Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα

18.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ
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48 σελίδες για την εργασία q την επιχειρηματικότητα q την εκπαίδευση q την κοινωνική αντίληψη

513 θέσεις εργασίας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Χορεύοντας
στη ΒΡΟΧΗ

Σελ. 9
ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

GRBossible: Επιχειρείτε υπεύθυνα

Μοναδικότητα 5 αστέρων

Η αναγκαιότητα των soft skills

Σελ. 6-7

Σελ. 13

Σελ. 14, 35
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Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων
και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46 - τ.κ. 163 45 - Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9730280 - site: www.skywalker.gr
Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς, Θεσσαλονίκη
Κηφισίας 33, τ.κ. 54248 - Τηλ.: 2310 326712
e-mail: fpress@skywalker.gr
Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη
Εμπορικός Διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών:
Ελένη Κούτσικου
Υπεύθυνη Αγγελιών: Δώρα Γρηγορίου
Υπεύθυνη Διαφημίσεων: Ιωάννα Παπαγγελή
Υπεύθυνη Χορηγιών: Σοφία Γκοτσοπούλου
Δημοσιογράφος: Κυβέλη Χατζηζήση
Διόρθωση Κειμένων:
Δάφνη Απογένη, Θεοδώρα Δουφεξή
Διευθυντής Ερευνών: Στράτος Πάττας
Διαδικτυακή Έρευνα: Σοφία Διαμάντη
Ομάδα Διεκπεραίωσης:
Έλενα Κένταρχου, Ελισσάβετ Καλαρούτη,
Γεωργία Κωνσταντίνου
Επιμέλεια Δομής: Βίκυ Πανοπούλου
Διευθύντρια Δημιουργικού: Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ: Φερενίκη Κουτσούμπα, Ράνια-Κλειώ Κουρή
Περιφερειακές Συνεργασίες:
Αλεξία Φουκίδου, Eλευθερία Φύσαρη
Οικονομικός Διευθυντής: Νεκτάριος Κολλάρος
Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων: Ιωάννα Μίχου
Διανομή: Fast Messengers Ε.Π.Ε.
Εκτύπωση: Newspresshold
Σύμβουλοι Έκδοσης: Ειρήνη Τσικνιά,
Αριστέα Δημητρούση, Μαρία Γεωργαλά

Συνεργασίες- Ένθετα

Το περιεχόμενο της εφημερίδας
Τα άρθρα που θα διαβάσετε στην εφημερίδα μας αναδημοσιεύονται από τις ιστοσελίδες μας. Επισκεφθείτε
τα για ακόμη περισσότερο υλικό και ενημερωθείτε
σχετικά με την εργασία, την επιχειρηματικότητα, τον
εθελοντισμό και τις δωρεάν δράσεις φορέων.

Κάθε Πέμπτη: Σημεία παραλαβής
της εφημερίδας στην Αθήνα
iΔημαρχείο Αχαρνών (Φιλαδέλφειας 81 & Μπόσδα, Μενίδι)
iΔημαρχείο Αμαρουσίου (Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα)
iΔημαρχείο Πειραιά (Πλατεία Κοραή & Δραγάτση 1)
iΔημαρχείο Ηλιούπολης (Σοφ. Βενιζέλου & Λεωφ. Πρωτόπαπα)
iΚέντρο Αλληλεγγύης ΑΘΗΝΑ (Δομοκού 2, Αθήνα)

Κάθε Πέμπτη: Σημεία παραλαβής
της εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη
iΔημαρχείο (Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1)
iΚεντρική Βιβλιοθήκη (Εθνικής Αμύνης 27)
iΔημαρχείο Κορδελιού -Ευόσμου (Παύλου Μελά 24, Εύοσμος)
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Το ΕΛΛΗΝΙΚΟ
επιχειρηματικό
δαιμόνιο

Τ

ο γενικό κλίμα που διαμορφώνεται
γύρω από την επιχειρηματικότητα
κατά τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Η Ελλάδα φαίνεται ότι
προσπαθεί να αφήσει πίσω της την κρίση
και να προχωρήσει μπροστά προωθώντας
νέες, καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και
διεισδύοντας στη διεθνή αγορά.
Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών
μπορεί να δημιούργησε πολλά προβλήματα
στην επιχειρηματικότητα, όπως η έλλειψη
ρευστότητας, όμως έστρεψε τους επιχειρηματίες
προς μία πιο καινοτόμο δράση. Το γεγονός
αυτό λειτούργησε σωτήρια για την ελληνική
οικονομία, αφού σε αυτή ενσωματώθηκαν
νέα, καινοτόμα προϊόντα, τα οποία είχαν
αυξημένη ζήτηση.
Η αύξηση του βαθμού καινοτομίας των
προϊόντων και των υπηρεσιών σε συνδυασμό
με διάφορα ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης έδωσαν μία ανάσα
στην ελληνική οικονομία και προώθησαν τη
νεανική και τη γυναικεία επιχειρηματικότητα,
καθώς και την ανάπτυξη μεσαίων και μικρών
επιχειρήσεων.
Το μεγάλο ερώτημα όμως που προκύπτει
είναι το εξής: «γιατί, παρά την αύξηση της
επιχειρηματικότητας, η ελληνική οικονομία
ακόμη πάσχει και η ανεργία συνεχώς αυξάνεται;». Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα
διαμορφώνεται από μία σειρά παραγόντων
που παρακωλύουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Οι βασικότεροι από αυτούς
τους παράγοντες είναι οι εξής:
qµÒÕÛÑÉÚÓÙÉÖÅÆÅÐÐÂÉÑÒÑÒÒ×ÉÖÍÏÂ
πλαίσιο
q©ÅÛÎÌ¿ÑÌËÔÅÊÉÍÒÏÔÅÖÁÅ
q©ÈÛÕÆ±ÕÖÅÚÖÌÊÒÔÒÐÒËÁÅ

Έτσι λοιπόν κάποιες ευνοϊκές κινήσεις
προς την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα απλώς δεν είναι αρκετές.
Χρειάζονται συντονισμός και οργάνωση
όλων των εμπλεκόμενων φορέων, έτσι
ώστε η Ελλάδα να είναι σε θέση να πετύχει
συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς επιχειρηματικότητας, προσελκύοντας παράλληλα
ξένους επενδυτές.
Η επιχειρηματικότητα είναι αναμφισβήτητα
μία καθοριστική μορφή δημιουργικότητας, η οποία προσαρμόζεται στα πλαίσια
λειτουργίας του οικονομικού συστήματος.
Η δημιουργικότητα αυτή πηγάζει, από τη
μία, από την ίδρυση νέων οικονομικών
μονάδων και, από την άλλη, από την παραγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών
σε μία συνεχή προσπάθεια κάλυψης των
αναγκών των καταναλωτών.
Συνεπώς χωρίς τους φιλόδοξους επιχειρηματίες και τους συνεταιρισμούς επιχειρηματικότητας η οικονομική πρόοδος της
χώρας θα ήταν ένα ιδιαίτερα δύσκολο έως
και ακατόρθωτο εγχείρημα.
Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, ποικίλα
προβλήματα παρακωλύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Ως εκ τούτου για
την πολυπόθητη οικονομική ανάπτυξη θα
πρέπει να αξιοποιηθούν οι νέες δυναμικές
επενδυτικές ευκαιρίες. Παρ’ όλα αυτά αυτό
το εγχείρημα δεν είναι τόσο απλό, αφού
απαιτείται μία σειρά πολιτικών.
Η βασική βελτίωση που πρέπει να επιτευχθεί είναι η αναβάθμιση της τεχνολογικής ικανότητας των επιχειρήσεων. Έτσι
οι σύγχρονες επιχειρήσεις καλούνται να
χρησιμοποιήσουν τη διαθέσιμη τεχνολογία προς όφελός τους πάντα με στόχο τη

βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης τους.
Συνεπώς οι προτάσεις βελτίωσης μπορούν
να έχουν την ακόλουθη κατεύθυνση:
q¬ÉÁØÕÌÖÒÛÏÂÕÖÒÛÙÁÈÔÛÕÌÙÁÅÙÑ¿ÅÙ
επιχείρησης μέσω της ενίσχυσης των προγραμμάτων επιχορηγήσεων της νεανικής
επιχειρηματικότητας.
q §ÍÆÔ±ÆÉÛÕÌ ÖØÑ ÉÍÚÉÍÔÀÕÉØÑ ÒÛ
χρησιμοποιούν τις νέες τεχνολογίες.
q ¦ÉÐÖÁØÕÌ ÖÌÙ ÉÏÅÁÈÉÛÕÌÙ ÕÚÉÖÍÏ± É
ζητήματα λειτουργίας και ανάπτυξης των
αγορών με τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο επίκεντρο της μάθησης.
q¸ÉÕÌÕÄÑÈÉÕÌÖÌÙÈÍÅ×¿ÕÍÌÙÉÍÚÉÍρηματικής γνώσης με την αγορά εργασίας.
q§ÑÁÕÚÛÕÌÖØÑÉÍÚÉÍÔÀÕÉØÑÒÛ¿ÚÒÛÑ
έντονη εξαγωγική δραστηριότητα ίσως με
κάποιο μέτρο που θα αφορά στη διευθέτηση
της επιστροφής φόρου προστιθέμενης αξίας.
Εκτός όμως από τη βοήθεια και την κατάλληλη μέριμνα που πρέπει να δώσει το
κράτος, ακόμη και οι ίδιες επιχειρήσεις θα
πρέπει να διαφοροποιήσουν τις στρατηγικές
τους μέσω της οργάνωσης της λειτουργίας
τους και της αλυσίδας αξίας. Έτσι οι σύγχρονες ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει
να θέσουν τις παρακάτω προτεραιότητες:
q£ÌÅÑÖÍÏÀÉÁØÕÌÖÒÛÏÂÕÖÒÛÙÕÛÑÅÐÐÅγών της επιχείρησης τόσο στο εξωτερικό,
όσο και στο εσωτερικό περιβάλλον της. Η
διαδικασία αυτή μπορεί να απλουστευτεί
σημαντικά και να γίνει αποδοτικότερη με
τη χρήση των νέων τεχνολογικών επιχειρηματικών εφαρμογών, οι οποίες είναι σε
θέση να συναλλάσσονται αποτελεσματικά με
τους εργαζομένους, με τους προμηθευτές,
με τους πιστωτές και με τους πελάτες της
επιχείρησης.

q³ÍÉÍÚÉÍÔÀÕÉÍÙ×ÅÔ¿ÉÍÑÅÕÖÒÚÉÄÒÛÑÕÖÌ
βελτίωση των προϋποθέσεων ικανοποίησης
του πελάτη, δηλαδή θα πρέπει να βελτιώνουν
συνεχώς τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που
προσφέρουν. Το εγχείρημα αυτό γίνεται πιο
εύκολο με τη χρήση της νέας τεχνολογίας, η
οποία επιτρέπει την παραγωγή νέων, ανταγωνιστικών και παράλληλα διαφοροποιημένων
προϊόντων.
qµ¿ÐÒÙ ÏÔÁÑÉÖÅÍÅÅÔÅÁÖÌÖÌÌÕÄÑÈÉÕÌÖØÑ
επιχειρήσεων και των αντίστοιχων επιχειρηματικών ενώσεων, όπως τα επαγγελματικά
επιμελητήρια, με τα πανεπιστήμια. Η κίνηση
αυτή θεωρείται καθοριστική, αφού δημιουργεί
μία άμεση σύνδεση της νέας γνώσης που
παράγεται με την παραγωγική διαδικασία.
Επιπρόσθετα θα πρέπει να δοθεί έμφαση
στα παρακάτω:
q¥ÑÅÕÚÉÈÍÅÕÂÙÖØÑÔÒÝÂÑÖØÑÏÅÍÖØÑ
υπηρεσιών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις της διεθνούς
ζήτησης. Η στρατηγική αυτή περιλαμβάνει
όλες εκείνες τις σχετικές διεργασίες οι οποίες
είναι απαραίτητες για την προσπάθεια της
επιχείρησης να κατανοήσει το κοινό που
θέλει να καταναλώσει τα προϊόντα της. Η
διαδικασία αυτή θα πρέπει να χαρακτηρίζεται
από αυξημένη απόδοση, αξιοπιστία και βελτίωση των χαρακτηριστικών των προϊόντων
και των υπηρεσιών που προσφέρονται.
q§ÅÔÏÀÙ¿ÐÉËÚÒÙÖÌÙÅÔÅËØËÍÏÀÙÈÍÅδικασίας. Η σύγχρονη επιχείρηση καλείται
να λαμβάνει υπόψη την ανατροφοδότηση
που λαμβάνει από τους καταναλωτές της και
η οποία αφορά στον τρόπο υποδοχής του
προϊόντος και στην ποιότητά του.
Βαλασία Άννα Βαλαβοσίκη,
Business consultant & marketing manager
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GRBossible: Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρη
Γ
νώση, ιδέες, διεξόδους,
προοπτικές προσωπικής και
επιχειρηματικής ανάπτυξης
πρόσφερε σε περισσότερους από
1.200 επισκέπτες το GRBossible,
που οργάνωσε για δεύτερη χρονιά
το Skywalker.gr το Σαββατοκύριακο
25 και 26 Νοεμβρίου 2017 στο
ξενοδοχείο Divani Caravel.
Σε μία περίοδο όχι μόνο οικονομικής κρίσης, αλλά και κρίσης
ιδεών, το GRBossible, χάρις στους
προσεκτικά επιλεγμένους προσκεκλημένους, αλλά και στη διαδραστικότητα που επετεύχθη με τους
επισκέπτες, ανέλαβε το ρίσκο του
επιχειρείν απευθυνόμενο στους
εν δυνάμει, στους νέους και στους
έμπειρους επιχειρηματίες και απέδειξε ότι η όποια επιχειρηματική
προσπάθεια έχει νόημα όταν έχει
μελετηθεί, είναι στοχευμένη και
οργανωμένη με άξονες το ήθος, το
πάθος και τον λόγο.
Μέσα από το διήμερο φεστιβάλ
νεοφυούς επιχειρματικότητας και
χάρις στους εισηγητές, στους εκθέτες
και στους επισκέπτες ανατράπηκε
η στερεοτυπική εικόνα του επιχειρηματία που στοχεύει αποκλειστικά
στο κέρδος και ενδυναμώθηκε η
σημαντικότητα των συνεργειών στο
επιχειρηματικό σκηνικό, καθώς και
η αναγκαιότητα της καινοτομίας και
η σημασία του ήθους και του πάθους
για το αποτελεσματικό επιχειρείν.
Μέσα από το συνέδριο, τα
workshops, τα success stories, το
meeting room, το παιχνίδι επιχειρηματικότητας, αλλά και τη διαδραστική επικοινωνία εκθετών και
κοινού παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα εργαλεία χρηματοδότησης,
προώθησης και ενδυνάμωσης της
νεοφυούς επιχειρηματικότητας.
Όπως ανέφερε στον χαιρετισμό
του ο Διευθυντής Επιχειρησιακής
Συνέχειας του skywalker.gr Δημήτρης Φυντάνης: «Καλέσαμε αυτούς
που αντιλαμβάνονται το κοινωνικό
αγαθό, όσους προτιμούν τη δράση
από την αναζήτηση δικαιολογιών».
Το φετινό GRBossible με τίτλο «Explore Your Business Self»
φιλοξένησε ως κεντρικό ομιλητή
τον διεθνούς φήμης Global Βrand
Specialist, Founder of Felix BNI
Peter Οικονομίδη, τον άνθρωπο που
υπήρξε συνεργάτης του ιδρυτή της
Apple Στιβ Τζομπς και έχει προσφέρει πολύτιμο έργο στην τουριστική
προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό.
Στην κατάμεστη συνεδριακή αίθουσα το κοινό έζησε μία εξαιρετική
εμπειρία. Ο Peter Οικονομίδης,
απλός αλλά και εμπνευσμένος, τόνισε
πως «κάποιοι άνθρωποι ξέρουν τι
πουλάνε, μερικοί ακόμη ξέρουν
πώς να πουλάνε, αλλά ελάχιστοι
γνωρίζουν γιατί πουλάνε». Με ένα
καθηλωτικό παζλ εικόνων, με παραδείγματα επιχειρήσεων-κολοσσών
από όλο τον κόσμο, με την εμπειρία
των συνεργασιών και των ταξιδιών
του σε κάθε γωνιά της Γης, ο Peter
Οικονομίδης ξεκίνησε από το «χαζό»

δαγκωμένο μήλο της Apple και
τον «απαίσιο» καφέ των Starbucks
για να μας οδηγήσει σε αξεπέραστες μορφές της ανθρωπότητας:
στη Μαρία Κάλλας, στον Μαχάτμα
Γκάντι, στον Τζον Λένον. Χωρίς
ίχνος έπαρσης εξήγησε πως πάντα
πρέπει να ξέρουμε γιατί παράγουμε,
γιατί πουλάμε, γιατί επιλέγουμε να
κάνουμε όσα κάνουμε. Ο εκλεκτός
κεντρικός ομιλητής του συνεδρίου τόνισε τη σημασία της ύπαρξης
και της ανάδειξης της προσωπικής
κουλτούρας ως κυρίαρχου σημείου
προώθησης του εταιρικού brand.
Στοχευμένα και με ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για το κοινό, όπως
αποδείχθηκε και από τη συμμετοχή τους, ήταν τα workshops, που
λειτουργούσαν παράλληλα και με
θεματολογία που εκτείνονταν από
τις «Διαδικασίες έναρξης επιχείρησης», το «Design decision», την «ΟΕ,
ΕΕ και ατομική επιχείρηση», την
«Κατοχύρωση σήματος», το «Team
building», το «Branding / USP»,
τον «Ρόλο των social media στη
νέα επιχείρηση», τον «Ορισμό της
αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας
(ΑΜΚΕ)», τη «Δημιουργία e-shop», το
«Εlevator pitch», τις «Τεχνικές SEO»,
την «Ανάλυση budgeting» έως τις
«Βασικές φορολογικές πληροφορίες
για νέες επιχειρήσεις», τις «Τεχνικές
διαπραγμάτευσης», τον «Ορισμό της
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας
(ΙΚΕ)», την «Καινοτομία και την πλάγια σκέψη», τη «SWOT analysis», την
«Κοστολόγηση / Τιμολόγηση για μη
οικονομικούς», το «Business model
canvas», τον «Ορισμό της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης
(ΚοινΣΕπ)», τη «Χρηματοδότηση
νεοφυών επιχειρήσεων», την «Επικοινωνία πωλήσεων», τη «Γνωριμία
με την εκπαιδευτική ρομποτική»,
τις «Επιχειρηματικές δεξιότητες»
την «Ανάλυση της αγοράς-στόχου».
Στο διήμερο συνέδριο ξεδιπλώθηκαν πληροφορίες, ιδέες, προοπτικές, αλλά και επανεξετάστηκαν
παγιωμένες αντιλήψεις για την
επιχειρηματικότητα.

