075. https://swr.gr/N10MR
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort 
για τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώ-
βριος) καμαριέρηδες/ες. Πληροφορίες στο 
28250 32075. https://swr.gr/xSQR8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 100 δωματίων 
στην Κω κηπουρός/εργάτης για 12μηνη 
απασχόληση. Προσφέρεται στέγη και φα-
γητό. Πληροφορίες στο τηλ.: 6972 260260. 
https://swr.gr/wgKlM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για πωλήσεις σε 
τουριστικό πρακτορείο. Απαραίτητη η γνώση 
Η/Υ και αγγλικών. Εμπειρία στον εναλλακτικό 
τουρισμό θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/gynkt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5 αστέρων έμπει-
ρος/η φυσικοθεραπεύτης/τρια με γνώσεις 
μυοχαλαρωτικού, αθλητικού, λεμφικού, thai 
μασάζ και ρεφλεξολογίας. Απαραίτητη η γνώση 
της αγγλικής γλώσσας. https://swr.gr/fNVhn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5 αστέρων έμπει-
ρος/η αισθητικός με γνώσεις θεραπείας 
προσώπου, σώματος και manicure-pedicure. 
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
https://swr.gr/TGxa4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό ξενοδοχείο 4 αστέρων 
στη Θεσσαλονίκη καμαριέρα με απαραίτητη 
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. https://swr.
gr/mHRvF
WEST East Suites in Imerovigli Santorini 
island is LOOKING for reservation and front 
office manager for the new season. Previous 
experience in a 5* hotel is needed. https://
swr.gr/KDjdP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρεσεψιονίστ από ξενοδοχείο στη 
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. Τηλ.: 6974 
582818. https://swr.gr/KJVdh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη 
Φολέγανδρο receptionist για συνεργασία. 
Απογευματινός/ή με εμπειρία στο σύστημα 
Ερμής 8 και στο night auditing. Παρέχεται 
διαμονή και διατροφή. https://swr.gr/QhtDE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
receptionist με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. 
https://swr.gr/asQiP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από μικρό ξενοδοχείο 
στην Αθήνα για 8 ώρες εργασία/2 ημέρες την 
εβδομάδα, παρέχεται ασφάλιση. Τηλ.: 213 
0458710. https://swr.gr/oZvgz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής με 
γνώση all inclusive concept για εποχική 
τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου 
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα (studio and 
apartments), 2 ταβέρνες, εστιατόριο, μπαρ, 
πισίνα, tennis. https://swr.gr/BCfFq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από κεντρικό ξενοδο-
χείο στη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: εμπειρία 
σε αντίστοιχη θέση, γνώση ξενοδοχειακού 
προγράμματος Opera και άριστη γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. https://swr.gr/kWGzc

ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής με 
γνώση all inclusive concept για εποχική 
τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου 
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα (studio 
and apartments), 2 ταβέρνες, εστιατόριο, 
μπαρ, πισίνα, tennis. https://swr.gr/xqdKN
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη 
Φολέγανδρο receptionist για συνεργασία, 
απογευματινός/ή με εμπειρία στο σύστημα 
Ερμής 8 και στο night auditing. Παρέχεται 
αξιοπρεπής διαμονή και διατροφή. https://
swr.gr/iBaRZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι υποδοχής με προϋ-
πηρεσία 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 απα-
ραίτητες. Τηλ.: 6934 943640 (κ. Προκοπάκης). 
https://swr.gr/sOpqP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στην Αθήνα 
άμεσα receptionist. Προσόντα: κάτοχος πτυχίου 
τουριστικής σχολής, εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 
(προφορικά-γραπτά), ευχάριστη εμφάνιση 
και δυναμική προσωπικότητα, γνώση άλ-
λων ξένων γλωσσών. https://swr.gr/fB3RZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος τουριστικού γραφείου 
με γνώσεις έκδοσης εισιτηρίων (Forth CRS), 
Word, Excel και ξένες γλώσσες. https://swr.
gr/GhwaB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από ξενοδοχείο στις 
Κυκλάδες για τη σεζόν 2018-2019. Απαραίτητη 
η σχετική προϋπηρεσία και η άριστη γνώση 
αγγλικών. Γνώση γαλλικών πολύ επιθυμητή. 
https://swr.gr/Wdyqa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από πολυτελές ξενο-
δοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και 
πλήρης διατροφή. https://swr.gr/LemDZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ duty manager με προϋπηρεσία 
και εμπειρία σε ξενοδοχεία 5*, απόφοιτος 
σχολής με καλές γνώσεις F B. https://swr.
gr/FoAZd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής για μικρή 
ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, με άριστη 
γνώση αγγλικών. Παρέχεται διαμονή. Τηλ: 
22860 25480. https://swr.gr/5mF18
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γενικών καθηκόντων 
με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 
250 κλινών. https://swr.gr/uBepZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρεσία 
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών. 
https://swr.gr/zU3aD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες-πλυντήρια σε ξε-
νοδοχείο 3*-4* και 5* στην Αθήνα με προϋ-
πηρεσία τουλάχιστον 2 ετών και απαραίτητο 
πιστοποιητικό υγείας. Τηλ: 210 3318276, 
ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00. https://
swr.gr/Ndu54
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα ξενοδοχεία Santa Hotels 
στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης άτομα για το 
τμήμα του front office-υπάλληλοι υποδοχής. 
Μισθός αναλόγως προσόντων και προϋπη-
ρεσίας. https://swr.gr/U4b1Z

ΥΓΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από διαγνωστικό κέντρο παρα-
σκευάστρια με εμπειρία σε λήψεις και εργα-
στηριακές γνώσεις. Μισθός ικανοποιητικός. 
Πλήρης ασφάλιση. Φαξ: 210 7613150. https://
swr.gr/hYBAU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια-νοσηλευτής/τρια 
(ΤΕΙ, ΑΕΙ) για εργασία σε ΙΕΚ στη Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.: 2310 229962.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από πολυϊατρείο πτυχιούχος ιατρός 
ή σε αναμονή ειδικότητας για υποστήριξη του 
διευθυντή παθολογικού σε ιατρείο και κλινι-
κές. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση αγγλικών 
και Η/Υ για συγγραφή ιατρικών αναφορών. 
Πλήρης απασχόληση. https://swr.gr/qbRIO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυμναστής/τρια για απογευματινή 
απασχόληση σε αίθουσα με μηχανήματα σε 
γυμναστήριο στο Μοσχάτο. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύ-
θυνη, κα Εβίτα Παπακωνσταντίνου στο 210 
9424686. https://swr.gr/s5yhM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γενικός ιατρός, παθολόγος, 
ρευματολόγος ή φυσίατρος ως βοηθός σε 
ιατρικό κέντρο με δυνατότητα παροχής δω-
ρεάν ιατρείου. Τηλ.: 210 6718080. https://
swr.gr/piFNc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα ιατρός για μερική απασχό-
ληση σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων 
στο Κερατσίνι. Τηλ.: 210 4613656 (ώρες 
επικοινωνίας: 10:00-19:00). https://swr.
gr/Y1RK9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
μαία με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. https://
swr.gr/SkuwV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια 
νοσηλεύτρια με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. 
https://swr.gr/tcepK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νοσηλευτής για κέντρο φροντίδας 
ηλικιωμένων στο Ζούμπερι Αττικής. https://
swr.gr/r18gt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ιατρικών οργάνων από 
εταιρία παροχής παραϊατρικών υπηρεσιών. 
Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο βιοϊατρικής 
τεχνολογίας ή επιστημών υγείας, γνώση 
αγγλικών και Η/Υ. Κάτοχος αυτοκινήτου. 
Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. 
https://swr.gr/wCzkY



Python Developer

Engineering Department
Description: GRNET’s current cloud computing services 
ViMa and ~okeanos are hosting more than 10.000 VMs 
and they are based on Google’s Ganeti software as well as 
home-grown management software (ganetimgr, synnefo). 
Furthermore, GRNET designs and delivers advanced data 
network services utilizing configuration automation and 
orchestration capabilities. 
Python Django is the core framework used across these 
solutions. We are currently looking for a Senior Python 
developer to join our devs team and work on designing 
and implementing cloud computing/storage/network 
service solutions.
Responsibilities:

Developing software to extend GRNET’s existing 
cloud computing and/or network services

Designing and developing software for scalable, 
fault-tolerant, highly available web services 
targeting hundreds of thousands of users