Το συνέδριο ξεκίνησε με το θέμα
«Στήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας» και εισηγητές τους: Δρ.
Αθανάσιο Γραμμένο, Διδάκτορα
Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο
Μακεδονίας (ο οποίος είχε και τον
ρόλο του συντονιστή του πάνελ),
Καλλιόπη Σταυροπούλου, Περιφερειακή Σύμβουλο, Εντεταλμένη
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού,
Περιφέρεια Αττικής, Δημήτρη Σίμος,
Σύμβουλο Μικροπιστώσεων της
ΑΜΚΕ Action Finance Initiative, Κατερίνα Παράσχου, Program Manager,
Praksis Business Coaching Center,
Κλεόβουλο Αλεξιάδη, Γενικό Διευθυντή, Alpha Plan.
Ξεδιπλώνοντας το προφίλ των
νέων επιχειρηματιών, οι ομιλητές
έδωσαν έμφαση στη νοοτροπία
που διακατέχει τους Έλληνες για
το επιχειρείν και μεταξύ άλλων
τόνισαν ότι:
q©§ÐÐ±ÈÅ¿ÚÉÍÖÒÚÅÌÐÂÖÉÔÒ
ποσοστό νέων επιχειρηματιών συγκριτικά με τις ευρωπαϊκές χώρες.
qµÅÆÅÕÍÏ±ÚÅÔÅÏÖÌÔÍÕÖÍÏ±ÖØÑ
νέων επιχειρηματιών είναι η αυτοπεποίθηση, θεωρούν πως μπορούν
να κάνουν τα πάντα, ο φόβος της
αποτυχίας και ότι επιχειρούν να
γίνουν επιχειρηματίες από ανάγκη,
για λόγους επιβίωσης και επαγγελματικής αποκατάστασης.
q§ÁÑÅÍÐÅÑ×ÅÕ¿ÑÌÌÅÑÖÁÐÌÇÌØÙ
επιχειρηματίας σημαίνει αφεντικό.
Ο επιχειρηματίας είναι υπάλληλος
και εργοδότης ταυτόχρονα. Επιβάλλεται να αλλάξει αυτή η νοοτροπία.
q©ÐÒËÍÏÀÖØÑÉÍÈÒÖÀÕÉØÑ¿ÚÉÍ
κάνει ζημιά.
Οι «Ευκαιρίες επιχειρηματικότητας
στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία» παρουσιάστηκαν στο δεύτερο
πάνελ, που συντόνισε ο ΙωάννηςΆγγελος Λιάτσος, HR Management
Consultant και Co-Owner of Great
Escape Intelligent Entertainment και
Shareholder of Kastelorizo Group.
Ο συντονιστής και οι ομιλητές: Άννα
Κονιωτάκη, Πρόεδρος ΚοινΣΕπ
Action Plus, Παναγιώτης Γκιόκας,
Co-founder & CEO της Mentor, Μα-

ρία Βυτινίδου, Σχεδιάστρια Μόδας
και Ιδιοκτήτρια της Σχολής Μόδας
Athens Fashion Club και της 1ης
Θερμοκοιτίδας Μόδας «The Fashion
Gate», μίλησαν για τον επιτυχημένο
συνδυασμό δημιουργικότητας και
επιχειρηματικότητας. Τόνισαν ότι ο
πολιτισμός έχει αμέτρητες ευκαιρίες
για να επιχειρήσει κανείς και μεταξύ
άλλων είπαν πως:
q¬ÌÑÊÒÆ±ÕÖÉÑÅÒÍÔÅÕÖÉÁÖÉÖÍÙ
ιδέες σας. Ακόμη και να σας τις
κλέψουν, θα ξέρετε ότι σίγουρα
έχουν ενδιαφέρον.
q©ÉËÅÐÄÖÉÔÌÏÔÁÕÌÕÖÌÑ§ÐÐ±ÈÅ
αφορά στην εκπαίδευση.
qµÒÉÔÓÖÌÅÕÚÉÖÍÏ±ÉÖÒÑÒÐÍÖÍσμό «είναι η Αθήνα το νέο Βερολίνο;»
ακούγεται όλο και πιο έντονα.
q§Ð±ÚÍÕÖÒÍÉÁÑÅÍÒÍÅÔÚÅÍÒÐÒËÍÏÒÁ
χώροι στην Ελλάδα με τους οποίους
η επικοινωνία γίνεται άμεσα μέσω
e-mail και διαδικτύου.
q§ÁÑÅÍÒÐÄ¿ÑÖÒÑÒÙÒÅ×¿ÍÖÒÙ
ανταγωνισμός που δημιουργείται
από τους αμέτρητους μη πιστοποιημένους ξεναγούς.
Στο πάνελ με θέμα την «Κοινωνική
επιχειρηματικότητα», που συντόνισε
ο Αργύρης Καραβούλιας, Δημοσιογράφος, Πρόεδρος ΚοινΣΕπ Ζεύξις,
οι εισηγητές Βη Μπουγάνη / Vee
Bougani, Culinary Arts Consultant
& Founder / Director, Sustainable
Food Movement in Greece, Καθηγητής Γεώργιος Τσομπάνογλου, Phd
Carleton, Κοινωνιολόγος Εργασίας,
Πανεπιστήμιο Αιγαίου, εξήγησαν
τον ρόλο και τις ευκαιρίες της κοινωνικής οικονομίας όχι μόνο στην
Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως. Επεσήμαναν πως:
q©ÏÒÍÑØÑÍÏÀÅÐÐÌÐ¿ËËÛÅÒÍÏÒÑÒμία είναι το μέλλον της οικονομίας.
q£ÉÂÐÒÖÒÑÏÂÕÒÛ±ÔÚÉÍ¿ÑÅ
δισεκατομμύριο μέλη κοινωνικών
συνεταιρισμών.
q³ÖÒÛÔÍÕÂÙ ÒÒÐÍÖÍÕÂÙÏÅÍÖÒ
περιβάλλον έχουν το μεγαλύτερο
κομμάτι της πίτας της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.
qµÒÖØÑÅÒÆÐÀÖØÑÉÁÑÅÍÅÒÔρίμματα τροφών. Είναι εξαιρετικά

σημαντικό να ασχοληθούμε με τη
βιώσιμη αειφόρο γαστρονομία, τις
πρακτικές αειφόρου μαγειρικής, τον
ηθικό καταναλωτισμό, με άλλα λόγια
με τη μέγιστη δυνατή οικονομία στη
διατροφική αλυσίδα.
q©ÏÒÍÑØÑÍÏÀÒÍÏÒÑÒÁÅÉÁÑÅÍÌ
(ενδεδειγμένη) νέα μορφή διακυβέρνησης της χώρας.
Για τις «Ευκαιρίες επιχειρηματικότητας στην πληροφορική και
στις νέες τεχνολογίες» μίλησαν οι:
Γιάννης Π. Τριανταφύλλου, CEO, To
ATOMO (International Marketing
& Business Advisors), Στάθης Κατσούλας, Web Developer και Web
Marketing Specialist, Founder της
Web Progress, Κώστας Μπουραντάς, Co-Founder, Smart Tree,
Μιχάλης Πυλαρινός, Marketing
& Communications Manager, WRO
Hellas.Τα στοιχεία που ορίζουν το
σκηνικό της τεχνολογικής εξέλιξης,
απαραίτητης σε κάθε επιχείρηση,
αλλά και τις ασύλληπτες διαστάσεις
της τεχνολογικής εξέλιξης παρουσίασαν με περιεκτικό και κατανοητό
τρόπο οι εισηγητές του πάνελ που
συντόνισε ο Γιάννης Π. Τριανταφύλλου, CEO, To ATOMO (International
Marketing & Business Advisors).
Μεταξύ άλλων είπαν:
q ÈÍÕ±Ñ×ÔØÒÍÉÁÑÅÍÕÛÑÈÉδεμένοι με το ίντερνετ.
qµÒÖØÑªÑÈÓÑ¿ÚÒÛÑÕÄÑÈÉÕÌ
με το ίντερνετ στο κινητό τους.
q£ÖÅÈÍÕÈÒÐ±ÔÍÅÅÑ¿ÔÚÉÖÅÍ
ο ετήσιος τζίρος από εφαρμογές
στα κινητά.
q©¿ÑÑÒÍÅÕÚÒÐ±ØÅÂÖÌÈÒÛÐÉÍ±ÒÛÕÖÍÙÈÉÑÛÊÁÕÖÅÖÅÍËÍÅ
τους νέους, αφού ανά πάσα ώρα
και στιγμή είναι συνδεδεμένοι με
το ίντερνετ.
q³Í¿ÑÖÉÉËÅÐÄÖÉÔÉÙÉÖÅÍÔÁÉÙ
παροχής υπηρεσιών μέσω ίντερνετ (με το Facebook να κυριαρχεί)
επενδύουν υπέρογκα ποσά στη συναισθηματική νοημοσύνη και στο
internet of things.
q³ÍÉÖÅÍÔÁÉÙÒÛÈÉÑÔÒÕÅÔÂÜÒνται και δεν εξελίσσονται τεχνολογικά
είναι καταδικασμένες.
q©ÔÒÒÖÍÏÀÉÁÑÅÍÌÅÍÚÀÖÌÙ
τεχνολογίας.
q£ÖÒÔÒÕÉÚ¿Ù¿ÐÐÒÑ  ÖÒ
ÖØÑ×¿ÕÉØÑÉÔËÅÕÁÅÙ×ÅÅÅÍÖÉÁ
γνώσεις STEM σύμφωνα με μελέτες αμερικανικών εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων.
©ÈÉÄÖÉÔÌÌ¿ÔÅÖÒÛÕÛÑÉÈÔÁÒÛ
άρχισε με θέμα την «Επιχειρηματική
καινοτομία». Ο συντονιστής Γεώργιος
Μέγας, Σύμβουλος Καινοτομίας &
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Εθνικό
Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα
2020 (FET & ICT), Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης, και οι εισηγητές Διονύσης Σπηλιόπουλος, Σύμβουλος
Επιχειρήσεων, Mentor σε Start-ups,
Σωτήρης Κόκκινος, Co-Founder /
Διευθύνων Σύμβουλος & Business
Development Manager, FEAC
Engineering PC, Λυκούργος Σταυρουλόπουλος, Στέλεχος της ΜΟΔ
ΑΕ, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος,
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ματικότητας: «Explore Your Business Self»
έδωσαν πολύτιμες πληροφορίες για
την καινοτομία και τα χρηματοδοτικά
προγράμματα. Ανάμεσα σε πολλά
ενδιαφέροντα είπαν:
q«ÅÍÑÒÖÒÁÅÈÉÑÕÌÅÁÑÉÍÅÐÓÙ
ÁÅÍÈ¿Å ÅÐÐ±ÁÅÆÍÓÕÍÌÉÍÚÉÍ
ρηματική λύση. Ένα παράδειγμα
καινοτομίας είναι η επιχείρηση
με την επωνυμία «Tuvunu», που
συλλέγει, συσκευάζει και πουλά
ÕÉÒÐÐ¿ÙÚÓÔÉÙÖÒÛÏÂÕÒÛÖÕ±Í
του βουνού.
q³³ÔÁÜÒÑÖÅÙ ÖÅ§£¢¥ ÖÒ
$PTNFÉÁÑÅÍÉÔÍÏ±ÅÂÖÅÔÒ
γράμματα στα οποία μπορούν να
ÅÉÛ×ÛÑ×ÒÄÑÏÅÍÒÍÑ¿ÒÍÉÍÚÉÍ
ρηματίες.
qµÒ&OUFSQSJTF&VSPQF/FUXPSLJOH
ÉÁÑÅÍÅÂÖÅÐÌÔ¿ÕÖÉÔÅ É±ÑÂÚÍ
ÖÒÐÌÔ¿ÕÖÉÔÒ TJUFËÍÅÖÌÑÉÍÚÉÍ
ÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅ
q¬ÉÔÍÏ±ÅÂÖÅÔÒÆÐÀÅÖÅÒÛ
ÅÊÒÔÒÄÑÕÖÅÔÒËÔ±ÅÖÅ§£¢¥
ÏÅÍÈÛÕÚÉÔÅÁÑÒÛÑÖÌÑÅÒÔÔÒÊÌ
ÖÍÏÂÖÌÖ±ÖÒÛÙÉÁÑÅÍÌÏÅÏÀÐÌÔÒ
ÊÂÔÌÕÌÖØÑÉÑÈÍÅÊÉÔÒ¿ÑØÑ ÒÍ
κακοί σύμβουλοι, η ελλιπής μελέτη
των κατατιθέμενων προτάσεων και η
μη εξασφάλιση της συμμετοχής των
ενδιαφερομένων στην υλοποίηση
ÖÒÛÔÒÙÚÔÌÅÖÒÈÂÖÌÕÌÕÚÉÈÁÒÛ
q©§ÐÐ±ÈÅÒÔÉÁÑÅËÁÑÉÍÖÒÏ¿ÑÖÔÒ
ÅÔÒÚÀÙÛÌÔÉÕÍÓÑÕÖÍÙÉË±ÐÉÙ
βιομηχανίες του εξωτερικού γιατί,
ÉÏÖÂÙÖØÑ±ÐÐØÑ ÈÍÅ×¿ÖÉÍÖÒÅÅÍ
ÖÒÄÉÑÒ¿ÇÛÚÒÛÐÍÏÂ
qÉÑÅÑÅÖÄÕÕÒÛÉÖÌÆÍÒÌÚÅ
ÑÁÅÖÌÙÑÅÛÖÍÐÁÅÙÉÑ¿ÅÔÒÝÂÑÖÅ 
ÉÖÅÍÔÁÉÙÏÅÍTNBSUTIJQT
«Å×ÓÙÒÖÒÛÔÍÕÂÙÅÒÖÉÐÉÁÏÛÔÁ
ÅÔÚÒÉÈÁÒÈÔ±ÕÌÙÖØÑÉÍÚÉÍÔÌÅ
ÖÍÓÑ ÒÍ§ÛÏÅÍÔÁÉÙÉÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌ
ÖÅÙÕÖÒÑÖÒÛÔÍÕÂÀÖÅÑÖÒ×¿ÅÖÒÛ
±ÑÉÐ ÖÒÒÒÁÒÕÛÑÖÂÑÍÕÉÌ¬ÅÔÁÅ
ÉØÔËÅÐ± £ÄÆÒÛÐÒÙ£ÖÅÈÍÒÈÔÒÁÅÙ
.FOUPS§ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ 
$BSFFS%FTJHO¬ÉÒÍÐÌÖ¿ÙÖÒÛÙ
²ÁÏÒ«ÉÐÅÝÈÁÖÌ ÉÑÍÏÂÔÅÅÖ¿Å
³ÒÕÒÑÈÁÅÙ£ÛÑÈ¿ÕØÑµÒÛÔÍ
ÕÖÍÏÓÑÏÅÍµÅÎÍÈÍØÖÍÏÓÑÔÅÊÉÁ
ØÑ§ÐÐ±ÈÅÙ '&%)"55" ¹ÐÉÑÅ
¿ÈÉ 'PVOEFS$&0 8PPG$MVC 
¥ËËÉÐÍÏÀ«ÅÖÕ±Ì ¬¿ÐÒÙ£§ ª
µ³¶´ .BOBHJOH%JSFDUPS5FNPT
)FMMBT4XJTT"QQSPWBM5# £Ö±×Ì
«ÅÖÕÒÄÐÅ 8FC%FWFMPQFSÏÅÍ8FC
.BSLFUJOH4QFDJBMJTU 'PVOEFSÖÌÙ
8FC1SPHSFTT ÖÒÏÒÍÑÂÉÑÌÉÔÓ
×ÌÏÉÂÚÍÂÑÒËÍÅÖÍÙÉÎÉÐÁÎÉÍÙÕÖÒÑ
ËÉÑÍÏÂÖÒÛÔÍÕÂ ÅÐÐ±ÏÅÍËÍÅÉÎÉÍ
ÈÍÏÉÛ¿ÑÉÙÔÒÒÖÍÏ¿ÙÖÒÛÔÍÕÖÍÏÓÑ
ÉÍÚÉÍÔÀÕÉØÑ§ÁÅÑÂÖÍ
q³ÍÅÖÔÍÏÂÙÖÒÛÔÍÕÂÙÕÖÌÑ§Ð
λάδα έχει πολλές επιχειρηματικές
ÈÛÑÅÖÂÖÌÖÉÙ³ÍÅÖÔÍÏÂÙÖÒÛÔÍÕÂÙ 
ÈÌÐÅÈÀÒÖÒÛÔÍÕÂÙÉÏÄÔÍÒ¿ÐÌÅ
ÖÌÐÄÕÌÍÅÖÔÍÏÓÑ×É±ÖØÑÉÁÑÅÍ7*1 
ÏÅ×ÓÙÖÒÔÒÝÂÑÖÒÛ ÈÌÐÅÈÀÒÍ
υπηρεσίες υγείας, κοστίζουν ακριβά.
q©ÉÎØÕØÅÖÍÏÀËÒÑÍÒÒÁÌÕÌ
είναι μία ιατρική υπηρεσία για την
οποία επισκέπτονται πολλές ξένες
ÏÅÍÎ¿ÑÒÍ ÖÌÚÓÔÅÅÙ
q£ÖÌÑ¥×ÀÑÅ×ÅËÁÑÉÍÖÒÑ¬±ÍÒ
ÖÒ.FEJDBM5SBWFM4VNNJUËÍÅÖÒÑ
ÍÅÖÔÍÏÂÖÒÛÔÍÕÂ ÚÅÔÅÏÖÌÔÍÕÖÍÏÂ

ÅÔ±ÈÉÍËÅÖÌÙÈÛÑÅÖÂÖÌÖÅÙÅÑ±
πτυξης του επιχειρηματικού τομέα.
qµÒ¿ÐÐÒÑÕÖÒÑÖÒÛÔÍÕÂÈÉÑ
ÒÔÉÁÅÔ±ÑÅÕÖÌÔÁÜÉÖÅÍÕÖÍÙÕÛ
Ñ¿ÔËÉÍÉÙÏÅÍÕÖÌÑÛÒÕÖÀÔÍÎÌÅÂ
ÖÌÑÖÉÚÑÒÐÒËÁÅ ÂØÙ ËÍÅÅÔ±
δειγμα, στην τεχνητή νοημοσύνη,
που θα υποστηρίζει το προφίλ του
ÖÅÎÍÈÍÓÖÌ
q·ÔÉÍ±ÜÉÖÅÍÑÅÈÌÍÒÛÔËÌ×ÉÁÌ
ÈÛÑÅÖÂÖÌÖÅÑÅÈÁÑÒÑÖÅÍ±ÉÕÅÉ
διαδικτυακή εφαρμογή πολλές
ÉÍÐÒË¿ÙÕÖÒÑÖÅÎÍÈÍÓÖÌ ÒÛÜÌÖ±
ÕÛËÏÉÏÔÍ¿ÑÒÔÒÒÔÍÕÂÉÕÛËÏÉ
ÏÔÍ¿ÑÒCVEHFUÕÉÕÛËÏÉÏÔÍ¿ÑÉÙ
ημερομηνίες.
ªÈÍÅÁÖÉÔÒÉÑÈÍÅÊ¿ÔÒÑÉÁÚÉÖÒ±ÑÉÐ
ËÍÅÖÌ²ÉÅÑÍÏÀÏÅÍËÛÑÅÍÏÉÁÅÉÍ
ÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅ ÒÛÕÛÑÖÂÑÍÕÉÒ
³Ô¿ÕÖÌÙ¬ÅÖÕÒÄÏÅÙ ¢ÔÂÉÈÔÒÙÖÒÛ
§ÐÐÌÑÍÏÒÄ£ÛÑÈ¿ÕÒÛ²¿ØÑ§ÍÚÉÍ
ÔÌÅÖÍÓÑ¥×ÌÑÓÑ¢ÉÍÔÅÍÓÙÏÅÍ
¢ÉÔÍÚÓÔØÑÏÅÍÅÑ¿ÖÛÎÅÑÒÍ¬ÅÔÁÅ
ÍÅÑÑ¿ÖÒÛ ¶ÉÄ×ÛÑÌ§ÍÏÒÍÑØÑÁÅÙ
£ØÅÖÉÁÒÛ§ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ
²¿ØÑ+VOJPS"DIJFWFNFOU(SFFDF 
¬ÉÐÁÑÅµÅÔÅÑÖÜÀ ªÈÔÄÖÔÍÅ«ÒÍ
ÑØÑÍÏÀÙ§ÍÚÉÁÔÌÕÌÙ8JTF(SFFDF 
ªØ±ÑÑÅ ÅËÒÛÁÈÒÛ ¢ÔÂÉÈÔÒÙ 
#VTJOFTT1SPGFTTJPOBM8PNFOPG
"UIFOT ÍÏÌËÂÔÒÙ ÍÅÍÕÖÉÛ¿ÑÌ
ÍÅÉÕÒÐÅÆÀÖÔÍÅ ·ÔÀÕÖÒÙ ±ÔÒÛ 
¢ÔÂÉÈÔÒÙ£ 5IJOL#J[¬¿ÕÅÅÂ
ÖÍÙÒÍÐÁÉÙÖÒÛÙÒÍÉÍÕÌËÌÖ¿ÙÎÉÏÅ
×±ÔÍÕÅÑØÙÌÉÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅ
δεν έχει φύλο και η επιτυχία είναι
×¿ÅÍÏÅÑÂÖÌÖÅÙµÂÑÍÕÅÑÉÖÅÎÄ
άλλων πως:
q©ÉÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÈÉÑÉÁÑÅÍ
×¿ÅÊÄÐÒÛ ÅÐÐ±ÛÂ×ÉÕÌÍÏÅÑÒÄ
ÀÅÑÁÏÅÑÒÛÅÑ×ÔÓÒÛ
q¬ÁÅÅÂÖÍÙÍÒÕÌÅÑÖÍÏ¿ÙÈÍ
αφορές ανάμεσα στους άντρες και
τις γυναίκες επιχειρηματίες είναι
ÂÖÍÒÍ±ÑÖÔÉÙÐ¿ÑÉÏ±ÑÖÒ ÉÑÓ
οι γυναίκες, ως πιο ευαίσθητες και
με ενσυναίσθηση, ακολουθούν την
επιλογή «ας το κάνουμε μαζί».
q¶±ÔÚÒÛÑÔÒËÔ±ÅÖÅ ÂØÙ
ÖÒÛ£ØÅÖÉÁÒÛ§ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ
²¿ØÑ ÒÛÆÒÌ×ÒÄÑÅ×ÌÖ¿ÙÌÒ
ÖÍÏÒÄ ÛÑÅÕÁÒÛÏÅÍ ÛÏÉÁÒÛÓÙ
να στήσουν τη δική τους εικονική

ÉÍÚÉÁÔÌÕÌµÒÂÑÒÒÛÐÉÁÉÍÅÂ
ÅÛÖÀÉÁÑÅÍÌ¿ÏÈÒÕÌ¥¬
qµÒÉÏÅÖÍÏÔÓÑÉÍ
ÚÉÍÔÀÕÉØÑÒÛÈÒÛÐÉÄÒÛÑÅÂÖÒ
σπίτι ανήκει σε μαμάδες με παιδιά.
q³ÍËÛÑÅÁÏÉÙ ÅÔÂÖÍÉÁÑÅÍÍÒ
ÒÔÊØ¿ÑÉÙÅÂÖÒÛÙ±ÑÖÔÉÙ ÈÉÑ
αναδεικνύονται σε διευθυντικές
×¿ÕÉÍÙ ÂÐÍÙÖÒÅÑ¿ÔÚÉÖÅÍ
ÍÉÔÅÔÚÍÏ± ËÍÅÖÁÈÉÑÖÒÉÍÈÍÓÏÒÛÑ 
ÅÐÐ±ÈÍÅÔ¿ÒÛÑÕÖÍÙÌÏÉÔÈÒ
ÕÏÒÍÏ¿ÙÉÖÅÍÔÁÉÙÉÖÒÑÅ
ÅÒÖÉÐÉÁÖÅÍÅÂËÛÑÅÁÏÉÙÏÅÍÖÒ
ÉÎÅÛÖÓÑÑÅ×¿ÐÉÍÑÅÅÑÅ
λάβει διευθυντικές θέσεις, γιατί
ÉÑ¿ÒÑÖÅÍÅÂÖÒÑÕÏÒÂÖÌÙÌ
κερδοσκοπικής εταιρίας.
qµÒÅËÏÒÕÁØÙÖØÑÏÒÍ
ÑØÑÍÏÓÑÉÍÚÉÍÔÀÕÉØÑÅÑÀÏÉÍÕÉ
γυναίκες.
³Í§ÛÏÅÍÔÁÉÙÉÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ
ÕÖÒÑÅËÔÒÖÍÏÂÖÒ¿ÅÀÖÅÑÖÒ×¿Å
ÒÛÕÛÑÖÂÑÍÕÉÒÌÀÖÔÌÙ¬ÍÚÅÌÐÁ
ÈÌÙ ÌÒÕÍÒËÔ±ÊÒÙÕÖÅ¥ËÔÒÑ¿Å
³Í¥×ÅÑ±ÕÍÒÙ«ÉÐ±ËÍÉÔ ¢ÔÂÉÈÔÒÙ
¥Ñ×ÒÅÔÅËØËÍÏÒÄ£ÛÑÉÖÅÍÔÍÕÒÄ
¥×ÌÑÓÑ ÀÌÖÔÅ«ÅÔÅÆ±ÑÅ ³Í
ÑÒÐÂËÒÙ §ÏÔÂÕØÒÙÒÍÑÒÒÍÉÁÒÛ
«ÔÅÕÍ±«ÅÔÅÆ±ÑÅ ¬±ËÈÅ«ÒÑÖÒËÍ±Ñ
ÑÌ «ÖÌÑÒÖÔÂÊÒÙ ÔÅÅÖ¿ÅÙÕÖÒÑ
ÏÖÌÑÒÖÔÒÊÍÏÂ£ÄÐÐÒËÒ¢ÉÔÍÊ¿ÔÉÍÅÙ
¥ÖÖÍÏÀÙ¸ËÍÒÙÉÓÔËÍÒÙ ÉÓÔËÍÒÙ
ÒÄÔÈÌÙ ªÈÔÛÖÀÙÖÒÛ'JTIUSJQTHS 
¦ÅÕÁÐÌÙ«ÂÐÐÍÅÙ ¥ËÔÂÖÌÙ ÉØÔËÂÙ 
ÁÐÌÕÅÑËÍÅÖÒÑÐ¿ÒÑÅÔÅËØËÍÏÂ
ÖÒ¿ÅÖÌÙÒÍÏÒÑÒÁÅÙ ÖÒÑÅËÔÒÖÍÏÂ 
ÏÅÍÅÑ¿ÖÔÉÇÅÑÖÌÑÅËÍØ¿ÑÌÉÍÏÂ
ÑÅÖÒÛÅËÔÂÖÌ ÉÎÅÍÖÁÅÙÖÌÙÒÒÁÅÙ
ÈÉÑÅÑÖÍÉÖØÁÜÉÖÅÍÅÛÖÂÙØÙÉÍ
ÚÉÍÔÌÅÖÁÅÙ£ÖÍÙÉÍÕÌËÀÕÉÍÙÖÒÛÙ
ÉÍÕÌ±Ñ×ÌÏÉÂÖÍ
q·ÔÉÍ±ÜÉÖÅÍÑÅÈÒ×ÉÁ¿ÊÅÕÌÕÖÌ
μεταποίηση και στην εμπορία των
ÔÒÝÂÑÖØÑ
q§ÁÑÅÍÍÈÍÅÍÖ¿ÔØÙÕÌÅÑÖÍÏÀÌÉÁ
ÕÏÉÇÌÏÅÍÌÕÛÉÖÒÚÀÖØÑÅËÔÒÖÓÑ
σε διεθνείς εκθέσεις.
q³ÅËÔÂÖÌÙÉÁÑÅÍÏÅÍÉÍÚÉÍÔÌÅÖÁÅÙ
£ÖÌÑÔÅËÅÖÍÏÂÖÌÖÅÏÅÐÉÁÖÅÍÑÅ
Ï±ÑÉÍ¿ÎÍÉÅËË¿ÐÅÖÅÖÒÛÏÅÐÐÍ
ÉÔËÌÖÀ ÖÒÛËÉØÂÑÒÛ ÖÒÛÉÔË±ÖÌ 
του μεταφορέα, του οδηγού, του
πωλητή, του λογιστή.

q³ÅÐÍÉÛÖÍÏÂÙÖÒÛÔÍÕÂÙÉÁÑÅÍÁÕØÙ
ÖÒÏÅÐÄÖÉÔÒÅËÔÒÖÍÏÂÔÒÝÂÑÏÅÍ
¿ÚÒÛÉÖÌÈÛÑÅÖÂÖÌÖÅÑÅËÁÑÒÛÉ
ÈÍÉ×ÑÀÙÅÐÍÉÛÖÍÏÂÙÔÒÒÔÍÕÂÙ
q³ÍÏÖÌÑÒÖÔÂÊÒÍ¿ÚÒÛÑ¿ÑÅÉÍÒ
νέκτημα: δεν διαθέτουν εκπαίδευση
κυρίως σχετικά με την αγροτική
νομοθεσία.
qÉÑÈÌÍÒÛÔËÒÄÑÖÅÍÉÄÏÒÐÅÅËÔÒ
τικοί συνεταιρισμοί.
µÒÏÐÉÁÕÍÒÖÒÛÕÛÑÉÈÔÁÒÛÉÉ
ÊÄÐÅÕÕÉ¿ÑÅÅÂÖÅÕÌÅÑÖÍÏÂÖÉÔÅ
θέματα που απασχολεί τους νέους
ÉÍÚÉÍÔÌÅÖÁÉÙ§ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂ
τητα και δεύτερη ευκαιρία». Θέμα
ÒÛ ÂØÙÉÍÓ×ÌÏÉ ÅÒÏÅÔÈÍ
ÓÑÉÍÒÐÐÒÄÙ ÏÅ×ÓÙÒÍ¹ÐÐÌÑÉÙ
δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν
ÖÌÑÅÒÖÛÚÁÅÅÏÂÌÏÅÍÖÒÛÔÓÖÒÛ
ÉËÚÉÍÔÀÅÖÂÙÖÒÛÙ³ÕÛÑÖÒÑÍÕÖÀÙ
Í±ÑÑÌÙ«ÔÍÖÕØÖ±ÏÍÙ ÍÈ±ÏÖØÔ
§ÒÔÍÏÓÑ§ÍÕÖÌÓÑÖÒÛ³ÍÏÒÑÒ
ÍÏÒÄ¢ÅÑÉÍÕÖÌÁÒÛÖÌÙ¦Í¿ÑÑÌÙ 
ÏÅÍÒÍÉÍÕÌËÌÖ¿Ù¦ÅÐÉÑÖÁÑÅ«ÂÔÈÌ 
)JHI1FSGPSNBODF.JOETFU$PBDI
GPS&OUSFQSFOFVST &YFDVUJWFT
5FBNT ²ÍÏÂÐÅÒÙ¬ÅÑÉÕÍÓÖÌÙ ³ÍÏÒ
ÑÒÍÏÂÙ§ÂÖÌÙ§¦§¢ ¢ÔÂÉÈÔÒÙ
§ÒÔÍÏÒÄ£ÛÐÐÂËÒÛ¢ÉÍÔÅÍÓÙ 
ªØ±ÑÑÌÙ·ÅÖÜÌ×ÉÒÈÒÕÁÒÛ ¢ÔÂÉ
ÈÔÒÙÏÅÍÍÉÛ×ÄÑØÑ£ÄÆÒÛÐÒÙ
ÖÌÙ.FHB#SPLFST"& ¢ÔÂÉÈÔÒÙ
ÖÒÛ§ÅËËÉÐÅÖÍÏÒÄ§ÍÉÐÌÖÌÔÁÒÛ
¥×ÌÑÓÑ ÎÉÏÅ×±ÔÍÕÅÑÖÒÖÒÁÒÖÌÙ
ÉÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÀÙÅÒÖÛÚÁÅÙ ÖÒÑÁÜÒ
ÑÖÅÙÉÖÅÎÄ±ÐÐØÑÂÖÍ
qµÒÏÄÔÍÒÚÅÔÅÏÖÌÔÍÕÖÍÏÂÖØÑÉÍ
ÚÉÍÔÀÕÉØÑÏÅÍÈÌÖØÑÑÉÒÊÛÓÑÉÁÑÅÍ
ÌÅÆÉÆÅÍÂÖÌÖÅ£ÉÚÓÔÉÙÂØÙÌ
£ÒÛÌÈÁÅ Ì²ÒÔÆÌËÁÅ ÖÒ©ÑØ¿ÑÒ
¦ÅÕÁÐÉÍÒ ÒÍ©¢¥ÌÅÆÉÆÅÍÂÖÌÖÅ
ÉÁÑÅÍÉÛÚÀ£ÖÌÑ§ÐÐ±ÈÅÈÉÑ¿ÚÒÛÉ
ÏÅÁÅÅÑÒÚÀÕÖÌÑÅÆÉÆÅÍÂÖÌÖÅ
q£ÖÒÉÎØÖÉÔÍÏÂ ÕÉÅÑÖÁ×ÉÕÌÉÖÌÑ
§ÐÐ±ÈÅ ÒÍÅÒÏÐÁÑÒÛÕÉÙÕÏ¿ÇÉÍÙÏÅÍ
ιδέες είναι δεδομένες και αποδεκτές.
q¶±ÔÚÉÍ¿ÑÖÒÑÌÛÒÖÁÌÕÌÖÌÙ
ÅÎÁÅÙÖÌÙÈÍÅÒÐÍÖÍÕÍÏÂÖÌÖÅÙ
q¥ÔÚÁÕÖÉÑÅÕÏÒÖÓÑÉÖÉÖÌÑÉÍ
ÖÛÚÁÅÕÅÙÉÖÌÑÉÂÉÑÌ
qÉÑÑÀÕÖÉÍÈ¿ÉÙÏÅÍÉÑÈÍÅÊ¿ÔÒÑÖÅ
q¥ÑÖÍÏÅÖÅÕÖÀÕÖÉÖÒÉËÓÉÖÒ
«εμείς».

q ³ ÂÑÒÙ ÖÔÂÒÙ ÑÅ ÅÒÖÄÚÉÍ
κάποιος για πάντα είναι να μην
επιχειρεί.
q©ÅÒÖÛÚÁÅÉÁÑÅÍ¿ÔÒÙÖÌÙÉÍ
τυχίας.
µÒÕÛÑ¿ÈÔÍÒÖÒÛ£ÅÆÆ±ÖÒÛ
²ÒÉÆÔÁÒÛÒÐÒÏÐÌÔÓ×ÌÏÉÉÖÌÑ
ÅÒÑÒÀÖÍÌÖÍÏÓÑÈÍÅÏÔÁÕÉØÑÏÅÍ
βραβείων, που παρουσίασε η κα
£ÒÊÁÅÏÒÖÕÒÒÄÐÒÛ ,FZ"DDPVOU
.BOBHFS 4LZXBMLFSHS
³ÍÖÍÌÖÍÏ¿ÙÈÍÅÏÔÁÕÉÍÙÒÛÈÂ
θηκαν είναι οι εξής:
1. 4LZXBMLFS§ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅ
£ÖÌÑÏÅªØ±ÑÑÅ¢ÅÅÈÒÒÄÐÒÛ 
¢ÔÂÉÈÔÒÏÅÍÍÉÛ×ÄÑÒÛÕÅ£ÄÆÒÛ
ÐÒ §ª¢ÅÅÈÂÒÛÐÒÙ
2.4LZXBMLFS²ÉÒÊÛÀÙ§ÍÚÉÍ
ÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅ
£ÖÒÑÏªØ±ÑÑÌ«ÓÖÌ ¬¿ÐÒÙÖÒÛ
«¿ÑÖÔÒÛ§×ÉÐÒÑÖÓÑ.BOBHFS§Ð
Ð±ÈÒÙ «§¬§ 
3. ¥ÒÖÉÐÉÕÅÖÍÏÀÔ±ÕÌËÍÅÖÌ
²ÉÒÊÛÀ§ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅ
£ÖÒ*//07"5)&/4QPXFSFECZ
4BNTVOH,ÂÆÒ,ÅÍÑÒÖÒÁÅÙÏÅÍ
&ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙÖÌÙµÉÚÑÂÒ
ÐÌÙÀÒÛ¥×ÌÑÅÁØÑËÍÅÖÌÈÔ±ÕÌ
ÖÒÛÕÖÌÈÍ±ÚÛÕÌÐÌÔÒÊÒÔÍÓÑÖÌÙ
ÏÅÍÑÒÖÂÒÛÉÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ
4. ¥Ñ×ÔØÒÏÉÑÖÔÍÏÀ¢ÔÒÕ¿ËËÍÕÌ
ÖÌÙ²ÉÒÊÛÒÄÙ§ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ
£ÖÒÑÊÍÐÅÑ×ÔØÍÏÂÒÔËÅÑÍÕÂ
¥ÒÕÖÒÐÀÖÌÙªÉÔ±Ù¥ÔÚÍÉÍÕÏÒÀÙ
¥×ÌÑÓÑËÍÅÖÌÑÉÑÁÕÚÛÕÌÅËÔÒÖÍ
ÏÓÑÕÛÑÉÖÅÍÔÍÕÓÑÏÅÍÏÒÍÑØÑÍÏÓÑ
ÕÛÑÉÖÅÍÔÍÕÖÍÏÓÑÉÍÚÉÍÔÀÕÉØÑÒÛ
ÈÔÅÕÖÌÔÍÒÒÍÒÄÑÖÅÍÕÖÒÑÅËÔÒÈÍ
ÅÖÔÒÊÍÏÂÖÒ¿Å
5. ¥ÎÍÒÒÁÌÕÌÖÌÙ§ÐÐÌÑÍÏÀÙ§Í
ÚÉÍÔÌÅÖÍÏÀÙµÉÚÑÒËÑØÕÁÅÙ
£ÖÌÑ¥ÉÔÍÏÅÑÍÏÀÉØÔËÍÏÀ£ÚÒÐÀ
Θεσσαλονίκης για την εκπαιδευτική
υποστήριξη της ελληνικής αγροτικής
ÉÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ
Επιπλέον απονεμήθηκαν:
qµÒ¥ÔËÛÔÂÆÔÅÆÉÁÒ«ÅÍÑÒÖÒÁÅÙ
ÕÖÌÑÉÖÅÍÔÁÅ)4FSWJDFT ÕÖÒÑÏ
¥×ÅÑÅÕÍ±ÈÌ¦ÅÕÁÐÌ 'PVOEFSÖÌÙ
)4FSWJDFT
qµÒ·ÔÛÕÂÆÔÅÆÉÁÒ¢ÅÔ±ÈÒÕÌÙ
ÕÖÌÑÉÖÅÍÔÁÅ(PHSFFL ÕÖÌÑÏÅ§ÐÁÑÅ
¯ÌÁÖÌÏÅÍÕÖÒÑÏÍÓÔËÒÍÓÑÅ 
ªÈÔÛÖ¿ÙÖÌÙ(PHSFFL
q5P¥ÔËÛÔÂÆÔÅÆÉÁÒ«ÅÍÑÒÖÒÁÅÙ
ÕÖÌÑÉÖÅÍÔÁÅ(PHSFFLÕÖÌÑÏÅ§ÐÁÑÅ
¯ÌÁÖÌÏÅÍÕÖÒÑÏÍÓÔËÒÍÓÑÅ 
ªÈÔÛÖ¿ÙÖÌÙ(PHSFFL
³ÍÖÍÌÖÍÏ¿ÙÈÍÅÏÔÁÕÉÍÙÏÅÍÖÅ
ÆÔÅÆÉÁÅÅ¿ÑÉÍÅÑÒÍÏÏÌÀÖÔÌÙ
Φυντάνης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας skywalker.gr, Γεωργία
«ØÑÕÖÅÑÖÁÑÒÛ Διευθύντρια Προγραμμάτων Επιχειρηματικότητας, skywalker.
gr,ªØ±ÑÑÅ¬ÁÚÒÛ Διευθύντρια Ανθρώπινων Πόρων, skywalker.gr, ¬ÅÁ
ÔÌ«ÅÖÕÅÔÁÑÌ Events Marketing
Director, skywalker.gr, ÌÀÖÔÌÙ
¬ÍÚÅÌÐÁÈÌÙ Δημοσιογράφος στα
«Αγρονέα», ªØ±ÑÑÅ ÅËÒÛÁÈÒÛ 
Δικηγόρος, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Co-Founder, Fashion Law
and Business Association,¢ÅÔ±ÕÚÒÛ
«ÅÖÉÔÁÑÅ Program Manager, Praksis
Business Coaching Center.
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είπνο Αγάπης ονομάζεται ένα μικρό
κίνημα που συστάθηκε από μία ομάδα
εθελοντών παιδιών στην καρδιά της
πρωτεύουσας. Κάθε Τρίτη βράδυ τριγυρνούν
στις σκοτεινές γωνιές του κέντρου της Αθήνας
που φιλοξενούν συμπολίτες μας, αυτούς που
τα έχουν χάσει όλα, προκειμένου να τους
προσφέρουν τα βασικά, ένα πιάτο φαγητό
κι ένα χαμόγελο στήριξης και ανθρωπιάς.
Θερμά συγχαρητήρια σ’ αυτά τα παιδιά που
ανέλαβαν μία τέτοια βαθιά ανθρώπινη δράση
και μας διδάσκουν τι σημαίνει πολιτισμός και
παιδεία. Η αλληλεγγύη τους και η ανθρωπιά
τους δίνουν σε όλους μας ένα μάθημα ζωής.
«Κάνε υπομονή, ρε φίλε, θα περάσει. Καμιά
πνευμονία θα ’χεις αρπάξει σίγουρα με τον
πυρετό που ανεβάζεις. Μ’ αυτό το χάπι θα
νιώσεις καλύτερα, θα δεις. Μου το ’δωσε ο
φαρμακοποιός απέναντι και μου ’πε πως θα
σου ρίξει τον πυρετό αμέσως. Για να δούμε… Δεν μου κράτησε λεφτά, να ’ναι καλά ο
άνθρωπος. Έβγαλα τα τελευταία μας ψιλά να
του τα δώσω και μου τα γύρισε πίσω. “Πάρτε
από μια τυρόπιτα να καρδαμώσετε λίγο, πες
πως σας κερνάω εγώ” μου είπε στο τέλος
χαμογελώντας. Με συγκίνησε ο μπαγάσας.
Θα μου πεις, τι ’ναι γι’ αυτόν τα τέσσερα
ευρώ; Πενταροδεκάρες, αλλά σημασία έχει
η καλή πρόθεση. Εδώ μερικοί μας πατάνε
κάθε μέρα και δεν γυρνάνε να ζητήσουνε μία
συγνώμη. Δεν βαριέσαι, ο καθένας κουβαλάει
τα δικά του. Υπάρχουν και χειρότερα. Τι να
πούνε κι αυτοί οι άμοιροι που γυρνοβολάνε
στους δρόμους κάθε μέρα, οι πρόσφυγες, οι
μετανάστες; Είναι δύσκολο να ’σαι σε ξένη
χώρα και να ’σαι άστεγος» είπε o Αχιλλέας,
αναστενάζοντας βαθιά, με τον πόνο του διπλανού του να τον βαραίνει.
Σκέπασε καλά τον φίλο του κι έπιασε το
μέτωπό του για δεύτερη φορά να ελέγξει με
αγωνία τον πυρετό του. Είναι ακόμα ζεστός.
Δυο μέρες τώρα τον ψήνει ο πυρετός. Δεν
έβαλε τίποτα στο στόμα του και δεν έχει όρεξη
ούτε να μιλήσει. Ο Αχιλλέας τον φροντίζει
και τον νοιάζεται σαν αδερφό του. Και μήπως
δεν είναι; Εννιά χρόνια τώρα μετράνε σ’ αυτή
την πολύβουη πόλη και μοιράζονται τα ίδια
στέκια. Συντροφεύουν ο ένας τον άλλον. Οι
μέρες τους κυλάνε με χάζι στους περαστικούς,
που περνάνε από μπροστά τους βιαστικοί και
αγχωμένοι να προλάβουν τη ζωή.
Τα βράδια αφουγκράζονται ο ένας την
ανάσα του άλλου και ηρεμούνε. Απόψε ανησυχεί πολύ για τον κολλητό του. Η ανάσα
του τον φοβίζει. Έχει αλλάξει ο ρυθμός της.
Βασανίζεται ν’ αναπνεύσει κι ακούγεται σαν
ένας απαλός λαρυγγισμός ζώου λαβωμένου
να βγαίνει από μέσα του.
Ο Αχιλλέας ξάπλωσε κι αυτός στα χαρτόκουτα που ’χε στρωμένα για κρεβάτι. Τράβηξε
μια φθαρμένη και βρώμικη κουβέρτα πάνω
του κι έμεινε να κοιτάει τ’ αστέρια. Έριξε
μία πλάγια ματιά ξανά στον άρρωστο να
βεβαιωθεί πως είναι καλά σκεπασμένος κι
αναστέναξε ανακουφισμένος.
«Αύριο θα ’ρθουνε και τα παιδιά. Θα φάμε
καλά πάλι. Θα μου φέρουνε και τα παπούτσια,
μου είπε το κορίτσι. Είπα και για σένα την
περασμένη φορά, να κοιτάξουνε να σου βρούνε
ένα μπουφανάκι, δεν μπορώ να σε βλέπω με
τ’ αμάνικα, τα βράδια κάνει ψύχρα ακόμα,
γι’ αυτό την άρπαξες. Αν δεν σου ’χει πέσει
ο πυρετός μέχρι αύριο, μου υποσχέθηκε ο
φαρμακοποιός το πρωί πως θα κανονίσει να
σε πάμε στο νοσοκομείο. Καλός άνθρωπος
κι αυτός, όπως κι η ομάδα των παιδιών που
μας συντρέχουνε».
Σταμάτησε για λίγο ν’ αφουγκραστεί τον
φίλο του. Η συριστική ανάσα του τον καθησύχασε, τον βεβαίωσε πως συνεχίζει ν’
αναπνέει. Γύρισε πλευρό να ξεπιαστεί και