Designing and developing smart software solutions 
for managing computing, storage, and network loads 
within and across multiple data centers
Requirements:

Experience in developing end-to-end integrated web 
applications using Python, Django, and PostgreSQL

Experience in the Linux operating system 
and in particular Debian-Ubuntu distributions 
or other UNIX-based functionalities 
(bash scripting, networks, administration)

Experience in using ticketing-issue tracking 
and systems project management (
Atlassian JIRA, Redmine, etc)

Very good knowledge of the english language
Desired:

Experience in designing, developing, managing 
scalable cloud-based applications based on Linux 
Virtualization technologies, at least one of the 
following: KVM-Xen, Ganeti-libvirt-OpenStack

Basic knowledge of network technologies (WAN 
technologies, routing & switching, IPv6, SNMP 
protocols)

Experience in containers and container 
orchestration technologies, at least 
one of the following: Docker, Kubernetes, Mesos

Experience in distributed storage systems, at least 
one of the following: Ceph-RADOS

Experience in Agile software development 
methodologies (Scrum)

Experience in git and Continuous Integration Tools 
(Jenkins-Travis)

Experience in using the Phabricator platform 
for collaborative code review-code repository-sprint 
management

International collaborations
Opportunities for development of personal skills 

through training and conferences
Environment that fosters innovation

Send your cv to this link: https://swr.gr/NT402.

Α leading company in the Finance and Insurance sector is 
seeking a highly skilled Greek Lawyer qualified to practice 
as a Court counsel to be mostly positioned at the Sofia 
office of the company. Excellent command of Greek and 
English is mandatory, good knowledge of other European 
languages will be also taken into consideration.
Job requirements:

Graduate in Law from a Greek Law School 
and membership in the Bar

Satisfactory professional experience as a legal 
adviser, solicitor and/or barrister dealing with different 
legal issues.

Familiarity with MTPL industry will be considered 
as a strong advantage

Excellent command of english. Vital for internal 
communication

Self-driven, motivated, proactive and able to fit 
in with the team

Proficient user of modern IT tools, especially 
MS Office suite

Clean criminal record and driving license
Responsibilities:

Providing assistance and delivering legal advice 
in Greek legal topics mostly focused on MTPL 
insurance issues

Representing the company alone or in groups 
to Greek judicial and administrative authorities

Constantly monitoring financial and insurance 
legislation and regulation in Greece and EU at large

The chance to join a vibrant and fast-growing 
company; Career prospects

Excellent working conditions in a dynamic work 
environment. Friendly and helpful colleagues

A highly competitive salary according to experience 
and overall professional merits.
Interested candidates are invited to send their CV in 
European format (photo included)-in english to this link: 
https://swr.gr/L8fu4.

 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 
rapidly expanding company located in Athens with a worldwide 
clientele and a unique product, we are currently looking for 
an exceptional CRM and digital presence Consultant, to join 
one of the largest integrator consulting teams in Europe.
Key accountabilities:

Supporting our worldwide customers, OEM’s and partners 
in best practice of automotive processes concerning Sales 
and Lead Management, CRM, Digital Presence as well as 
Digital Marketing Campaign Management

Conducting presales presentations of our product 
portfolio for executive audience

Analyzing specific customer processes, proposing 
improvements, suggesting optimal customer business 
solutions

Training and Coaching of partners’ consultants 
and customers’ key users

Providing customer view and feedback to the product 
departments

Functioning as a main representative of the company 
towards customers, OEMs and partners.

Distinct practical experience in CRM products and related 
processes such as Salesforce, SAP or MS Dynamics

Academic Studies in Business Administration 
or IT or Marketing

Good understanding of the retail and wholesale 
processes (especially marketing and sales)

Strong sense of business management and knowledge 
of successful business consulting practice

Ability to explain complex technical & process 
information on user level

Capability of presenting and discussing information 
on a management level

Excellent knowledge of the english language

Experience with automotive retail processes
Experience with ERP Systems, preferably 

SAP Business One
Solid knowledge of a second foreign language, 

preferably German
Personal side:

Strong analytical skills and data-driven thinking
Excellent interpersonal, written, verbal communication 

skills with an ability to multi-task
Demonstrated ability to effectively deal with high-pressure 

situations with a customer orientation and with an intercultural 
awareness

Team spirit
Willingness to travel 

(both nationally and internationally)
Excellent organizational, prioritization, and time 

management skills
Accountable, self-sufficient, and action oriented

Benefits: A competitive salary and private insurance bundle, 
along with the opportunity to enter a high-calibre consulting 
team, all within an excellent working environment which provides 
tremendous opportunities for professional advancement and 
personal growth.
If you are interested in applying for this exciting Job Opportunity 
please send us your cv in english now to this link: https://
swr.gr/MbFUG.