ΔΕΙΠΝΟ ΑΓΑΠΗΣ
Ένα διήγημα της Νίκης Μπλούτη-Καράτζαλη

να παρακολουθεί τον άρρωστο καλύτερα.
«Ξέρεις πώς το λένε αυτό που κάνουνε για
μας αυτά τα παιδιά; Που μας φέρνουν φαγητό
και ρούχα, λέω, κάθε Τρίτη. Που μας νοιάζονται τέλος πάντων. “Δείπνο αγάπης”, έτσι
το βαφτίσανε, αλήθεια σου λέω. Το άκουσα
τις προάλλες που το έλεγε ένας τσαρλατάνος,
απ’ αυτούς τους δημοσιογράφους ντε, που
τρέχουνε να βγάλουνε καμιά είδηση στον αέρα
και σου κολλάνε το μικρόφωνο στο στόμα
για να τους απαντήσεις σ’ ό,τι σε ρωτήσουνε.
Δείπνο αγάπης! Ωραία δεν ακούγεται, τι
λες; Να ’ναι καλά τα παιδιά κι όλοι οι δικοί
τους, που τους μάθανε τι θα πει αγάπη κι
αλληλεγγύη, ρε φίλε. Έτσι δεν το λένε όταν
ο άλλος σε συμπονάει; Να, είναι γραμμένο
κι εκεί, απέναντι στον τοίχο, το βλέπεις; Το
ζωγραφίσανε χθες δυο παιδιά με μπογιές
και πινέλα κι εγώ τα χάζευα από δω και τους
φώναζα πως θα βρούνε τον μπελά τους, μα
αυτά ούτε που μου δώσανε σημασία. Τα νιάτα
βλέπεις δεν χαμπαριάζουνε από τέτοια».
Μια παρέα παιδιών που έβγαινε από ένα
φαγάδικο ένα τετράγωνο παρακάτω απέσπασε
την προσοχή του. Μιλούσαν δυνατά, κάνοντας χειρονομίες και γελούσαν. Ο Αχιλλέας
σώπασε απότομα κι έστησε αυτί ν’ αρπάξει τις
κουβέντες τους. Του άρεσε να κρυφακούει,
να κλέβει ιστορίες απ’ τους περαστικούς,
να μοιράζεται μαζί τους τα δικά τους. Ειδικά με τα παιδαρέλια, όπως τούτα εδώ, που
περνούσαν τώρα δυο μέτρα μακριά τους και
πειράζονταν για το ποδόσφαιρο. Κι αυτό το
γέλιο τους! Το δροσάτο γέλιο των νιάτων! Το
ζήλευε και το νοσταλγούσε. Τον παρέσυραν
κι αυτόν, κι ένα αμυδρό χαμόγελο χάραξε
μες στο σκοτάδι στα ξεραμένα χείλια του.
Ανασηκώθηκε ξανά να ρίξει μια ματιά στον
άρρωστο. Ζύγωσε με τα γόνατα σιμά του κι
έβαλε γι’ άλλη μια φορά το χέρι του στο μέτωπό του. Είναι ιδρωμένος, που σημαίνει πως

ο πυρετός αρχίζει να υποχωρεί, συμπέρανε
ανακουφισμένος. Του το είπε φωναχτά για
να τον ενθαρρύνει καμιά στάλα.
«Όλα καλά, θ’ αρχίσεις να συνέρχεσαι, θα
δεις. Ο πυρετός σε ρίχνει, το ξέρω… Πες όμως
και καμιά κουβέντα, βρε αδερφέ. Βαρέθηκα να
μιλάω μόνος μου. Εντάξει, καταλαβαίνω πως
δεν μπορείς, αλλά πρέπει να προσπαθήσεις
κι εσύ. Πρέπει να βάλεις κάτι στο στόμα σου.
Στο τέλος θα σε πειράξει το στομάχι σου και θα
τρέχουμε. Να σου φέρω μια μπουκιά τυρόπιτα;
Παγωμένη είναι, αλλά δεν πειράζει, απ’ το
τίποτα... Για σένα τη φύλαξα, ξέρεις πώς μου
τρέχανε τα σάλια το πρωί που μοσχοβόλαγε;
Αλλά εσύ την έχεις πιότερο ανάγκη. Να, την
τύλιξα εδώ στον σάκο μου να τη φας όποτε
πεινάσεις. Κάνε υπομονή. Λίγες ώρες ακόμα.
Αύριο Τρίτη, λέμε, θα ’ρθουνε και τα παιδιά.
Θα φάμε καλά πάλι. Για σένα θα διαλέξω καμιά
περιποιημένη σουπίτσα για να καρδαμώσεις
και σταφίδες με ψωμάκι μαλακό. Θα σου
κάνουνε καλό».
Σώπασε ξανά. Ο ήχος από τα τακουνάκια
μιας γυναίκας που πλησίαζε κοντά τους χαϊδέψανε ευχάριστα τ’ αυτιά του. Ανασηκώθηκε
και γύρισε τα μάτια του προς το μέρος της να
τη χαζέψει. Ωραία φιγούρα, μες στο σκοτάδι
δεν μπορούσε να τη διακρίνει και καλά.
Ένα κύμα απ’ το άρωμά της έφτασε κοντά
του και τον αγκάλιασε απαλά σαν ομίχλη.
Ρούφηξε με λαχτάρα τον αέρα που ανάσαινε.
Ένιωσε πως τον τύλιξε γυναικείος κόρφος.
Αναστέναξε βαθιά, συνεπαρμένος απ’ αυτή
τη γλυκιά θύμηση του θηλυκού κορμιού. Ένα
ταξί στρίγκλισε με τα φρένα του και κοκάλωσε
μπροστά της. Η γυναίκα άνοιξε την πόρτα και
μπήκε. Άκουσε αχνά τη φωνή της να δίνει
οδηγίες στον οδηγό για τον προορισμό τους.
Το ταξί στρίγκλισε με φόρα να προλάβει
το φανάρι. Η ησυχία κούρνιασε ξανά πλάι
τους. Γύρισε στον φίλο του να τον σκεπάσει

καλύτερα. Τώρα που του πέφτει ο πυρετός,
άρχισε να τα πετάει ένα ένα τα ρούχα από
πάνω του.
«Τώρα που είσαι ιδρωμένος, κινδυνεύεις χειρότερα να την αρπάξεις, το ξέρεις;
Κάνε υπομονή, βρε αδερφέ. Αύριο Τρίτη θα
’ρθουνε και τα παιδιά. Θα ’σαι κι εσύ καλά ν’
αλλάξουμε δυο κουβέντες. Αύριο θα έχουμε γιορτή, δείπνο αγάπης! Ξέρεις με πόση
αγωνία το περιμένω; Μας καλομάθανε, μου
φαίνεται, και κάθε που φεύγουνε μετράω απ’
την αρχή τις μέρες. Κάθε φορά ανυπομονώ
για την επόμενη Τρίτη. Κι όχι μόνο για το
φαγητό, μην νομίσεις. Για την παρέα τους
κυρίως και για το γέλιο τους, που μας δίνει
κι εμάς ζωή. Αυτό το γέλιο των νιάτων, το
δροσάτο! Να ’ναι καλά τα παιδιά».
Ένας απαλός ρόγχος ακούστηκε απ’ τη μεριά
του φίλου του. Ένα αχνό ροχαλητό που τον
καθησύχασε πως ο φίλος του καλυτερεύει.
Αναστέναξε ξανά ευχαριστημένος και πέρασε
τα δυο του χέρια κάτω απ’ το κεφάλι του
για μαξιλάρι. Χάζεψε ένα κομμάτι ουρανού
που έπιασε το μάτι του κι αφέθηκε να κάνει
όνειρα μ’ ανοιχτά τα μάτια.
«Κοιμάσαι, ρε μπαγάσα; Εγώ δεν μπορώ
να κλείσω μάτι απ’ τη χαρά μου. Τι άλλο
θέλει ο άνθρωπος; Την υγειά του και δυο
φίλους να τον νοιάζονται, ν’ αλλάζουν μια
κουβέντα. Όποιος γυρεύει τα πολλά χάνει και
τα λίγα, έλεγε η μάνα μου η συγχωρεμένη.
Έτσι είναι. Όπως μαθαίνει κανένας. Γίνεται
να με κλείσεις εμένα τώρα σ’ ένα σπίτι, να
με σκεπάσεις μ’ ένα ταβάνι; Δεν γίνεται. Δεν
αλλάζω με τίποτα αυτό το κομμάτι τ’ ουρανού, που με ταξιδεύει κάθε βράδυ. Κοίταξε
τι όμορφη που ’ναι απόψε η νύχτα! Έχει
και φεγγάρι. Κι αύριο επιτέλους Τρίτη. Θα
’ρθουνε και τα παιδιά. Θα έχουμε δείπνο
αγάπης! Ποιος τη χάρη μας…
logografis.gr
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Δήμητρα Νικολάου: Χαρά κρυμμένη στη ζούγκλα

Σ

Πώς αποφασίσατε να χτίσετε
με τη Willing2help ένα
ορνιθοτροφείο σε ένα χωριό
στην άλλη άκρη του κόσμου;
Αυτό το χωριό είναι στη ζούγκλα. Η
κυριότερη πηγή εισοδήματος για τους
κατοίκους του Γκόνγκο είναι η γεωργία
και το κάρβουνο. Όταν λέμε «γεωργία»,
για την προκείμενη περίπτωση εννοούμε
ότι χωρίς καμία παρέμβαση στη φύση
βγάζουν καρύδες και ανανάδες, όχι καθ’
όλη τη διάρκεια του χρόνου φυσικά.
Το κάρβουνο το φτιάχνουν κόβοντας
τα δέντρα τους, πράγμα που σημαίνει
ότι το δάσος τους αποψιλώνεται και
τα ζώα αναγκαστικά μετακινούνται.
Χρόνο με τον χρόνο τα δέντρα λιγοστεύουν τρομακτικά και αυτό εγκυμονεί
άμεσους κινδύνους, καθώς οι βροχές
στην περιοχή είναι συχνές και έντονες
και τα σπίτια τους, οι καλύβες τους, για
να ακριβολογώ, παρασύρονται πολύ
εύκολα από το βρόχινο νερό.
Το κάρβουνο που φτιάχνουν το
πουλάνε εξαιρετικά φτηνά στο κοντινό
Νταρ Ελ Σαλάαμ, απ’ όπου διοχετεύεται στη διεθνή αγορά. Για να σας
δώσω μία τάξη μεγέθους, από ένα
κιλό κάρβουνο ο ντόπιος βγάζει ένα
ευρώ (στη δική του ισοτιμία), όποιος
το εμπορεύεται στο Νταρ Ελ Σαλάαμ
βγάζει δέκα ευρώ και το ίδιο κιλό στον
Άγγλο που θέλει να πάρει ένα κιλό
κάρβουνο για να κάνει μπάρμπεκιου
κοστίζει πενήντα ευρώ. Αυτό που
θέλουμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε μία άλλη πηγή εσόδων
για τους κατοίκους του Γκόνγκο.

μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους.
Άλλοι πάλι όχι.

Φωτογραφίες: Βασίλης Σφακιανόπουλος

τον χάρτη δεν το βρίσκεις εύκολα.
Είναι ένα χωριό μέσα στη ζούγκλα.
Το λένε «Γκόνγκο», βρίσκεται
κοντά στο Νταρ Ελ Σαλάαμ, την πιο
μεγάλη πόλη της Τανζανίας, και έχει
1.500 κατοίκους, που συνήθως φτάνουν
μέχρι τα 45 τους. Η ζωή των ντόπιων
έχει ανανάδες, καρύδες, κασάβα, κάρβουνο, φτώχεια, πολλή χαρά, πολλή
συνεργασία, χορό, τραγούδι και βαθιά
ευγνωμοσύνη που απλώς υπάρχουν.
Η Willing2help είναι μία ομάδα εθελοντών που πρωτοδημιουργήθηκε από
τον Ελπιδοφόρο Χρυσοβέργη και τη
Δώρα Μπίτση το 2016 και δύο φορές
τον χρόνο οργανώνει αποστολές σε
μέρη του κόσμου που έχουν ανάγκη.
Όχι με τη λογική του «ήλθον, είδον
και απήλθον» ούτε με την αφορμή του
επείγοντος. Η Willing2help επιλέγει
τους τόπους και τους ανθρώπους που
θα βοηθήσει και τους βοηθά εκπαιδεύοντάς τους και προσφέροντάς τους αυτό
που χρειάζονται, ώστε το αύριό τους
να είναι, για πάντα ίσως, καλύτερο.
Η ψυχολόγος - ψυχοθεραπεύτρια
Δήμητρα Νικολάου συμμετέχει σε αυτή
την ομάδα. Όπως κάθε φορά και όπως
όλοι, αφού η ομάδα Willing2help είναι
αυτοχρηματοδοτούμενη, βάζει χρήματα από την τσέπη της για να καλύψει
τα έξοδά της και μέρος των πρώτων
υλών που χρειάζονται στον τόπο που
επισκέπτονται. Αυτή τη φορά η Δήμητρα Νικολάου ταξίδεψε στο Γκόνγκο
της Τανζανίας για να χτίσει μαζί με τα
άλλα μέλη της ομάδας της και μαζί με
τους κατοίκους του χωριού ένα ορνιθοτροφείο. Ο σκοπός αγγίζει τα όρια
του ιερού. Το «κέρδος» τα όρια του
μαγικού. Όχι γιατί έγινε εύκολα και
γρήγορα, αλλά γιατί έτσι συναντήθηκαν άνθρωποι με μόνο κίνητρο να
βοηθήσουν ο ένας τον άλλο.

Πώς βρήκατε επαφή
με αυτό το χωριό;
Ο Κώστας Κουκούλης είναι ένας Έλληνας που ζει χρόνια στην Αφρική και
έχει δημιουργήσει τη Saving Africa’s
Nature (S.A.NA.), μία μη κερδοσκοπική
εταιρεία με στόχο διάφορες δράσεις (σ.σ.
εκπαιδευτικού και κατασκευαστικού χαρακτήρα μεταξύ άλλων) από την αγάπη
του για το περιβάλλον, τον άνθρωπο
και την αλληλεπίδραση ανθρώπου –
φύσης. Έτσι άρχισε να οργανώνει τη
ζωή των κατοίκων του Γκόνγκο. Έχει
ήδη χτίσει ένα ιατρείο και βοηθά ώστε
να αυξηθούν οι δυνατότητες και οι τάξεις στο υπάρχον υποτυπώδες σχολείο,
που, παρότι διαθέτει επτά τάξεις, έχει
μόνο τέσσερις δασκάλους. Σε αυτό το
πλαίσιο και με δεδομένες τις συνθήκες
διαβίωσης των κατοίκων υπήρξε η σκέψη
της δημιουργίας ορνιθοτροφείου εκεί,
ώστε να υπάρξει νέα πηγή εσόδων, να
σταματήσει να καταστρέφεται το δάσος
και να κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων.
Πώς οργανωθήκατε
για την αποστολή;
Όπως σε κάθε αποστολή της
Willing2help, πηγαίνουμε τουλάχιστον τριάντα άνθρωποι, ώστε αυτό
που θα κάνουμε στο μικρό διάστημα
που θα παραμείνουμε να έχει αποτέλεσμα, με άλλα λόγια να προλάβουμε
να χτίσουμε το ορνιθοτροφείο στην
προκείμενη περίπτωση και να εκπαιδεύσουμε τους κατοίκους ώστε να μπορούν να το διαχειριστούν μόνοι τους
όταν εμείς αποχωρήσουμε. Πήγαμε
λοιπόν, ξεχορταριάσαμε το χωράφι
που αποφασίστηκε να παραχωρηθεί για
να χτιστεί το ορνιθοτροφείο, πήραμε
τσιμεντόλιθους, τραβήξαμε αλφαδιές
και στήσαμε το κτίσμα με τη βοήθεια
των ντόπιων, οι οποίοι δούλεψαν μαζί
μας πολύ γενναιόδωρα και με πολλή
χαρά. Γι’ αυτούς τους ανθρώπους το
να προσφέρουν τη βοήθειά τους σε
οτιδήποτε είναι αυτονόητο και το κάνουν
με πολλή χαρά. Πόσο μάλλον όταν
πρόκειται για κάτι που καταλαβαίνουν
ότι θα τους κάνει καλό.
Τι κάνατε εκεί;
Δεν κάνουμε ένα κτίσμα κα φεύγουμε.
Χωρισμένοι σε τρεις ομάδες που δου-