Credit Control Assistant
Job description:

Responsible for prompt AR management reporting 
and analysis

Credit & Collections-Risk Management
AR external Insurance process
Credit Limits calculation, incorporation to the system, 

changes if necessary
Prepare Monthly Review Deck for OP Reviews Internal 

Management/Region Reporting
Involvement in other obligatory statutory reporting 

(Statistical office, custom duty, etc.)-ΜΥΦ
Financial Systems Support and Maintenance 

as key user
Involvement in AOP-P4F-P9F preparation phase
Pursue & Resolve Overdue Accounts
Special Projects
Perform Month-End Activities & Reporting

3-4 years experience in finance department
University Degree in Finance
Experience in credit control
Exellent Excel skills
Excellent Power point skills
Judgement skills and decision-making ability.
Excellent communication and telephone skills

Send your cv to this link: https://swr.gr/I1Pre.

Linguistics-Psychology 
Annotator (Native english)

Are you a Native English speaker? Do you have excellent 
time management skills? Take action and work for an 
innovative company. , on behalf 
of its client, an innovative software company, is reaching 
out for native english speakers who will play a key role to 
the day to day company’s activity and work from home.
Μain tasks-key responsibilities:

To perform quality check of the transcripts generated 
by a speech-to-text software and increase the text 
accuracy

Make comments on participants’ behavior, attitude 
and soft skills based on company’s manuals

Assist in the discourse analysis

Holder of a University degree in Linguistics, 
Psychology, Business Administration, Literature

Native in english
Experience in Business environment
Attention to detail
Team player with entrepreneurial spirit
Ability to take ownership of the project
Career aspirations that include growing 

within an innovative start-up culture
Ability to improve quality of service continuously
Computer literacy & skilful in MS office 

(Word, Excel, Powerpoint)

Attractive base salary
Work-from-home full time job
Chance to grow within a start-up company

Send your cv to this link: https://swr.gr/AdKt7.

Η εταιρία , που δραστηριοποιείται στη 
διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, 
ζητά για την Αθήνα:

Πωλητή-Χειριστή Ιατρικού 
Μηχανήματος (Κύριο)

Αρμοδιότητες:
Εξυπηρέτηση υπάρχοντος πελατολογίου
Παρακολούθηση ανταγωνισμού και εξελίξεων κλάδου

Προφίλ υποψηφίου:
Ελάχιστη προϋπηρεσία στον χώρο των πωλήσεων 

ιατροτεχνολογικών προϊόντων τριών ετών
Πτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ (προαιρετικό)
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών 

υπολογιστών
Επικοινωνιακές ικανότητες
Οργανωτικές ικανότητες
Δίπλωμα οδήγησης
Επιθυμητή ηλικία: 25 έως 35 ετών

Παρέχονται:
Συνεχής εκπαίδευση
Ικανοποιητικός μισθός

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό 
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στο link: 
https://swr.gr/txkoO.

Euphoria Retreat-Mystras is looking for:

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

Η εταιρία POP-AIR αναζητά άτομα ως:

Department Managers
για πλήρη απασχόληση

H POP-AIR αναζητά ταλαντούχους και ενεργητικούς ανθρώ-
πους για τη θέση του department manager στα καταστήματά 
της, με διετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Βασικές αρμοδιότητες:

Επίτευξη στοχοθετήσεων
Διαχείριση της ομάδας
Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες
Διαχείριση αποθεμάτων τμήματος

Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/RZ2fU, 
κωδικός θέσης εργασίας: DEPARTMENT MANAGERS 
LARISSA. Be part of us.