λεύουν κυκλικά, πήγαμε στο σχολείο
και συναντηθήκαμε με τους κατοίκους
για να τους εκπαιδεύσουμε στη νέα πηγή
εισοδήματος. Είχαμε εκ των προτέρων
ενημερωθεί για τις ανάγκες τους, που
είναι τα παιχνίδια. Τα παιδιά στο Γκόνγκο
παίζουν με μπάλες που έχουν φτιάξει
από καρύδες τυλιγμένες με ξεραμένες
φλούδες μπανάνας! Μπογιές δεν έχουν.
Για το κάθε μάθημα έχουν ένα βιβλίο,
το οποίο δεν το παίρνουν μαζί τους στο
σπίτι, γιατί δεν έχουν τσάντες να το
βάλουν μέσα. Τα βιβλία τους τα φυλάνε
ως κόρην οφθαλμού μέσα στο σχολείο.
Τους πήγαμε δακτυλομπογιές. Μιλάμε
για τετρακόσια παιδιά. Τους δώσαμε
από ένα πιατάκι με δακτυλομπογιές
ανά πέντε χωρίς να χρειαστεί να πούμε
οτιδήποτε, χωρίς φωνές, με απόλυτη
ησυχία μοιράστηκαν τις μπογιές τους.
Η συνεργασία και για τα παιδιά και για
τους μεγάλους είναι στην κουλτούρα
και στη νοοτροπία τους εγγεγραμμένη.
Πώς είναι η ζωή στο Γκόνγο;
Δεν υπάρχει φως ούτε υδροδότηση.
Μόλις νυχτώνει, μαζεύονται στα σπίτια
τους, που είναι φτιαγμένα από λάσπη και
άχυρο, και με το πρώτο φως της μέρας
οι άντρες πηγαίνουν στα χωράφια, οι
γυναίκες φροντίζουν το φαγητό και τα
παιδιά ή παίζουν η πάνε σχολείο. Κανένα
παιδί δεν δουλεύει στα χωράφια. Οι
ρόλοι είναι πολύ ξεκάθαροι. Το νερό
που χρησιμοποιούν είναι το βρόχινο,
το οποίο παίρνουν από δεξαμενές που
έχει φτιάξει η S.A.NA. Τρώνε κασάβα,
κάτι παρόμοιο με τις δικές μας πατάτες,
ρύζι και ό,τι μπορούν να καλλιεργήσουν. Οι δρόμοι τους είναι από χώμα.
Τα κτήματά τους είναι χωρισμένα, όχι
περιφραγμένα βέβαια ούτε με τίτλους
ιδιοκτησίας, αλλά ο καθένας ξέρει σε
ποιον ανήκει τι. Ο πλουσιότερος έχει
μηχανάκι, η μεσαία τάξη ποδήλατο και
οι υπόλοιποι τα πόδια τους.
Υπάρχουν κίνδυνοι στο χωριό;
Απειλή υπάρχει μόνο από τα ζώα
που μπορεί να επιτεθούν. Από τους
ανθρώπους καμία.
Είναι δύσκολη η ζωή στο Γκόνγκο;
Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευγνώμονες
στην ύπαρξη, όχι στην ύλη. Γελάνε,

χορεύουν και πειράζουν ο ένας τον άλλο
όλη την ώρα. Έχουν μεγάλη χαρά για τη
ζωή, αισιοδοξία, σύμπνοια, συνεργασία,
αλληλοϋποστήριξη και ζεστασιά μεταξύ
τους. Ζούνε στο εδώ και τώρα, όχι στο τι
είχαμε και στο τι θα θέλαμε να έχουμε,
όπως εμείς οι δυτικοί. Κάνουν πολλά
παιδιά και ξέρουν από την αρχή ότι
δεν θα ζήσουν όλα. Είναι ρουτίνα γι’
αυτούς να πεθάνει το παιδί τους και ο
τρόπος που διαχειρίζονται τη δύσκολη
απώλεια είναι να κάνουν πολλά παιδιά.
Δεν στέκονται όμως στην απώλεια ούτε
στο τι είχαν, αλλά στο τι έχουν την κάθε
μέρα. Χωρίς μοιρολατρία, αυτή είναι
η θέση τους για τη ζωή: να βρίσκουν
το πώς θα υπάρχουν στο τώρα. Έχουν
πάρα πολλές τελετουργίες για τη γέννηση, το φαγητό, τις γιορτές. Έχουν
μεγάλη ευγνωμοσύνη για την ύπαρξη.
Συχνά η Αφρική συνδέεται
με εικόνες με μαύρη μαγεία.
Σε αυτό το κομμάτι της Αφρικής δεν
υπάρχει μαύρη μαγεία. Οι τελετουργίες
τους δεν έχουν σφαγμένους κόκορες.
Τις κάνουν για να πουν «ευχαριστώ»
που υπάρχουν. Έχουν βέβαια τον μάγο
του χωριού, τον σοφό, τον «γιατρό».
Τι απορίες για τη ζωή έχουν
οι κάτοικοι του Γκόνγκο;
Απορίες δεν έχουν. Έγνοιες έχουν.
Να μην τους επιτεθεί ο ελέφαντας, να
μην πεθάνει το παιδί τους, να έχουν
φαγητό να φάνε. Χώρος για παράπονα
δεν υπάρχει.
Πώς πείσατε τους ντόπιους να
χτιστεί το ορνιθοτροφείο, κάτι ξένο
στη ζωή και στις συνήθειές τους;
Από τον μάγο - σοφό - γιατρό του
χωριού, τον πρόεδρο, όπως θα τον
λέγαμε εμείς εδώ, τους προύχοντες,
που είναι οι πιο πλούσιοι της περιοχής
και έχουν περισσότερα χωράφια και
ανανάδες. Οι πλούσιοι και οι φτωχοί
παντού υπάρχουν! Όταν λοιπόν πείστηκαν οι προύχοντες ότι το ορνιθοτροφείο μπορεί να βελτιώσει τη ζωή τους,
έδωσαν τα χωράφια τους για να χτιστεί,
δούλεψαν μαζί μας, τότε πείστηκαν
αρκετοί, όχι όλοι. Πολλοί φοβούνται
πως θα χάσουν κάτι «σίγουρο», όπως
το έσοδο από το κάρβουνο, και δεν θα

Τα έσοδα από το ορνιθοτροφείο
πώς θα προκύψουν;
Χίλια κοτόπουλα έχουν ήδη αγοραστεί
από χρήματα είτε δικά μας, των μελών
της αποστολής, είτε από δωρεές που
έχει συγκεντρώσει ο Κώστας Κουκούλης με τη S.A.NA., ο οποίος έχει κάνει
γραπτές συμφωνίες με την Νταρ Ελ
Σαλάαμ και το Σαντάνι, μία περιοχή με
πολλά ξενοδοχεία, ώστε να αγοράσουν
και τα αβγά και τα κοτόπουλα που θα
εκτρέφονται. Στόχος είναι να γίνει και
δεύτερο ορνιθοτροφείο.
Γιατί έχει νόημα να ασχολείται
κανείς με τον εθελοντισμό;
Είναι τρόπος ζωής. Γενικώς πιστεύω
στον εθελοντισμό. Έχω υπάρξει με τους
Γιατρούς του Κόσμου, με το Αθήνα 2004.
Για να συμμετέχω κι εγώ και ο καθένας
μας στις αποστολές του Willing2help,
που είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και
δεν έχει άλλους πόρους, χρειάζεται να
αναλάβουμε τα έξοδα των εισιτηρίων,
της διαμονής μας και ένα ποσό που
προορίζεται για την αγορά πρώτων υλών
για το έργο που θέλουμε να κάνουμε
στην αποστολή. Επομένως είναι επιλογή
μου αυτό που κάνω. Ό,τι κόστος, και
δεν αναφέρομαι στα χρήματα αυτή τη
στιγμή, και να σκεφτώ, είναι σε απόλυτη
ισορροπία με το όφελος.
Δεν είναι εύκολες οι συνθήκες διαβίωσης. Υπάρχει ζέστη ή κρύο. Δεν
υπάρχει νερό ή φως. Το φαγητό είναι
αλλιώτικο. Οι τουαλέτες κομποστικές.
Η κούραση μεγάλη, γιατί δεν είναι
εύκολο να χτίζεις μέσα στη ζούγκλα.
Πέραν αυτών όμως, επειδή οι αποστολές γίνονται Χριστούγεννα, Πάσχα
ή καλοκαίρι, χρόνοι-κλειδιά για να
συναντηθεί κανείς με την οικογένεια
και τους φίλους του, ο χρόνος που
διαθέτω είναι «κόστος» για μένα. Δεν
έχει νόημα να είμαι εκεί και να σκέφτομαι το εδώ ούτε να είμαι εδώ και
να σκέφτομαι το εκεί.
Όμως, από την άλλη πλευρά, έρχεσαι
ολόκληρος σε επαφή με αυτό που δίνεις,
και αυτό που παίρνεις είναι τόσο πηγαίο,
που σε γεμίζει πιο βαθιά απ’ ό,τι μέσω
μίας συναλλαγής του τύπου «σου δίνω
τα λεφτά και κάνεις αυτό που θέλω».
Είναι μία πιο βαθιά υπαρξιακή αίσθηση.
Μπορώ και σου δίνω αυτό που δεν
έχεις όχι από θέση ανωτερότητας, αλλά
συνέργειας. Πρόκειται για μία βαθιά
υπαρξιακή σύνδεση, μία συνάντηση
όχι μέσω των χρήματων, αλλά μέσω
του συναισθήματος.
Ποια εικόνα από την εμπειρία
σας στο Γκόνγκο πήρατε
στις αποσκευές σας;
Φτάσαμε στο Γκόνγκο στις 2 το ξημέρωμα κάτω από μεγάλη βροχή. Παντού
σκοτάδι. Το λάστιχο του λεωφορείου
έσκασε. Σε χρόνο μηδέν όλοι οι άντρες
του χωριού είχαν βγει από τα σπίτια
τους και έσπευσαν να βοηθήσουν. Εμείς
είχαμε φακούς κεφαλής και φέγγαμε
στους ντόπιους, οι οποίοι, χωρίς εργαλεία, με πέτρες και καουτσούκ, που
το έτριβαν για να φτιάξουν μπάλωμα
για τη σαμπρέλα, προσπαθούσαν να
διορθώσουν το λάστιχο. Κάτω από τη
βροχή. Χωρίς υποψία γκρίνιας, χορεύοντας, γελώντας και τραγουδώντας.
Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker,gr
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Αγροτική παραγωγή, μεταποίηση και τουρισμός

Ο

τίτλος του άρθρου περιλαμβάνει ασύμβατες έννοιες
στην ελληνική σύγχρονη
πραγματικότητα. Αλλά είναι επιβεβλημένη η σύνδεσή τους, λένε
και γράφουν όλοι οι ειδικοί για την
τοπική ανάπτυξη. Μάλιστα μερικοί
προσθέτουν και τον πολιτισμό ως
σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης
του τοπικού τουριστικού προϊόντος.
Αναζωπύρωση δυστυχώς μόνο της
συζήτησης απετέλεσε η παρουσίαση μελέτης που ανέθεσε η Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας στην εταιρία Pricewaterhouse Coopers και
αφορούσε στην «Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης, αναγνώριση και
προτεραιοποίηση (όχι ιεράρχηση;)
αναγκών ενίσχυσης επιχειρήσεων
για τη διασύνδεση των τομέων αγροδιατροφής, βιομηχανίας, τουρισμού»
(Ιούνιος 2017).
Η παρουσίαση έγινε στις
21/11/2017 με κάθε επισημότητα
και πολύ κόσμο στο αμφιθέατρο του
Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στην
Αθήνα. Όσοι βρέθηκαν εκεί άκουσαν
τους: Γιάννη Δραγασάκη (αντιπρόεδρο της κυβέρνησης), Βαγγέλη
Αποστόλου (υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων), Αλέξη
Χαρίτση (αν. υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης), Γιώργο Τζιάλλα
(γενικό γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης), Θεόδωρο
Φέσσα (πρόεδρο Σ.Ε.Β.), Γιάννη
Ρέτσο (πρόεδρο Σ.Ε.Τ.Ε.), Ευάγγελο Καλούση (πρόεδρο Σ.Ε.Β.Τ.),
Δάφνη Tσαλταδά (PWC), Αλέξιο
Κοντό (Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος-Ξ.Ε.Ε.), Αλέξανδρο
Καχριμάνη (Ένωση Περιφερειών
Ελλάδας-ΕΝ.Π.Ε.), Μανώλη Αλιφιεράκη (Επιμελητήριο Ηρακλείου Κρήτης), Παναγιώτη Πεβερέτο
(Σύνδεσμο Ελληνικής Κτηνοτροφίας-Σ.Ε.Κ.), Μιχάλη Μυλωνάκη
(Οργανισμό Κεντρικών Αγορών &
Αλιείας-Ο.Κ.Α.Α.), Ξενοφώντα Κάπα
(ίδρυμα «Καπετάν Βασίλης»), Γιάννη
Χανιωτάκη (Τράπεζα Πειραιώς) και
Στρατή Ζαφείρη (γενικό γραμματέα
βιομηχανίας).
Ο γ.γ. Τουριστικής Πολιτικής κ. Γ.
Τζιάλλας επισήμανε ότι ο τουρισμός
είναι για την Ελλάδα μία ομπρέλα
οικονομικών και παραγωγικών
δραστηριοτήτων δεδομένου ότι,
λειτουργώντας σε συνέργεια με τον
πρωτογενή και τον δευτερογενή
τομέα, μπορεί να φέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία.
Βασικός πυλώνας της στρατηγικής
του υπουργείου Τουρισμού είναι ο
τουρισμός 365 ημέρες τον χρόνο
στην Ελλάδα και αυτός θα μπορούσε να συμβάλλει στην αύξηση
της κατανάλωσης ισόρροπα μέσα
στον χρόνο.
Η δυναμική των 30 εκ. τουριστών πρέπει με τους κατάλληλους
χειρισμούς να αποτελέσει τη βάση
για την ανάπτυξη των τομέων της
αγροδιατροφής και της μεταποίησης. Το φόρουμ αγροδιατροφής,
βιομηχανίας, τουρισμού είναι ένα
μέσο ώστε ο ελληνικός τουρισμός

να ισχυροποιήσει την ταυτότητά του
και την εξωστρέφειά του μέσα από
τις συνέργειες με την αγροδιατροφή
και τη μεταποίηση.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
κ. Γ. Δραγασάκης από το βήμα του
φόρουμ είπε: «Θέλουμε ο τουρισμός
να παίξει τον ρόλο που είχε παίξει η
οικοδομή στο παρελθόν. Το πλέγμα
δράσεων που θα δημιουργηθεί θα
δώσει στον τουρισμό τη δυναμική
ώστε να γίνει η ατμομηχανή της
ανάπτυξης».
Και συνέχισε: «Η πρωτοβουλία για
το φόρουμ έχει στρατηγική σημασία, διότι απαντά σε ένα κορυφαίο
διαχρονικό πρόβλημα του ελληνικού παραγωγικού συστήματος. Το
πρόβλημα συνίσταται στην αδύναμη
και κατακερματισμένη παραγωγική
βάση, αποτέλεσμα ενός άνισου και
αποσπασματικού τρόπου ανάπτυξης.
Ο τουρισμός, η ναυτιλία, η αγροτική
οικονομία, η μεταποίηση, αναπτύσσονται χωρίς αδύναμες κάθετες και
οριζόντιες μεταξύ τους διασυνδέσεις.
Επιβάλλεται η υλοποίηση ολοκληρωμένων σχεδίων (!), συνεκτικών
πολιτικών και επιβολής κανόνων
καθολικής εφαρμογής (!).
»Η υπέρβαση των παθογενειών
του παρελθόντος απαιτεί ένα νέο
παραγωγικό υπόδειγμα βιώσιμης
και δίκαιης ανάπτυξης. Θέλουμε να
συνδέσουμε παραγωγικά τον πιο
δυναμικά αναπτυσσόμενο τομέα
της οικονομίας μας, τον τουρισμό,
με την αγροτική παραγωγή, τη μεταποίηση, τον πολιτισμό και να
αναπτύξουμε συνέργειες μεταξύ τους.
Ο τουρισμός μπορεί με τον τρόπο
αυτό να λειτουργήσει ως μοχλός
ανασυγκρότησης της οικονομίας
και στήριξης της αγροτικής και μεταποιητικής παραγωγής τόσο με την
αύξηση της κατανάλωσης εγχωρίως
παραγόμενων αγαθών, όσο και με
τη διεθνή προβολή ποιοτικών ελληνικών προϊόντων.
»Η διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και

την εξωστρέφεια θα λειτουργήσει
ως μοχλός πίεσης για την ποιοτική αναβάθμιση, την τυποποίηση
και την πιστοποίηση της εγχώριας
παραγωγής. Από την άλλη πλευρά,
η σύνδεση του τουρισμού με την
ελληνική γαστρονομία, τον πολιτισμό, την ελληνική παραγωγή θα
αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν
και την ταξιδιωτική εμπειρία, ενισχύοντας την Ελλάδα ως τουριστικό
προορισμό και τους δεσμούς των
επισκεπτών με τη χώρα μας».
Σκοπός του φόρουμ είναι να εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης για
να δημιουργηθούν οριζόντιες και
κάθετες αλυσίδες αξίας, που θα
συνδέουν το τουριστικό προϊόν της
χώρας με τις βαθμίδες της ελληνικής παραγωγής στον τομέα της
αγροδιατροφής, αλλά και σε τομείς
της μεταποίησης (ιματισμός, εξοπλισμός ξενοδοχειακών μονάδων
και καταλυμάτων κ.ά.), με στόχο:
q5ÌÈÌÍÒÛÔËÁÅCSBOEJOHÏÅÍÉËχώριας προστιθέμενης αξίας τουριστικού προϊόντος.
q5ÌÑÅÑ±ÖÛÎÌÖÌÙÉÎØÕÖÔ¿ÊÉÍÅÙ
και της υποκατάστασης εισαγωγών.
q5ÌÈÌÍÒÛÔËÁÅÏÅÍÖÌÑÒÔË±ÑØÕÌ
σύγχρονων συνεργατικών σχημάτων,
που μπορούν να συνδέσουν αποτελεσματικά την ελληνική παραγωγή
με την τουριστική αγορά.
q5ÌÈÌÍÒÛÔËÁÅÑ¿ØÑÈÛÑÅÍÏÓÑ
και σταθερών θέσεων εργασίας.
q5ÌÑÉÑÁÕÚÛÕÌÖÌÙÉÔÍÊÉÔÉÍÅÏÀÙ
ανάπτυξης.
Η Γαλλία, η Ιταλία, αλλά και η
Ισπανία και άλλες χώρες, έχουν
επιτύχει να συνδέσουν τον τουρισμό
με την εγχώρια παραγωγή και την
εθνική γαστρονομία. Σε ορισμένες
από τις χώρες αυτές η τουριστική
κατανάλωση στηρίζεται στην εγχώρια παραγωγή σε ποσοστό που
υπερβαίνει το 70%-75%.
Ήδη από τις μέχρι τώρα συζητήσεις
έχουν ξεχωρίσει ορισμένα πεδία
παρέμβασης, όπως τυποποίηση /
ÍÕÖÒÒÁÌÕÌ BHSPMPHJTUJDTÏÅÍ±ÐÐÉÙ

υποδομές, ειδικά προγράμματα χρηματοδότησης και χρηματοδοτικών
σχημάτων, εκπαίδευση και κατάρτιση και ενίσχυση και συντονισμός
ελέγχων.
Ο κ. Ι. Ρέτσος από τον Σύνδεσμο
Επιχειρήσεων Τουρισμού Ελλάδος
επεσήμανε: «Είναι σημαντικό να
ενισχύσουμε τη διασύνδεση του
τουρισμού με την αγροδιατροφή, και
εδώ υπάρχει μεγάλο περιθώριο. Ο
πρωτογενής τομέας, η γαστρονομία,
τα τοπικά προϊόντα είναι ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα, που
ενισχύουν το τουριστικό προϊόν
μας, διαφοροποιούν το τουριστικό
προϊόν και τελικά η σύνθεση αυτή
βοηθά στο χτίσιμο τουριστικής συνείδησης.
Η διασύνδεση όχι μόνο αυξάνει
δυνητικά τις ευκαιρίες για εγχώρια
παραγωγή, δημιουργία νέων αγορών
και ανάπτυξη ποιοτικών προϊόντων,
αλλά προσφέρει και ευκαιρίες για
την ανάδειξη προορισμών μέσω
της δημιουργικής παραγωγής, της
διάθεσης και της εμπορίας τοπικών
προϊόντων, της γαστρονομίας και
της βιωματικής εμπειρίας.
»Παράλληλα, τα τρόφιμα υψηλής
ποιότητας είναι ζητούμενο για το
σύνολο των τουριστικών καταλυμάτων και η προμήθεια του μεγαλύτερου μέρους από τους τοπικούς
παραγωγούς μπορεί να αποφέρει
σημαντικά οφέλη και να δημιουργήσει νέες επενδύσεις και θέσεις
εργασίας στην τοπική παραγωγή.
»Οι προκλήσεις της ανάθεσης
της προμήθειας τροφίμων στους
τοπικούς προμηθευτές πρέπει να
αντιμετωπιστούν κατά τρόπο τέτοιο
που να ανταποκρίνεται στα εμπορικά πρότυπα, στις απαιτούμενες
ποσότητες και στις προτιμήσεις
των πελατών και να εξασφαλίζει
τη συμμόρφωση με τις απαραίτητες
προδιαγραφές ποιότητας, υγιεινής
και ασφάλειας. Το περιβάλλον της
εμπορικής πολιτικής θα πρέπει να
είναι ευνοϊκότερο για τον ιδιωτικό