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

Barista-Waiter
Metsovo

3-4 years minimum experience as a Barista/Waiter 
in a Luxury Boutique Hotel

Excellent command of both english and greek 
language is essential

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

Self-motivated, enthusiastic, 
with natural ability 
and confidence to sell/promote

Excellent Customer Service Skills
Well groomed with strong interpersonal skills

An attractive package of benefits 
is offered according to qualifications. 
Should you wish to be a member of HotelBrain team, 
please send us your CV with a photo to this link: https://
swr.gr/Styh5. 
All applications will be treated in the strictest confidence. 
CV’s not fulfilling the above prerequisites won’t be taken 
under consideration.

Staff wanted for employment at our restaurants in Mykonos 
in the position of:

Work experience of 3 years in a similar position
Excellent knowledge of english
Excellent communication & organisation skills
Microsoft office skills
Team Spirit

Send your CV with a recent photo to this link: 
https://swr.gr/OGvMa.
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Πρόσληψη α) επιστημονικού προ-
σωπικού με σύμβαση εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
για την εκτέλεση των αρχαιολογικών 
εργασιών για χρονικό διάστημα δώ-
δεκα (12) μηνών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης, με δυνα-
τότητα ανανέωσης ή παράτασης της 
σύμβασης έως την ολοκλήρωση του 
έργου και β) τεχνιτών με σύμβαση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου για την εκτέλεση των 
αρχαιολογικών εργασιών για χρο-
νικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
από την ημερομηνία υπογραφής της 
σύμβασης. Συγκεκριμένα: 
1 Π.Ε. Μηχανικών, με ειδικότητα  
Πολιτικών Μηχανικών, με εξειδίκευση 
στην ενίσχυση κτιρίων 
1 Υ.Ε. Ειδικευμένων Εργατών, 
για οικοδομικές εργασίες (για 
την κατασκευή καλουπωμάτων)  
Υ.Ε. Ειδικευμένων Εργατών, για οι-
κοδομικές εργασίες (για την επίχριση 
τοιχοποιίας) 

1 Υ.Ε. Ειδικευμένων Εργατών, για 
οικοδομικές εργασίες (ελαιοχρω-
ματιστών) 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να συμπληρώσουν την αίτηση και 
να την υποβάλουν με τα συνημμένα 
δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ 
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσι-
οδότηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε 
ταχυδρομικά με συστημένη επιστο-

λή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη 
διεύθυνση: Μακρυγιάννη 2-4, Τ.Κ. 
117 42, Αθήνα, απευθύνοντάς τη 
στην ΕΦΑΠΑ, υπόψη κ. Ευάγγελου 
Χουντάλα (τηλ. επικοινωνίας: 210 
9238724, εσωτ. 203), εντός προ-
θεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών 
ημερών που αρχίζει από την επομένη 
της καταχώρισης στον διαδικτυακό 
κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής 
Διαύγεια (https://www.diavgeia.gov.
gr) και του ΥΠΠΟΑ (https://www.

culture/www.gr) και της ανάρτησης 
της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοι-
νώσεων της υπηρεσίας (25/9/2018 
έως 5/10/2018).

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

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν 

την αίτησή τους ταχυδρομικά πρέπει 
να ενημερώνουν την υπηρεσία για 
την αποστολή της αίτησής τους στο 
φαξ 210 9239023 ή με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο (στη διεύθυνση efaath@
culture.gr) εντός της προθεσμίας 
υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι διόρθωση ή συ-
μπλήρωση των αιτήσεων, συμπλή-
ρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, 
έστω και συμπληρωματικών ή διευ-
κρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των 
αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία 
(αρ. 20 παρ. 7 του Ν. 2738/1999). 

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υπο-
βάλει μόνο μία αίτηση και για μόνο 
μία θέση κατηγορίας προσωπικού. 
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.

Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 

Πρόσληψη με σύμβαση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου ορισμέ-
νου χρόνου συνολικά τεσσάρων 
(4) ατόμων για την υλοποίηση 
της Πράξης «Δομή Παροχής 
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρ-
μακείο» στο πλαίσιο του Επιχει-
ρησιακού Προγράμματος «Αττική 
2014-2020»-Άξονας Προτεραι-
ότητας 09, στον Δήμο Διονύσου, 
που εδρεύει στον Άγ. Στέφανο 
Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα:

1 Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικών 
Λειτουργών 
1 Π.Ε. Φαρμακοποιών 
1 Π.Ε. Διοικητικών 
1 Δ.Ε. Βοηθητικού Προσω-
πικού
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται 

να συμπληρώσουν την αίτηση με 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 
και να την υποβάλουν, είτε αυτο-
προσώπως είτε με άλλο εξουσι-
οδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, 

εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας στη 
διεύθυνση: Δήμος Διονύσου, 
Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 1, Άγ. Στέφανος, Τ.Κ. 
145 65, απευθύνοντάς τη στη 
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυνα-
μικού & Διοικητικής Μέριμνας, 
Τμήμα Προσωπικού υπόψη κας 
Σεβαστής Χόνδρου (τηλ. επικοινω-
νίας: 213 2030600/653/627). 

Στην περίπτωση αποστολής 
των αιτήσεων ταχυδρομικώς 
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία 
που φέρει ο φάκελος αποστολής, 
ο οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος 
δικαιούται να υποβάλει μόνο μία 
αίτηση και για μόνο μία θέση κατη-
γορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή 

Δ.Ε.). Η σώρευση θέσεων διαφο-
ρετικών 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 αι-
τήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης της 
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στον χώρο 
ανακοινώσεων του δημοτικού κα-
ταστήματος του Δήμου Διονύσου 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν 
μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προ-
θεσμία λήγει με την παρέλευση 
ολόκληρης της τελευταίας ημέρας 
και, εάν αυτή είναι κατά νόμο 
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη 
εργάσιμη, τότε η λήξη της προθε-

σμίας 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 > Διαγω-
νισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου 
ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), 
αλλά και στην ηλεκτρονική τους 
διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ 
όπου μέσω της διαδρομής Σύν-
δεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες 
αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην 
κεντρική σελίδα του δικτυακού 
τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα 
έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω 
της διαδρομής: Πολίτες > Έντυ-
πα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών 
Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Το Μουσείο της Ακρόπολης ανακοινώνει 
την πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών 
του Μουσείου Ακρόπολης, που εδρεύει στη 
Αθήνα, και συγκεκριμένα 25 Τ.Ε. Ταμιών & 
Υπαλλήλων Έκδοσης Εισιτηρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπλη-
ρώσουν και να υπογράψουν την αίτηση με 
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως (οι αιτήσεις 
κατατίθενται στο πρωτόκολλο του Μουσείου 
κατά εργάσιμες μέρες και ώρες 08.30-13.30) 
είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει 
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια 
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, 
στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: 
Μουσείο Ακρόπολης, Διονυσίου Αρεοπαγίτου 

15, Τ.Κ. 117 42, Αθήνα, υπόψη Γραμματείας 
Μουσείου Ακρόπολης (τηλ. επικοινωνίας: 210 
9000900, εσωτ.: 418 & 419). 

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων 
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων 
κρίνεται με βάση την ημερομηνία ταχυδρομικής 
σφραγίδας που φέρει ο φάκελος αποστο-
λής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή 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 και στον χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αθη-
ναίων, στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία, εφό-
σον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 

της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά 
νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα 
έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην 
ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ και συγκεκριμένα ακολουθώντας 
από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες 
> Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέ-
ων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους 
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά 
και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.
kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής 
Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές 
ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα 
του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί 
θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της 
διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες > 
Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Eπόπτες στους ΟΤΑ 
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την 

προκήρυξη για τις θέσεις προϊσταμένων 
των Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ. 
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλε-
κτρονικά στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του 
διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr). Η 
προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας 
λήγει την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 και 
ώρα 14:00. Οι θέσεις που προβλέπονται 
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 Ελ-
λάδας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτεί-
νεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας 
και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα 
(Κωδ: 102), 

γ. Επόπτης ΟΤΑ Ηπείρου-Δυτικής Μακεδο-
νίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνε-
ται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και 
Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα 
(Κωδ.: 103),

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

ε. Επόπτης ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο 
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των 
Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου 
Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά (Κωδ.: 105), 

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

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

Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προ-
κειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν 
πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής 
από το ΕΣΕΔ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση 
ή την υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων 
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ 
(www.asep.gr) στη διαδρομή: Βοήθεια > 
Εγχειρίδια Χρήσης.