τομέα και τις επενδύσεις, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τους τοπικούς
επιχειρηματίες μέσω κατάλληλων
κινήτρων».
Και ενώ όλοι όσοι βρέθηκαν στις
21/11/2017 στο Ε.Ι.Ε. διαπίστωναν
και εύχονταν και οραματίζονταν ένα
κεντρικά ελεγχόμενο σύστημα προδιαγραφών και κριτηρίων, αλλά και
BHSPMPHJTUJDT ÖÅÎÉÑÒÈÒÚÉÁÅÂÐÍÙ
και μετά βίας προμηθεύονται 6%
των προμηθειών τους από τοπικούς
παραγωγούς φρέσκων αγροτικών
προϊόντων. Και δεν μιλάμε για τους
εργαζομένους σε αυτά, όπου οι «πρακτικώς ασκούμενοι» σπουδαστές
από πιθανά ανύπαρκτες «σχολές»
της Μολδαβίας και Ουκρανίας κατακλύζουν τα ξενοδοχεία.
Όλοι κάνουν αρπαχτή και πάνε
μετά στα σπίτια τους μακριά από τον
τόπο από όπου αξιοποίησαν φυσικό περιβάλλον, τοπικό πολιτισμό,
διαφυλαχθέντα αρχαία ερείπια, κοινωνικό περιβάλλον και όλα όσα μία
τοπική κοινωνία τους εξασφαλίζει.
Ταυτόχρονα ο αγροτικός τομέας στενάζει από τη μακροχρόνια απαξίωση
και την εξώθηση των επιχειρηματιών
αγροτών (καθόσον παράγουν πλούτο
με μεγάλες αβεβαιότητες) να επενδύουν (η μέση αγροτική επένδυση
στην Ελλάδα σήμερα ανέρχεται σε
120.000 €) και να εργάζονται 365
μέρες τον χρόνο με διαθεσιμότητα
εργασίας χωρίς διακοπή, χωρίς να
εξασφαλίζονται ισότιμες συνθήκες
ζωής και ευκαιριών στις οικογένειες
των κατοίκων.
Είκοσι επτά χρόνια μετά την
εφαρμογή των πρώτων προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης αγροτικών περιοχών στην Ελλάδα με τον
ÈÍÅÏÔÍÖÍÏÂÖÁÖÐÒ-FBEFS -JBJTPOT
&OUSF"DUJPOTEF%iWFMPQQFNFOU
EFM&DPOPNJF3VSBMFÉÕÒÁ
μεταξύ δράσεων για την ανάπτυξη
της οικονομίας του αγροτικού χώρου)
και αφού δόθηκαν πλουσιοπάροχα πολλά εκατομμύρια ευρώ στην
Ελλάδα, καθώς και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, ακόμα ακούμε ευχολόγια και πληρώνουμε μελέτες για
την αποτύπωση της υπάρχουσας
κατάστασης και την υπόδειξη κεντρικών συστημάτων ελέγχου και
συντονισμού και, και… Και οι αγρότες ταλαιπωρούνται, ενώ έκλεισαν
50.000 αγροτικά Α.Φ.Μ. τα έτη
2015 και 2016 και αναμένεται να
κλείσουν άλλα 40.000 (;) το 2017.
Στο κλιματιζόμενο αμφιθέατρο
του Ε.Ι.Ε. έγινε μια εποικοδομητική
συζήτηση, πιστοποιήθηκε το παραδοτέο (για να πληρωθεί η μελέτη),
ομάδες εργασίας συζητούν ακόμη 27
χρόνια μετά την υλοποίηση μελετηθέντων (ή μήπως ήταν αμελέτητα),
και απλώς κάποιοι αστοί βρίσκουν
τρόπο να σιτίζονται, να μισθοδοτούνται και να συζητούν, ίσως και να
ξεκινούν προγράμματα κεντρικού
συντονισμού. Αξίζει να ξεκινήσουμε
ξανά από τον τόπο όπου λειτουργεί
ακόμα η τοπική κοινωνία.
Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»

ØÎ¼ÎÓÆØËÉ

Τ

ην Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 στο συνέδριο του Φεστιβάλ Νεοφυούς Επιχειρηματικότητας
GRBossible του Skywalker,
στο πάνελ της αγροτικής επιχειρηματικότητας, ακούσαμε
εξαιρετικά πράγματα.
Στο πάνελ βρέθηκαν η κα
Δήμητρα Καραβάνα (οινολόγος, οινοποιός, οινοποιεία
Καραβάνα), ο κ. Αθανάσιος
Κελμάγερ (ανθοπαραγωγός,
«the king of Salix», Λυγαριά, πρόεδρος της Κεντρικής
Ανθαγοράς Αθηνών), ο κ.
Βασίλης Κόλλιας (αγρότης,
γεωπόνος, παρών στις λαϊκές,
δικτυοκήπια και δημιουργός
ποικιλιών σε ντοματίνια), ο κ.
Γιώργος Λουρδής (μηχανικός,
δημιουργός του fishingtrips.
gr για τον αλιευτικό τουρισμό)
και η κα Μάγδα Κοντογιάννη
(κτηνοτρόφος, γραμματέας
του Κτηνοτροφικού Συλλόγου
Αττικής «Άγιος Γεώργιος»).
Ήταν όλοι εξαιρετικοί.
Αλλά εντυπωσιακός ήταν ο κ. Γιώργος Λούρδης
(www.fishingtrips.gr, 693
22 53 852, www.facebook.
com/fishingtrips.gr), που δεν
τον αφήσαμε να φύγει και τον
ταλαιπωρήσαμε με ερωτήσεις
και απορίες. Παρακάτω θα
βρείτε μερικές από τις απαντήσεις που προλάβαμε να
καταγράψουμε.
Τι είναι ο αλιευτικός τουρισμός και πώς πάει στη
χώρα μας;
Αλιευτικός τουρισμός είναι η δυνατότητα που έχει
ο επισκέπτης ή ο τουρίστας
σε μία περιοχή να μπει σε
ένα επαγγελματικό σκάφος
ψαρέματος είτε για αναψυχή
είτε για να δει τον επαγγελματία να ψαρεύει είτε για να
ψαρέψει και ο ίδιος (με ένα
καλάμι, μια πετονιά κ.λπ.),
αυτό είναι κάτι που συμβαίνει
σε όλο τον κόσμο.
Στην Ελλάδα το νομικό
πλαίσιο ολοκληρώθηκε το
2015 και τα αδειοδοτημένα
επαγγελματικά αλιευτικά με
άδεια αλιευτικού τουρισμού
έχουν ξεπεράσει κατά πολύ
τα 50 (μόλις δεύτερη χρονιά
φέτος), ενώ πολλοί είναι ακόμα στη διαδικασία της αδειοδότησης. Τα αποτελέσματα
είναι πολύ καλά, ιδιαίτερα σε
δημοφιλείς τουριστικά περιοχές (Κρήτη, Κεφαλλονιά,
Σκιάθος, Σαντορίνη, Νάξος,
Κάρπαθος, Αττική, Μύκονος,
Αμοργός, Καβάλα, Αγκίστρι,
Αίγιο κ.ά.)
Είμαστε ευχαριστημένοι;
Μήπως θα μπορούσαμε
να πρωταγωνιστήσουμε
σε σχέση με τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή ανταγωνισμό; Tι είναι αυτό
που διαθέτουμε και μας
κάνει να ξεχωρίζουμε,
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Αλιευτικός τουρισμός: Ναι, υπάρχει!

αν και ξεκινήσαμε πολύ
καθυστερημένα σε σχέση
με άλλες χώρες;
Η ναυτοσύνη των Ελλήνων
και ο μεγαλύτερος αλιευτικός
στόλος στην Ευρώπη (τουλάχιστον σε αριθμό σκαφών),
η μεγάλη παράδοση από την
αρχαιότητα μέχρι σήμερα τόσο
στην επαγγελματική αλιεία,
όσο και στην κατασκευή πανέμορφων παραδοσιακών
σκαφών.
Έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή στη Μεσόγειο, περίπου 15.600 χλμ. (διπλάσια
από Ιταλία και τριπλάσια από
Ισπανία), έχουμε ήπιο κλίμα
(χωρίς ισχυρούς τυφώνες),
έχουμε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κ.ά.
Ποιοι θα πρέπει να είναι
οι στόχοι μας;
Τετρακόσια, πεντακόσια ή
και περισσότερα επαγγελματικά σκάφη ψαρέματος με
άδεια αλιευτικού τουρισμού
το συντομότερο δυνατόν σε
κάθε περιοχή της πατρίδας μας
και αυτό να προβάλλεται στο
εξωτερικό (όπου πηγαίνει ο
τουρισμός μας, τα νησιά μας,
αλλά και τα υπόλοιπα αγροτικά προϊόντα μας να πηγαίνει
και ο αλιευτικός τουρισμός).
Με κύριο στόχο να γίνει η
χώρα μας διεθνής αλιευτικός
προορισμός.
Ποια είναι τα πιθανά
οφέλη από την επίτευξη
των παραπάνω στόχων;
Προσέλκυση πολλών επιπλέον τουριστών στη χώρα
μας. Πολλοί είναι αυτοί που
πρώτα κλείνουν το ψάρεμά
τους και στη συνέχεια τις διακοπές τους.
Προώθηση και άλλων πολύ

γνωστών αγροτικών προϊόντων μας μαζί με τον αλιευτικό
τουρισμό (ήδη σε πολλές περιοχές, τελειώνοντας το ψάρεμα, παίρνουν οι τουρίστες
μαζί τους και παραδοσιακά
προϊόντα ή τα δοκιμάζουν στο
σκάφος, π.χ. λάδι, φέτα, μέλι,
κρασί, ούζο κ.λπ.).
Εξοικείωση των ψαράδων
και των οικογενειών τους με το
διαδίκτυο (υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με την έλλειψη
συμμετοχής και ενημέρωσης
των ψαράδων, π.χ. προγράμματα ΕΣΠΑ 2014-2020, συμμετοχή και ενημέρωση για
ό,τι συμβαίνει σε ευρωπαϊκό
επίπεδο κ.ά.), ώστε να φτάσουμε να συζητάμε όχι μόνο
τα ελληνικά προβλήματα στην
αλιεία και στη θάλασσα, αλλά
και, γιατί όχι, να καθορίζουμε την ευρωπαϊκή πολιτική
στην αλιεία, (που ούτως ή
άλλως προωθεί την ενίσχυση
της μικρής αλιείας και του
εισοδήματος των ψαράδων
με αειφόρο τρόπο).
Τέλος, έχουμε παραμονή
νέων στο επάγγελμα του ψαρά,
αποσυμπίεση των ήδη μειωμένων ιχθυαποθεμάτων και
ταυτόχρονα ενίσχυση του
εισοδήματος των ψαράδων.
Ποιες είναι οι πιθανές
ενέργειες-δράσεις για την
επίτευξη των στόχων και
τι «εργαλεία» διαθέτουμε;
Μπορεί να γίνει κεντρικός
κυβερνητικός σχεδιασμός με
πρωτοβουλία των εμπλεκόμενων υπουργείων (Τουρισμού,
Αγροτικής Ανάπτυξης, Ναυτιλίας, αλλά και του Πολιτισμού,
για να παρουσιάζεται η ιστορία
μας με τη θάλασσα και το ψάρεμα από την αρχαιότητα μέχρι
σήμερα) ώστε όπου προβάλ-

λεται η χώρα μας, η περιοχή
μας, ο τουρισμός μας, αλλά
και τα υπόλοιπα αγροτικά μας
προϊόντα, να προβάλλεται και
ο αλιευτικός τουρισμός (πολλοί
λένε ότι είναι ένα πολύ δυνατό
αγροτικό προϊόν).
Σε ομιλίες για τον θεματικό
τουρισμό θα πρέπει να μιλάμε
και για τον αλιευτικό τουρισμό και για τα πλεονεκτήματα
που έχουμε σε σχέση με τον
ευρωπαϊκό και τον διεθνή
ανταγωνισμό.
Ημερίδα στις Βρυξέλες με
μερικούς από τους καλύτερους
ψαράδες, που ήδη δραστηριοποιούνται με πολύ μεγάλη
επιτυχία στον αλιευτικό τουρισμό, για να μάθουν όλοι, και
εδώ, αλλά και στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, τι σημαίνει αλιευτικός
τουρισμός στην Ελλάδα, και
ταυτόχρονα εξοικείωση των
ψαράδων με την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επιδοτούμενο πρόγραμμα
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
για προώθηση του αλιευτικού τουρισμού (Interreg
Mediterranean, τίτλος του
project: «Fishing tourism
for sustainable development
in the Mediterranean area»,
είναι για 6 χώρες μαζί με τη
χώρα μας), άλλα επιδοτούμενα
προγράμματα για ψαράδες,
ώστε να διευκολυνθούν και
άλλοι ψαράδες να στραφούν
στον αλιευτικό τουρισμό και
ταυτόχρονα να εξοικειωθούν
με τα ευρωπαϊκά όργανα στην
αλιεία, στα οποία θα πρέπει
να συμμετέχουν, μιας και
διαθέτουμε τον μεγαλύτερο
αλιευτικό στόλο και πολλοί
λένε ότι σταδιακά θα πρέπει
να είμαστε από αυτούς που θα
καθορίζουν την ευρωπαϊκή
πολιτική στην αλιεία.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι
που ενδεχομένως θα αντιμετωπίσουμε;
Πολλοί εδώ στη χώρα μας
μπερδεύουν τον αλιευτικό
τουρισμό (fishing tourism)
με τον θαλάσσιο (sea tourism).
Πολλοί, ενώ μιλάνε για ανάπτυξη παραλιακού μετώπου
ή για αθλητικό και θεματικό
τουρισμό στη θάλασσα, είτε
ξεχνούν να αναφέρουν τον
αλιευτικό τουρισμό είτε μιλούν για αλιευτικό τουρισμό
χωρίς όμως να έχουν μπει
μέσα σε επαγγελματικό σκάφος ψαρέματος, ώστε να δουν
από κοντά ποιο πραγματικά
είναι αυτό το προϊόν και πώς
αυτό θα μπορούσαμε να το
κάνουμε πιο ελκυστικό για
τους επισκέπτες.
Είπαμε, είπαμε, είπαμε.
Ο Γιώργος Λουρδής είναι
ερωτευμένος με την ιδέα του
αλιευτικού τουρισμού και
δεν σταματούσε. Μάλλον τον
φρέναρε λίγο η παρουσία της
φοιτήτριας κόρης του, με την
οποία είχε κάποια ανειλημμένη
υποχρέωση και μπορέσαμε να
τελειώσουμε τη συζήτηση και
την καταγραφή.
Αλλά μας άφησε τη γεύση
του έρωτά του με τον αλιευτικό
τουρισμό. Ζυμωμένος με την
αλιεία, αφού ο πατέρας του
είναι ιδιοκτήτης αλιευτικού
σκάφους μέσης αλιείας, μεγάλωσε μέσα στην αλιεία και
έφαγε το πρώτο του ψωμί από
το ψάρεμα.
Μετά τις πανεπιστημιακές
σπουδές του ως μηχανικού
ασχολήθηκε κυρίως στο εξωτερικό και, αφού επέστρεψε,
ασχολήθηκε με την «πολυαπασχόληση», όπως την λένε
και στην αλιεία. Τα αγροτικά
επαγγέλματα δεν είναι απο-

μονωμένα στην «παραγωγή»
μόνο τροφής. Είναι ένα πλέγμα
πολλών δραστηριοτήτων, μέσα
στις οποίες περιλαμβάνονται
τόσο η μεταποίηση της δικής
σου παραγωγής, όσο και η
εμπορία των αλιευμάτων, αλλά
και η παροχή τουριστικών
υπηρεσιών από τους ίδιους
τους αγρότες σε επισκέπτες,
ο λεγόμενος αγροτουρισμός.
Μία εξειδικευμένη μορφή
αγροτουρισμού είναι ο αλιευτικός τουρισμός με ημερήσιες
εξορμήσεις και ψάρεμα, που,
από ό,τι καταλάβαμε, μπορούν
να είναι από 25 € ανά άτομο,
για μερικά μόνο άτομα με παράκτιες βόλτες έως διήμερες
εξορμήσεις με επαγγελματικό
αλιευτικό και συμμετοχή (μάλλον μόνο παρακολούθηση)
στο ψάρεμα, για δύο τρεις με
κακκαβιά στο καΐκι και την
αλμύρα της θάλασσας παντού,
που ίσως φθάνει τα 60 € τη
διήμερη εξόρμηση ανά άτομο.
Πολύ μεγάλη εντύπωση μας
έκανε η παρατήρηση ενός καπετάνιου αλιευτικού, ο οποίος
είπε: «Τώρα με τον αλιευτικό
τουρισμό και 2-3 τουρίστες στο
καΐκι δεν χρειάζεται να ρίξω
3.000 δίκτυα για να βγάλω
μεροκάματο. Με μόλις 200
μέτρα δίκτυα και τους τουρίστες βγάζουμε μεροκάματο».
Η απλότητα της απάντησης
έδωσε μία μορφή λύσης στην
υπεραλίευση. Ο αλιευτικός
τουρισμός προστατεύει ακόμα
και τα ιχθυοαποθέματα χωρίς
να δημιουργεί προβλήματα
επιβίωσης για τους αλιείς.
Λειτουργεί ως ασφαλιστική
διέξοδος στα αγροτικά επαγγέλματα, όπως είναι και η
αλιεία. Καταπληκτικό.
Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Πρόσκληση
της Συμμαχίας
των Κοινών
Συμμαχούμε για τα κοινά. Χακάρουμε την
πολιτική. Παράγουμε χωρίς περιφράξεις.
Με μεγάλη χαρά σας προσκαλούμε στην
ανοιχτή συνέλευση της Συμμαχίας των Κοινών, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9
Δεκέμβρη από τις 16:30 έως αργά το βράδυ
στον χώρο Chimeres Space (Πυθοδώρου
6, Αθήνα).
Η ανοιχτή συνέλευση θα επικεντρωθεί στις
συμπράξεις που προτάθηκαν στο Φεστιβάλ
της Συμμαχίας των Κοινών και των οποίων
την ανάπτυξη θέλουμε να στηρίξουμε.
Πραγματοποιήσαμε ανοιχτό κάλεσμα και
μετά από τη σχετική ανταπόκρισή τους, οι
συμπράξεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής:
i±ÁÉÑÒÎÐÉËuÍÈuÅ½ÁËÁÉÒÎÆ×ÑÉË¾ÅÐÉβάλλον είναι κοινά
i£ÐÇÁÑÒ¼ÐÉÎÑ×uuÅÒÎÖÉËÎÀÑÖÅÄÉÁÑuÎÀ
με βάση τα κοινά
i$SFBUJWF$PNNPOT$JOFNBUPHSBQIZ'FTUJWBM 
κινηματογραφώντας τα κοινά
i¯uÄÁÄÉÁÂÎÀÌÅ×ÑÈÕÇÉÁÒÈÑÒ¼ÐÉÊÈÒÔÍ
σπόρων που είναι ελεύθεροι από πνευματικά
δικαιώματα
iÌÁÒÆ¾ÐuÁÄ½ËÁÉÎËÁÉËÎÉÍËÁÉÑ×uμετοχικός σχεδιασμός νόμων και θεσμών
Προκειμένου να διασφαλίσουμε τη συμμετοχή και την αμεσότητα στη συζήτηση
στη διάρκεια των θεματικών θα χρησιμοποιήσουμε στοιχεία από τη διαδικασία του
0QFO4QBDF
iIUUQTFOXJLJQFEJBPSHXJLJ0QFO@
4QBDF@5FDIOPMPHZ
iI UUQTFMFNFOUBMFEVDBUJPODPN
XQDPOUFOUVQMPBETUFNQ0QFO4
QBDF5FDIOPMPHZ6TFST(VJEFQEG
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
16:30 Προσέλευση
17:00-17:15£ÉÑÁÇÔÇ¼ ËÁÌÔÑ¾ÐÉÑuÁ
17:15-17:45 Πεντάλεπτη παρουσίαση
κάθε σύμπραξης
17:45-18:00 ÐÎÅÒÎÉuÁÑ½Á0QFO4QBDF
18:00-18:450QFO4QBDF
18:45-19:15$PGGFFCSFBLËÁÉÐÎÅÒÎÉμασία παρουσιάσεων
19:15-19:45 Πεντάλεπτη παρουσίαση
αποτελεσμάτων
19:45-21:00 Συζήτηση για την περαιτέρω
συνεργασία των συμπράξεων με τη Συμμαχία
των Κοινών
21:00 Συλλογική κουζίνα και μπαρ ρεφενέ
Στο τέλος θα έχετε τη δυνατότητα να προτείνετε ιδέες για νέες συμπράξεις και δράσεις
της Συμμαχίας των Κοινών, σχηματίζοντας
την ατζέντα της επόμενης συνέλευσης.
Σας παρακαλούμε να διαδώσετε το κάλεσμα σε άτομα και ομάδες που γνωρίζετε
ότι θα τους ενδιέφεραν οι θεματικές των
συμπράξεων. Καλέστε φίλους και φίλες και
ÑÒÎ'BDFCPPL&WFOUIUUQTXXXGBDFCPPL
DPNFWFOUT
Η στήριξή σας είναι πολύτιμη.
Περισσότερες πληροφορίες για τη ΣυμuÁÖ½ÁÒÔÍ§ÎÉÍÏÍIUUQTDPNNPOTHS
Χρήσιμες πληροφορίες:
1. ¨ÅÒÒÉÕÓÁÁËÎÌÎ×Ó¼ÑÅÉÑ×ÌÌÎγικό φαγοπότι, οπότε φέρνουμε φαγητά,
ποτά και γλυκά.
2. Για τη λιγότερη χρήση πλαστικών φέρνουμε το πιάτο, το ποτήρι μας και τα μαχαιροπίρουνα.
enallaktikos.gr