4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Διονύσου 

25 θέσεις εργασίας για ταμίες στο Μουσείο της Ακρόπολης 
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Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου (με αντίτιμο) επί 
ωρομισθία συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για 
την κάλυψη αναγκών του ΝΠΔΔ Κοινωνικών, 
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας 
«Βραυρώνιος», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο 
Αττικής, και συγκεκριμένα 4 Π.Ε. Καθηγητών 
Φυσικής Αγωγής.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώ-
σουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ6 
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-

δρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας στη διεύθυνση: ΝΠΔΔ Κοινωνικών, 
Αθλητικών, Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών 
Δραστηριοτήτων Δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας 
«Βραυρώνιος», Κεντρική Πλατεία Δημοσθέ-
νη Σωτηρίου (έδρα του ΝΠΔΔ), Τ.Κ.190 03, 
Μαρκόπουλο, υπόψη κας Αικατερίνης Κιμπεζή 
και κας Μαρίας Γκουλιούμη (τηλ. επικοινωνίας: 
22990 20124, 22990 20178).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυ-
δρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται 
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 
επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η 
προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα 

(10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και 
αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων 
του δημοτικού καταστήματος εφόσον η ανάρτηση 
είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις 
εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, 
εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας 
μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα 
των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του Δήμου 
Μαρκοπούλου (www.markopoulo.gr).

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 
συνολικά τριών (3) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών ή παροδικών ανα-
γκών του ΝΠΔΔ «Νομικό Πρόσωπο 
Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης 
και Παιδείας Δήμου Σπάρτης», που 
εδρεύει στη Σπάρτη Ν. Λακωνίας, 
και συγκεκριμένα: 
1 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 
1 Δ.Ε. Μαγείρων 
1 Υ.Ε. Καθαριστών-Καθαριστριών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να 
συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό 
ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την 
υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση 
φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη 
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά 
με συστημένη επιστολή, στα γρα-
φεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση: 
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Προ-
στασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας 
Δήμου Σπάρτης, Δωριέων 13-15, 
Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Ν. Λακωνίας, 
υπόψη κας Γιαννούλας Μαχαίρα (τηλ. 
επικοινωνίας: 27310 29082). 

Στην περίπτωση αποστολής των 
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρό-
θεσμο των αιτήσεων κρίνεται με 
βάση την ημερομηνία που φέρει ο 
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά 
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται 
στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε 
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει 
μόνο μία αίτηση και για θέσεις μόνο 
μίας κατηγορίας προσωπικού (Δ.Ε. 
ή Υ.Ε.). 

Η σώρευση θέσεων διαφορετικών 

κατηγοριών προσωπικού σε μία ή 
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται 
αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και 
αποκλεισμό του υποψηφίου από την 
περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, 
σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών 
και συγκεκριμένα κατηγοριών Δ.Ε. 
και Υ.Ε. επιτρέπεται μόνο όταν στην 
ανακοίνωση προβλέπονται τόσο θέ-
σεις κατηγορίας Δ.Ε. που μπορεί να 
καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία 

και τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
όσο και θέσεις κατηγορίας Υ.Ε. 

Η προθεσμία υποβολής των αι-
τήσεων είναι δέκα (10) ημέρες 
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα 
της τελευταίας δημοσίευσης της πα-
ρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της 
ανάρτησής της στο κατάστημα της 
υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής 
και στον χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου 
Σπάρτης εφόσον η ανάρτηση είναι 
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης 
στις εφημερίδες. 

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με 
την παρέλευση ολόκληρης της τε-
λευταίας ημέρας και, εάν αυτή εί-
ναι κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 
της προθεσμίας μετατίθεται για την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να ανα-
ζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: 
α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω 
διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο 
του ΑΣΕΠ (www.asep.gr). 

Πρόσληψη 23 ατόμων με σύμβαση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 
8 μηνών στον Δήμο Ζωγράφου. Συγκεκριμένα: 
2 Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρου Φορ-
τηγού Γ’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου) 
1 Δ.Ε. Οδηγών Απορριμματοφόρου Φορτη-
γού Γ’& Ε’ Κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού 
ταχογράφου) 
1 Δ.Ε. Χειριστών Καλαθοφόρου 
19 Υ.Ε. Εργατών (Συνοδών Απορριμματοφόρου)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώ-
σουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε 
με άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς πρόσωπο, 
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή 
τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυ-
δρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της 
υπηρεσίας στη διεύθυνση: Δήμος Ζωγράφου, Γ. 
Ζωγράφου 7, Τ.Κ. 157 72, απευθύνοντάς τη στο 
Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (για 
την Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2018), υπόψη κας Ε. 
Νεονάκη (τηλ. επικοινωνίας: 213 2024171, 151).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων τα-
χυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνε-
ται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος 
αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του 

επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε 
υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία αίτηση 
και για θέσεις μόνο μίας κατηγορίας προσωπικού 
(Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών 
κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες 
αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση 
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του 
υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία. Κατ’ 
εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο κατηγοριών και 
συγκεκριμένα κατηγοριών Δ.Ε. και Υ.Ε. επιτρέπεται 
μόνο όταν στην ανακοίνωση προβλέπονται τόσο 
θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. που μπορεί να καλυφθούν 
επικουρικώς με εμπειρία και τίτλο υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης όσο και θέσεις κατηγορίας. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 
δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) 
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας 
δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες 
ή της ανάρτησής της στον χώρο ανακοινώσεων του 
δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ζωγράφου 
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη 
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω 
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης 
της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά 
νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, 
τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα.

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

1.575 προσλήψεις 
στο ΚΕΕΛΠΝΟ 
μέσω ΑΣΕΠ 

Το ΚΕΕΛΠΝΟ καλεί τους εν-
διαφερόμενους να συνάψουν 
συμβάσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου πλήρους απασχόλησης 
δεκαοκτάμηνης διάρκειας, ως 
και δυνατότητα παράτασης έως 
έξι (6) μήνες, συνολικά χιλίων 
πεντακοσίων εβδομήντα πέντε 
(1.575) ατόμων, τα οποία θα 
στελεχώσουν τις αντίστοιχες 
δομές. Κάθε υποψήφιος μπορεί 
να υποβάλει μόνο μία αίτηση μόνο 
ενός κλάδου και μίας ειδικότητας 
το πολύ μέχρι σε δύο υποέργα με 
ανώτατο όριο τις τρεις (3) θέ-
σεις. Η υποβολή περισσότερων 
της μίας αίτησης για θέσεις της 
ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση 
θέσεων διαφορετικών κατηγοριών 
εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικο-
τήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως 
τον αποκλεισμό του υποψηφίου 
από την περαιτέρω διαδικασία. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος (σε κλειστό φά-
κελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με 
άλλο εξουσιοδοτημένο απ’ αυτούς 
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδό-
τηση φέρει την υπογραφή τους 
θεωρημένη από δημόσια αρχή, 
είτε ταχυδρομικά με συστημένη 
επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ-
ΕΛΠΝΟ, Αγράφων 3-5, Μαρούσι, 
Τ.Κ. 151 23. 

Στην περίπτωση αποστολής 
των αιτήσεων ταχυδρομικώς το 
εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνε-
ται με βάση την ημερομηνία που 
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο 
οποίος μετά την αποσφράγισή 
του επισυνάπτεται στην αίτηση 
των υποψηφίων. Η προθεσμία 
υποβολής των αιτήσεων είναι 
δεκαπέντε (15) ημερολογιακές 
ημέρες και αρχίζει από την επόμενη 
ημέρα της τελευταίας δημοσίευ-
σης της παρούσας στον Τύπο ή 
της ανάρτησής της στην Κεντρική 
Υπηρεσία του ΚΕΕΛΠΝΟ, στην 
ιστοσελίδα του, στο ΚΕΕΛΠΝΟ 
Θεσσαλονίκης, καθώς και στον 
χώρο ανακοινώσεων των δημο-
τικών καταστημάτων των δήμων 
στους οποίους εδρεύουν οι ως 
άνω υπηρεσίες, εφόσον η ανάρτη-
ση είναι τυχόν μεταγενέστερη της 
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η 
ανωτέρω προθεσμία λήγει με την 
παρέλευση ολόκληρης της τελευ-
ταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι 
κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια 
αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη 
της προθεσμίας μετατίθεται για 
την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4 θέσεις εργασίας στον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας 

3 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σπάρτης 

23 θέσεις στον Δήμο Ζωγράφου 