Ένας άλλος τρόπος ενάντια
στην παγκοσμιοποίηση: Η πολιτική
της εγγύτητας - της εντοπιότητας

Η

πολιτική της εγγύτητας - της εντοπιότητας
αφορά σε έναν τρόπο
ζωής συνδεδεμένο με τις μικρές
αποστάσεις και σε αναφορά με
τον τόπο και την περιοχή όπου
ζει κανείς.
Στον γενικευμένο ισοπεδωτικό
καταναλωτικό τρόπο ζωής που
προώθησε τα τελευταία 20-30
χρόνια η παγκοσμιοποίηση θα
αντιπαρατεθεί ένας άλλος τρόπος
με νέες σημασίες, νοήματα και
αξίες, οι οποίες θα καθορίζονται
από τις τοπικές κάθε φορά πολιτισμικές ταυτότητες, αλλά σε
ισορροπία με τα νοήματα που
προκύπτουν από την πλανητική
συνύπαρξη των ανθρώπινων
κοινοτήτων και των άλλων μορφών ζωής.
Η παραγωγή ντόπιων οικονομικών και πολιτιστικών αξιών
έχει σημαντικά πλεονεκτήματα
σαν τα παρακάτω:
qÍÅÊ±ÑÉÍÅØÙÔÒÙÖÌÑÍÚÑÌλασιμότητα των οικονομικών και
των πολιτιστικών αξιών: Γνώση
γύρω από ποιον παράχθηκε, από
το πώς παράχθηκε και πού και
τι τη συνθέτουν τη συγκεκριμένη
αξία χρήσης.
q§ÑÕÛÑÅÁÕ×ÌÕÌ ÉÖÌÑ¿ÑÑÒÍÅ
του συμπάσχειν) και κοινωνική
ενσωμάτωση: Οι ντόπιοι παραγωγοί μπορεί να είναι συνδεδεμένοι άμεσα με την περιοχή όπου
παράγουν και να συμμετέχουν
δραστήρια στην τοπική κοινωνία.
qªÕÒÈÄÑÅÌÅÑÅÐÒËÁÅÕÖÌÑÔÒσφορά πόρων και στη χρήση
τους: Κοινά ενδιαφέροντα των
επενδυτών και των χρηστών
αυτών των πόρων είτε αυτοί είναι
ÕÛÐÐÒËÍÏÒÁÉÁÖÉÍÈÍØÖÍÏÒÁ§±ÑÒÍ
πόροι αυτοί είναι τοπικοί, ακόμα
και αν πρόκειται για χρηματοδότηση τοπικών οικονομικών
εγχειρημάτων, εάν είναι φανερό
πώς και πού πηγαίνουν οι οικονομίες και τα πλεονάσματα της
τοπικής κοινωνίας, τότε μπαίνουν
αυτόματα όρια στην επιδίωξη
ατομικών κερδών.
q¢ÉÔÍÒÔÍÕÂÙÈÔÅÕÖÌÔÍÒÖÀÖØÑ
έντασης κεφαλαίου και αύξηση
αυτών που είναι έντασης εργαÕÁÅÙ§ÊÂÕÒÑ×ÅÅÒÏÖÀÕÒÛÑ
μεγαλύτερη οικονομική σημασία
εναλλακτικές, ήπιες και απλές
τεχνολογίες μικρής και μεσαίας
κλίμακας από τις εντατικές τεχνολογίες αιχμής των οικονομιών
κλίμακας.
Η τάση για τοπικοποίηση έχει
ενδυναμωθεί κυρίως σε σχέση
με την παραγωγή των ειδών
διατροφής και της ενέργειας.
Όσον αφορά στη διατροφή:
½ÐÒÏÅÍÉËÅÐÓÑÉÍÕÖÌÑ§ÛÔÓÌ

η τάση για διατροφή με τοπικά
είδη φυτικής και ζωικής παραγωγής όχι μόνο όσον αφορά
στις μικρές αποστάσεις και στο
μικρότερο οικολογικό αποτύπωμα, αλλά και στο γενετικό υλικό.
¬ÉË±ÐÒ¿ÔÒÙÖØÑ§ÛÔØÅÁØÑ
καταναλωτών έχουν αρχίσει να
ενδιαφέρονται για είδη που προέρχονται από ντόπιες ποικιλίες
φυτών και ράτσες ζώων, γιατί
έτσι εξασφαλίζουν καλύτερη
ποιότητα και αντοχή.
Όσον αφορά στην ενέργεια:
Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
¥¢§ Û±ÔÚÒÛÑÕÖÒÑ¿ÑÅÑÀ
στον άλλο βαθμό σε κάθε τόπο.
Τα μεγάλα συστήματα παραγωγής
ÚÖÅÉË±ÐÅÊØÖÒÆÒÐÖÅÝÏ±
ή αιολικά πάρκα) παράγουν για
τις ανάγκες κερδοφορίας των
κατασκευαστικών εταιριών τους.
¥ÛÖ¿ÙËÍÅÖÍÙÅÑ±ËÏÉÙÖÌÙÏÉÔÈÒφορίας τους έχουν επιλέξει τις
τεράστιες π.χ. ανεμογεννήτριες,
οι οποίες από το μέγεθος και
από το ύψος τους είναι προφανώς πιο αποδοτικές σε ενέργεια,
αλλά πιο καταστροφικές για το
περιβάλλον και τις άλλες μορφές
ζωής, γιατί απαιτούν μεγάλες παρεμβάσεις για να εγκατασταθούν
και μεγάλες ταχύτητες του ανέμου
ÒÛÛ±ÔÚÒÛÑÕÖÍÙÏÒÔÛÊ¿Ù
των βουνών και στην ανοιχτή
θάλασσα). Έτσι τα συστήματά
τους έχουν αρχίσει να είναι μη
δημοφιλή στις τοπικές κοινωνίες,
οι οποίες αντιδρούν και με το
δίκιο τους.
¥ÑÖÁ×ÉÖÅ ÂÖÅÑÖÅÅÑÖÁÕÖÒÍÚÅ
συστήματα παραγωγής είναι μικρής κλίμακας και αποκεντρωμένα, μπορούν να παράγουν για
τις τοπικές ανάγκες, να συμβάλλουν στην τοπική ενεργειακή
αυτοδυναμία, στη δημιουργία
τοπικών εισοδημάτων χωρίς

σοβαρές κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, άρα
και χωρίς αντιδράσεις από τις
ÖÒÍÏ¿ÙÏÒÍÑØÑÁÉÙªÈÍÅÁÖÉÔÅ
αν δημιουργούνται συνεταιρισμοί παραγωγής ενέργειας
ÅÂ¥¢§ÅÂÑÖÂÍÒÛÙÏ±×É
φορά πολίτες. Μικρές αιολικές
ÀÊØÖÒÆÒÐÖÅÝÏ¿ÙÉËÏÅÖÅÕÖ±ÕÉÍÙ
στα χέρια των πολιτών και όχι
των εταιριών θα είναι εκείνες
που θα αποκαταστήσουν την
ÅÒÈÒÚÀÖØÑ¥¢§ÕÖÍÙÖÒÍÏ¿Ù
κοινωνίες.
Η φθηνή ακόμα ενέργεια από
τα ορυκτά καύσιμα που παράγονται αλλού είναι και η βασική
αιτία για τη σημερινή παγκοσμιοποιημένη παραγωγή και
διανομή των ειδών διατροφής.
Χωρίς αυτό δεν θα ήταν δυνατό
να μεταφέρονται αεροπορικά
κάθε μέρα φρούτα π.χ. από τη
·ÍÐÀÀÖÌÑ¥ÔËÉÑÖÍÑÀ ÐÒÛÐÒÄÈÍÅ
και τριαντάφυλλα από την ΤανÜÅÑÁÅÏÐÕÖÌÑ§ÛÔÓÌÏÅÍÖÒÑ
χειμώνα. Η τοπική παραγωγή
ενέργειας και η ενεργειακή αυτοδυναμία, όταν τα ορυκτά καύσιμα
θα ακριβαίνουν λόγω έλλειψης
στο μέλλον, θα βοηθήσει και
την τοπική παραγωγή ειδών
διατροφής, ώστε να υπάρχει
στον έναν ή στον άλλο βαθμό
και διατροφική αυτοδυναμία.
Μια πολιτική για την ευζωία θα
χρειαστεί να προωθήσει ακόμα
παραπέρα αυτή την τάση για
τοπικοποίηση, προτείνοντας και
προωθώντας αντίστοιχα μέτρα,
τα οποία είναι δυνατόν να εφαρμοστούν σε τοπικό, περιφερειακό
και παγκόσμιο επίπεδο:
qÍÅÂÔÊØÕÌÖÍÓÑÉÆ±ÕÌ
το οικολογικό αποτύπωμα και
την ενσωμάτωση του περιβαλλοντικού κόστους.
qÒÔÒÐÒËÁÅÖØÑÒÔÛÏÖÓÑÏÅÛ-

σίμων και των εκπομπών των
καυσαερίων.
qÒÔÒÐÒËÁÅÕÖÒÈÍÅÉÖÅÏÒÍÕÖÍκό εμπόριο και στις μεταφορές
με βάση την απόσταση.
qÒÔÒÐÒËÁÅÖÒÛÖÒÛÔÍÕÒÄÖØÑ
μεγάλων αποστάσεων και των
υπερπόντιων / υπερηπειρωτικών
ταξιδιών.
qÌÍÒÛÔËÁÅÖÒÍÏÓÑÑÒÍÕ±των, που θα έχουν ισχύ μόνο
στην περιοχή κάθε φορά και θα
στηρίζουν την τοπική οικονομία
σε όλους τους τομείς, και στην
παραγωγή, και στην κατανάλωση.
Το τοπικό νόμισμα μετατρέπει
το χρήμα πάλι σε μέσο ανταλλαËÀÙÔÒÝÂÑÖØÑÏÅÍÛÌÔÉÕÍÓÑ
και όχι σε μέσο πλουτισμού που
είναι σήμερα, γιατί, έχοντας τοπική ισχύ, δεν έχει νόημα να
ÕÛÕÕØÔÉÄÉÖÅÍÉÑÒÔÉÁÏÅÑÉÁÙ
να το δανείσει με μεγάλα επιτόκια, δεν μπορεί να το επενδύσει
σε εκτός περιοχής οικονομικές
δραστηριότητες, ώστε το χρήμα να
παράγει χρήμα, και ούτε να παίξει
σε μετοχές στα χρηματιστήρια
και να σπεκουλάρει με χρηματοÍÕÖØÖÍÏ±ÅÔ±ËØËÅ¥ÑÖÁ×ÉÖÅ
προωθεί την απεξάρτηση από
το χρήμα-εμπόρευμα, προωθεί
την ανταλλακτική οικονομία και
την οικονομία μοιράσματος και
κυρίως αναβιώνει τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη και την
αλληλεγγύη των ντόπιων. Σε
εποχές κρίσης δίνει απάντηση στη
στενότητα χρηματοδότησης και
ÕÖÌÑÅÑÉÔËÁÅ¢ÒÐÍÖÍÏ±ÒÔÉÁ
να προωθείται με το να αίρονται
τα διάφορα νομικά εμπόδια στη
χρήση του.
Γενικότερα η πολιτική της εγγύτητας και της εντοπιότητας έχει
σαν πυξίδα το σύνθημα «σκέψου
παγκόσμια, πράξε τοπικά».
topikopoiisi.eu
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A MILLION SENSES

Δωμάτιο με θέα σε έναν κόσμο διαφορετικό

Α

πό τη μία πλευρά το «σκοτάδι» του αυτισμού, η δυσλειτουργία των συναισθημάτων των παιδιών με αυτισμό και
οι τύψεις που γεμίζουν, ίσως μοιραία αλλά
επιστημονικά άδικα, τους γονείς τους. Από
την άλλη το «φως» των διακοπών, η ζεστασιά
της οικογένειας, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η οργανωμένη και εξειδικευμένη
φροντίδα μαζί με την ελπίδα για ένα καλύτερο
αύριο και μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Από
τη μια η οικογένεια με παιδιά στο φάσμα του
αυτισμού και από την άλλη η Ι.Κ.Ε. A Million
Senses, που υπόσχεται «μοναδικές διακοπές
για μοναδικούς ανθρώπους» όχι ως μεγάλο
τουριστικό γραφείο, αλλά ως εταιρία που έχει
βάλει κατά νου να αλλάξει τη νοοτροπία που
θέλει το διαφορετικό, και στη συγκεκριμένη
περίπτωση τους ανθρώπους με αυτισμό, στο
περιθώριο της ζωής.
Την A Million Senses δημιουργήσαν η Παρασκευή Σιδηροφάγη, η Αγγέλα Μεννή και
ο Κωνσταντίνος Μπουλαζέρης. Και οι τρεις
τους είναι Χιώτες. Παρ’ όλα αυτά δεν πάνε
δυo δυo, αλλά παρέα με… χίλιες αισθήσεις,
όσες χρειάζονται για να δει κανείς με τα μάτια
της ψυχής του.
Η Αγγέλα Μεννή, εκπροσωπώντας την εταιρία, μιλά αναλυτικά και σταθερά. Με χαμόγελο,
κοιτώντας το ρολόι της, γιατί οι άνθρωποι που
τη χρειάζονται την περιμένουν, και αποφασιστικά, γιατί οι επιλογές της είναι ποτισμένες
με τη διάθεση το αύριο να είναι λίγο καλύτερο
απ’ το χθες.
Τι ακριβώς κάνει η A Million Senses;
Είναι κοινωνική επιχείρηση που στόχο έχει
να υποστηρίζει τις οικογένειες που έχουν παιδί,
έφηβο ή νεαρό ενήλικα ή μέλος στο ευρύτερο
οικογενειακό περιβάλλον στο φάσμα του αυτισμού
κατά τη διάρκεια των διακοπών τους. Μπορούμε
να τις υποστηρίξουμε είτε κάνουν διακοπές
σε δικό τους εξοχικό είτε σε ξενοδοχείο που
επιλέγουν για τις διακοπές τους. Παρέχουμε
εξειδικευμένο προσωπικό, λογοθεραπευτές,
ειδικούς ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, που
τους αποκαλούμε «υποστηρικτές». Αυτοί απασχολούνται με το παιδί που είναι στο φάσμα
του αυτισμού σε ψυχαγωγικές δραστηριότητες
κατά τη διάρκεια των διακοπών με πολύ δομημένο πρόγραμμα, ποικιλία ενδιαφερόντων
και δραστηριοτήτων προσαρμοσμένων στις
επιθυμίες των παιδιών, έτσι ώστε και οι γονείς να έχουν και δικό τους ελεύθερο χρόνο.
Συνεργαζόμαστε με ξενοδοχεία που θέλουν
να φιλοξενήσουν οικογένειες με παιδιά στο
φάσμα του αυτισμού.
Τα παιδιά με αυτισμό δεν κάνουν διακοπές;
Το σύνηθες είναι στην Ελλάδα οι οικογένειες
με παιδιά με αυτισμό να μην κάνουν μαζί διακοπές. Το σύνηθες είναι τα παιδιά με αυτισμό
να πηγαίνουν διακοπές σε ειδικές κατασκηνώσεις και οι γονείς είτε να ξεκουράζονται στο
σπίτι είτε να κάνουν διακοπές μόνοι τους. Η
καθημερινότητα μιας οικογένειας με παιδί στο
φάσμα του αυτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι γονείς
είναι πολύ κουρασμένοι και πολλές φορές δεν
μπαίνουν καν στη διαδικασία να σκεφτούν να
πάνε διακοπές. Τα παιδιά με αυτισμό δυσκολεύονται όταν πάνε σε καινούργιο τόπο, όπως
είναι ένας τόπος διακοπών, ή συναντούν νέα
πρόσωπα. Αυτά μπορούν να τα αναστατώσουν
ιδιαίτερα, οπότε οι γονείς πολλές φορές μπορεί
να μην μπουν στη διαδικασία να τολμήσουν
έστω να σκεφτούν να κάνουν διακοπές. Πέραν
της αναστάτωσης που προκαλεί στα παιδιά με
αυτισμό η αλλαγή, πολλές φορές οι γονείς λει-

Πόσες αιτήσεις για διακοπές έχετε και
πόσο χρονικό διάστημα υπάρχει η A
Million Senses;
Από το 2016, που συσταθήκαμε, έχουμε λάβει
γύρω στις εκατό αιτήσεις, τόσο από ξένους,
που κυρίως είναι διερευνητικές, όσο και από
Έλληνες. Από αυτές τις εκατό αιτήσεις έχουμε
κάνει 6 προγράμματα: τα τρία σε ξενοδοχεία
και τα τρία σε καταλύματα των ίδιων των οικογενειών, όπου πήγε ο υποστηρικτής μας.

τουργούν ενοχικά. Σαν να έχουν κάνει λάθος
και το παιδί τους γεννήθηκε έτσι, σαν να μην
έχουν το δικαίωμα να κάνουν διακοπές ή να
σκέφτονται πως είναι δυνατόν να περάσουν
οι ίδιοι καλά και όχι το παιδί τους.
Μπορεί να φταίει ο γονιός για το παιδί
του που γεννήθηκε με αυτισμό;
Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι δεν
υπάρχει καμία περίπτωση να αποδίδεται ο
αυτισμός σε πρόβλημα υγείας ή παράλειψη
ελέγχου των γονιών.
Όταν αναφερόμαστε σε άνθρωπο με αυτισμό έχουμε μία και μόνη πολύ συγκεκριμένη εικόνα. Γιατί;
Σχετίζεται με την εικόνα που έχει προβληθεί
από τον κινηματογράφο και την τηλεόραση
κυρίως, όπως, για παράδειγμα, το rocking, η
επαναλαμβανόμενη κίνηση. Είναι σίγουρο ότι
όλοι μας έχουμε συναντήσει έστω μία φορά
στη ζωή μας ένα παιδί με αυτισμό. Υπάρχει
περίπτωση να το λέμε «το απομονωμένο παιδί»
ή να μην έχουμε πάρει χαμπάρι ότι είναι στο
φάσμα του αυτισμού. Συνήθως διατηρούμε
στη μνήμη μας τη δύσκολη εικόνα. Όμως κάθε
άνθρωπος με αυτισμό, δηλαδή με νευροτυπική
διαταραχή, είναι μοναδικός, με διαφορετικά
ελλείμματα, και γι’ αυτό μιλάμε για φάσμα
αυτισμού. Λέγεται ότι, για παράδειγμα, ο Νεύτωνας, ο Αϊνστάιν, ο Μπιλ Γκέιτς είναι επίσης
άνθρωποι με αυτισμό.
Η Τεμπλ Γκράντιν είναι μία Αμερικανίδα
(καθηγήτρια ζωοτεχνικών επιστημών), που,
όταν γεννήθηκε, οι γιατροί είπαν στους γονείς
της ότι θα πρέπει να τη βάλουν σε ίδρυμα για
παιδιά με αυτισμό και δεν υπήρχε περίπτωση
να βελτιωθεί η κατάστασή της. Οι χαρισματικοί
γονείς της αρνήθηκαν. Η Τεμπλ Γκράντιν (σ.σ.
εξαιτίας του αυτισμού της λαχταρούσε να την
αγκαλιάζουν, αλλά ταυτόχρονα κάθε σωματική
επαφή την τρομοκρατούσε) κατάφερε (σ.σ. με
την υποστήριξη των γονιών της) να ασχοληθεί
με τη βιομηχανία κρέατος, έφτιαξε ένα μηχάνημα (σ.σ. συμπιεστικούς αγωγούς για βοοειδή)
που μείωνε το στρες των προς σφαγή ζώων.
Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι με αυτισμό
προσπαθούν να βρουν τρόπο να επικοινωνήσουν, να εκφράσουν το συναίσθημά τους, όταν
δεν έχουν την ικανότητα λόγου. Χρειάζεται να
βρίσκουμε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Όχι να τους στιγματίζουμε.
Γιατί υπάρχει αυτό το στίγμα;
Η διαφορετικότητα έτσι κι αλλιώς είναι κάτι
που τρομάζει σε όλα τα επίπεδα. Ό,τι δεν μας
είναι οικείο, είναι διαφορετικό ή ξένο πολλές
φορές μπορεί να γίνεται απειλητικό. Μπροστά
σε αυτή την απειλή μπορεί να έχουμε έναν
τρόπο εχθρικό απέναντι στον άλλο.

Το δικαίωμα οικογενειακών διακοπών
οικογενειών με παιδί με αυτισμό αμφισβητείται;
Ούσα επαγγελματίας στον χώρο της ψυχικής
υγείας, θεωρώ ότι ο μόνος δρόμος που υπάρχει
είναι να αναδεικνύουμε το διαφορετικό, να το
φέρνουμε σε επαφή και επικοινωνία με την
κοινωνία, να μην το κλείνουμε ούτε μέσα σε
ένα κτήριο ούτε σε ένα θεραπευτικό πλαίσιο,
σε ειδικό σχολείο. Αυτή είναι και η φιλοσοφία
της A Million Senses. Δεν θέλαμε να βρούμε
ένα κατάλυμα που να απευθύνεται μόνο σε
οικογένειες που έχουν παιδιά που είναι στο
φάσμα του αυτισμού, να φτιάξουμε ενός τύπου
άσυλο. Όλοι μας έχουμε δικαίωμα στα αγαθά που
μας παρέχονται ή παρέχουμε εμείς στον εαυτό
μας και με αυτή την έννοια και οι οικογένειες
που έχουν παιδί με αυτισμό έχουν δικαίωμα
να κάνουν διακοπές εκεί όπου κάνουν όλοι οι
άνθρωποι, να είναι στα ίδια ξενοδοχεία, να
κινούνται στην ίδια πόλη, να παίζουν στους
ίδιους χώρους πάντα με τις προϋποθέσεις που
χρειάζονται, γιατί οι άνθρωποι με αυτισμό
χρειάζονται δομημένο πρόγραμμα και πλαίσιο
στην καθημερινότητά τους. Ο μόνος τρόπος να
αποδεχτούμε το διαφορετικό, να αποδεχτούμε
τους ανθρώπους με αυτισμό επομένως, είναι
η ενημέρωση της κοινής γνώμης και οι κοινές
δραστηριότητες (νευροτυπικών και ανθρώπων
με νευροτυπικές διαταραχές). Όσο γνωρίζεις
το διαφορετικό, τόσο λιγότερο το φοβάσαι.
Με πόσα ξενοδοχεία που δέχονται ενοίκους με παιδιά με αυτισμό συνεργάζεστε;
Συνεργαζόμαστε με ξενοδοχεία στην Αθήνα,
καθώς έχουμε και αιτήματα για διακοπές από
οικογένειες του εξωτερικού, στην Κέρκυρα,
στο Ξυλόκαστρο και στη Λεπτοκαρυά Πιερίας. Δεν είμαστε τουριστικό γραφείο. Ωστόσο
εάν μία οικογένεια θέλει να πάει σε κάποιο
άλλο μέρος διακοπές, θα αναζητήσουμε το
κατάλληλο ξενοδοχείο. Μπορεί να το βρούμε,
μπορεί και όχι.
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των ξενοδόχων
που απευθυνθήκατε;
Υπήρχαν ιδιοκτήτες καταλυμάτων, μικρών ή
μεγαλύτερων, που είναι κοντά στην κουλτούρα
του εναλλακτικού τουρισμού, που ανταποκρίθηκαν. Υπήρχαν άλλοι που απλώς μας
άκουσαν. Υπήρχαν άλλοι, εκείνοι που κυρίως
προσεγγίσαμε μέσω τουριστικών γραφείων,
που δεν μας απάντησαν ποτέ. Δεν θα πω όμως
ότι οι περισσότεροι από όσους προσεγγίσαμε
μας αρνήθηκαν. Το «προϊόν» της A Million
Senses είναι θεματικό έτσι κι αλλιώς. Όσοι
ήταν διστακτικοί και δεν συνεργαστήκαμε ποτέ
τελικά εξέφρασαν, και καλώς, τους φόβους τους,
οι οποίοι, ακόμη και αν συνεργαζόμασταν,
κάποια στιγμή θα έρχονταν στην επιφάνεια.

Πέντε ξενοδοχεία, εκατό αιτήματα, έξι
υλοποιημένα προγράμματα, ένας χρόνος
λειτουργίας της Ι.Κ.Ε. A Μillion Senses.
Είναι ένας καλός απολογισμός;
Εκ πρώτης όψεως, αν κάποιος το ακούσει,
θα πει ότι είναι πάρα πολύ λίγα τα προγράμματα που έχουμε κάνει, και όντως είναι, εάν
το δούμε αποκλειστικά επιχειρηματικά. Αν
συνυπολογίσουμε την καινοτομία που έχει ως
φιλοσοφία η A Million Senses, ότι στοχεύει σε
αλλαγή νοοτροπίας και όχι σε ένα νέο προϊόν,
ότι δεν έχουμε ρίξει λεφτά στο marketing, γιατί
δεν έχουμε, τότε τα νούμερα είναι καλά.
Για την ώρα έχουμε αποφασίσει να απευθυνθούμε και σε συλλόγους γονέων με παιδιά με
αυτισμό και έχουμε οργανώσει το πρόγραμμα
«AMS for ASD», όπου «AMS» είναι τα αρχικά
της A Μillion Senses, και το «ASD» είναι το
ακρωνύμιο του αυτισμού στα αγγλικά. Μέσα
από αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά λέμε στους
συνεργαζόμενους συλλόγους ότι ένα κομμάτι
από το κέρδος μας θα επιστρέφει σε εκείνους
είτε ως παρεχόμενη υπηρεσία για μία οικογένεια
που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα έξοδα του
προγράμματος για τις διακοπές είτε με τη μορφή
κάποιων πραγμάτων που μπορεί να έχει ανάγκη
ο σύλλογος. Έτσι κι αλλιώς διανύουμε τη διερευνητική τριετία, που χρειάζεται κάθε επιχείρηση.
Τι σας έκανε να αποφασίσετε την συνίδρυση και συμμετοχή σας σε αυτή την
κοινωνική εταιρία;
Είμαι κοινωνική λειτουργός και δουλεύω στη
συμβουλευτική γονέων στο Κέντρο Παιδιού
και Εφήβου, που ασχολείται όχι μόνο με τον
αυτισμό, αλλά και με άλλες ψυχικές παθήσεις, οπότε έρχομαι καθημερινά σε επαφή με
την πραγματικότητα αυτών των οικογενειών,
που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Αυτό που με
κινεί σε όλες μου τις επιλογές είναι η αίσθηση
της βελτίωσης της ποιότητας ζωής αυτών των
ανθρώπων. Έστω να βάλω ένα λιθαράκι. Με
κινεί η αποδοχή της διαφορετικότητας και η
απόλυτη πίστη μου στην κοινοτική ψυχιατρική
υπό την έννοια της ανάδειξης της δυσκολίας. Η
A Million Senses έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά. Βγάζουμε στην κοινότητα το πρόβλημα,
το εντάσσουμε σε αυτή και δείχνουμε σε όποιον
θέλει τον δρόμο στο δικαίωμα στις διακοπές.
Πιστεύω ότι η παύση, η ανάπαυλα, οι διακοπές
είναι πολύτιμες για όλους μας.
Τι σας προσφέρει η διαφορετικότητα και
η αποδοχή της;
Μαθαίνω τον εαυτό μου. Έτσι κι αλλιώς,
όταν δουλεύεις με κάποιον άλλο άνθρωπο, είτε
είναι ο καθρέφτης σου είτε είναι διαφορετικός
από εσένα, μαθαίνεις πράγματα για τον εαυτό
σου. Είναι ένας τρόπος να εκπαιδευτούμε και
να εκπαιδευτώ για την αποδοχή της διαφορετικότητας όχι με στόχο να γίνει ο άλλος σαν
εμένα, αλλά με στόχο να αναπτύξω δεξιότητες να
αποδέχομαι το διαφορετικό, να συνεργαστώ με
αυτό και να δούμε μαζί τι καινούργιο μπορούμε
να φτιάξουμε. Με αυτή την έννοια είμαι σε μία
διαρκή εξέλιξη και σε προσωπική ανέλιξη.
Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος Skywalker.gr
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Πέρα από τις βασικές δεξιότ
Ζ

ούμε σε μία εποχή κρίσης,
οικονομικής, πολιτικής, αλλά
πρωτίστως κοινωνικής, καθώς
οι αξίες και οι θεσμοί που γνωρίζουμε αποδομούνται με γοργό ρυθμό.
Ταυτόχρονα όμως οφείλουμε να
αναγνωρίσουμε το γεγονός ότι περνάμε σε νέες διαστάσεις σε σχέση με
την τεχνολογική ανάπτυξη. Η εποχή
μας χαρακτηρίζεται από τις ταχύτατα
αναπτυσσόμενες τεχνολογίες κυρίως
στις επικοινωνίες και στη μετάδοση
γνώσης και πληροφορίας. Και, ενώ η
ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης
είναι προ των πυλών και γίνεται
συζήτηση για εργασία χωρίς ανθρώπινες θέσεις εργασίας στο μέλλον,
οι λιγοστές θέσεις εργασίας που
θα υπάρχουν θα καλυφθούν από
τους πολύ καλά εξοπλισμένους με
ιδιαίτερες δεξιότητες.
Οι βασικές δεξιότητες που αποκτώνται με την εκπαίδευση (σχολική, πανεπιστημιακή κ.λπ.) δεν
επαρκούν ούτε στο ελάχιστο για να
καλύψουν τις ανάγκες των σύγχρονων επιχειρήσεων. Σκοπός λοιπόν
του άρθρου αυτού είναι αφενός να
εστιάσει σε εκείνες τις ιδιαίτερες
δεξιότητες που θα σε βοηθήσουν
στην εξεύρεση και στην ανάληψη
μίας θέσης εργασίας και αφετέρου
στο πώς θα αποκτήσεις αυτές τις
δεξιότητες και θα τις αναδείξεις.
Γιατί όμως είναι τόσο σημαντικές οι δεξιότητες του ανθρώπινου
δυναμικού; Μέρος της επίσημης
απάντησης στο ερώτημα αυτό είναι
γιατί (βλ. και European Commission,
«Εκπαίδευση και Κατάρτιση») «οι
δεξιότητες αποτελούν μέτρο της
ικανότητας μίας οικονομίας να
αναπτύξει, μέσω καινοτομίας και
“έξυπνης” εξειδίκευσης, “αλυσίδες
αξίας” και συγκριτικά οικονομικά
πλεονεκτήματα».
Σκεφθείτε πόσες φορές έχουμε
ακούσει από επιχειρηματίες να παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να
βρουν κατάλληλο προσωπικό για
τις επιχειρήσεις τους. Καθώς κύριος

σκοπός κάθε επιχείρησης είναι η
κερδοφορία και η ανάπτυξή της,
αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με
την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, του χαρακτηριστικού
δηλαδή ιδιώματος της εταιρικής
δράσης της επιχείρησης, που τη
διαφοροποιεί από τις άλλες. Το
σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον
μεταβάλλεται ταχύτατα και μόνο οι
επιχειρήσεις που, βασιζόμενες στις
δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού τους, προσαρμόζονται γρήγορα
στις νέες απαιτητικές συνθήκες θα
κατορθώσουν να επιβιώσουν και
να αναπτυχθούν.
Δεξιότητες
Τι είδους επομένως δεξιότητες
και ικανότητες αναζητά ένας επιχειρηματίας από τους ανθρώπους
που εργάζονται για την επιχείρησή
του, ώστε να είναι πρόθυμος να
επενδύσει σε αυτούς; Ακολουθούν 7
σημαντικές και ιδιαίτερες δεξιότητες
που φαίνεται ότι εκτιμώνται πολύ
από τους υπευθύνους προσωπικού
των επιχειρήσεων.
Δεξιότητα στην επικοινωνία
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις δεν
είναι απλώς πελατοκεντρικές. Κατανοούν πλέον ότι δεν αρκεί να
πεισθεί ο πελάτης / καταναλωτής
του προϊόντος ή της υπηρεσίας που
προσφέρουν για να το αγοράσει, αλλά
οφείλουν να προσφέρουν και αξία
που θα έχει μακρά διάρκεια. Κέντρο
λοιπόν για τις επιχειρήσεις αποτελεί
ο άνθρωπος με κάθε ιδιότητά του
για την επιχείρηση (πελάτης, προμηθευτής, εργαζόμενος, συνεργάτης,
μέτοχος κ.λπ.).
Η ικανότητα επομένως στην επικοινωνία είναι κάτι περισσότερο από
το να μπορεί κάποιος να συντάσσει
ένα ευανάγνωστο κείμενο. Περιλαμβάνει την ικανότητα να παρουσιάζει
τη σκέψη του με δομημένο τρόπο,
ώστε να γίνεται σαφής και κατανοητός τόσο στον γραπτό. όσο και

Πρώτη μέρα
στη δουλειά

στον προφορικό λόγο. Περιλαμβάνει
επίσης να χειρίζεται με δεξιότητα τη
γλώσσα του σώματος, εκφράζοντας
ενδιαφέρον και συμμετοχή, να μην
είναι εριστικός και να μην δημιουργεί εντάσεις, αλλά να εστιάζει
στις λύσεις των προβλημάτων. Να
έχει κοινωνικές δεξιότητες, όπως,
για παράδειγμα, να αρχίζει και να
οδηγεί μία συζήτηση.
Οργανωτικές δεξιότητες
Η οργάνωση δεν είναι απλή υπόθεση. Απαιτεί να έχεις τον έλεγχο ενός
συνόλου καταστάσεων. Οργάνωση
είναι να μπορείς να διαχωρίζεις
το σημαντικό από το επείγον, να
προγραμματίζεις και να βάζεις προτεραιότητες. Να οργανώνεις πώς
θα πετύχεις έναν στόχο σχεδιάζοντας και ακολουθώντας τα βήματα
που θα σε οδηγήσουν σε αυτόν.
Να οργανώνεις τον χρόνο που θα
ξοδέψεις σε κάθε σου δραστηριότητα. Και, το σημαντικότερο, να
έχεις την ικανότητα να ξεπερνάς
την αναβλητικότητα, που είναι ο
καταστροφέας της οργάνωσης.
Πρωτοβουλία
Η ανάληψη πρωτοβουλίας σημαίνει να ηγείσαι σε καταστάσεις,
αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και
την ευθύνη για τα αποτελέσματα.
Η ικανότητα για ανάληψη πρωτοβουλίας περιλαμβάνει ταυτόχρονα
την ικανότητα να προβλέπεις και
να προετοιμάζεις εσύ τις αλλαγές.
Να εκμεταλλεύεσαι τις ευκαιρίες
και τις προκλήσεις και να μην τις
αφήνεις να σε προσπερνούν. Να
μπορείς να αναλάβεις ρίσκο. Να
μπορείς να κτίσεις ένα προσωπικό
δίκτυο επαφών και υποστηρικτών,
αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς
τους και εκμεταλλευόμενος τις δεξιότητές τους.
Ικανότητα για ομαδική εργασία
Οι σημερινές επιχειρήσεις βασίζονται στο αξίωμα: το βασικότερο

χαρακτηριστικό της εργασίας που
παράγεται από την ομάδα είναι ότι
είναι περισσότερη από το άθροισμα της εργασίας που παράγει κάθε
μέλος χωριστά. Η ικανότητα για
την ομαδική εργασία περιλαμβάνει
τις επικοινωνιακές δεξιότητες που
αναφέρθηκαν αρχικά, δηλαδή την
ικανότητα να τα πηγαίνεις καλά με
τους άλλους. Να μπορείς να εκφράζεις τις ιδέες σου, αλλά ταυτόχρονα
να είσαι ανοιχτός στις ιδέες όλων
των μελών της ομάδας σου. Πολύ
σημαντικό: να δέχεσαι τη διαφορετικότητα των άλλων και να κατανοείς
ότι αυτή ακριβώς η διαφορετικότητα
είναι που συνεισφέρει στη μέγιστη
αποδοτικότητα της ομάδας.
Διοικητικές δεξιότητες
Οι εργοδότες πλέον δεν αναζητούν
μόνο συγκεκριμένες επαγγελματικές
δεξιότητες που βασίζονται σε έναν
τίτλο πτυχίου. Δίνουν μεγάλη σημασία στην ικανότητα διοίκησης που
διαθέτει ένα άτομο. Η διοικητική
ικανότητα περιλαμβάνει ένα πολύ
μεγάλο φάσμα δεξιοτήτων χωρίς κατ’
ανάγκην να αποκτάται από τη συμμετοχή στη διοίκηση επιχειρήσεων
ή στη διαχείριση ενός project. Οι
δεξιότητες στη διοίκηση αποκτώνται
ακόμα και μέσα από τις καθημερινές μας δραστηριότητες, όπως, για
παράδειγμα, από τη διαχείριση των
οικονομικών μας. Το να έχει κάποιος
διοικητικές δεξιότητες περιλαμβάνει να ορίζει σκοπούς και στόχους,
να παρακολουθεί την πρόοδο της
επίτευξης των στόχων που έθεσε,
να κάνει βελτιωτικές παρεμβάσεις,
να εκμεταλλεύεται κάθε δυνατή πληροφορία, αλλά και την εμπειρία
των άλλων. Τέλος, να διαχειρίζεται
πολλαπλά θέματα ταυτόχρονα και
να επιλύει προβλήματα.
Ηγετικές ικανότητες
Στο βιβλίο του «On Becoming a
Leader» (1989) ο καθηγητής Warren
G. Bennis έγραψε ότι ένας επιτυχη-

Συγχαρητήρια. Μετά από όλο τον αγώνα που
κάνατε είχατε το καλύτερο βιογραφικό, περάσατε με
επιτυχία στη συνέντευξη και προσληφθήκατε στη
δουλειά που επιθυμούσατε. Είστε ενθουσιασμένοι,
χαρούμενοι, νιώθετε υπέροχα, ανυπομονείτε να
ξεκινήσετε, αλλά έχετε και μία μικρή ανησυχία:
«μήπως δεν με συμπαθήσουν; κι αν κάνω πολλά
λάθη; κι αν δεν τα καταφέρω;».
Ηρεμήστε. Η νέα σας δουλειά είναι ένας θαυμάσιος καινούργιος κόσμος, που σας περιμένει
να τον εξερευνήσετε και να διαπρέψετε σε αυτόν.
Αν παρ’ όλα αυτά θέλετε να είστε προετοιμασμένοι για το άγνωστο και επιθυμείτε διακαώς να
κάνετε μία καλή πρώτη εντύπωση, παρακάτω
ακολουθούν μερικές συμβουλές για να σας βοηθήσουν σε αυτό.
Η προετοιμασία ξεκινά από τις προηγούμενες μέρες. Αποφασίστε με τι μέσο θα πάτε στη
δουλειά, ενημερωθείτε πού είναι οι στάσεις, τις
ώρες διέλευσης των λεωφορείων, αν υπάρχει
χώρος πάρκινγκ κοντά στη δουλειά σας. Καλό
θα ήταν να κάνετε και μια δυο διαδρομές για να
δείτε πόσος χρόνος χρειάζεται.
Το προηγούμενο βράδυ επιλέξτε και ετοιμάστε τα

μένος ηγέτης είναι απαραίτητο να
έχει όραμα που καθοδηγεί στην
εκπλήρωση ενός καθήκοντος ή αποστολής και τη δύναμη να επιμένει
όταν αντιμετωπίζει πισωγυρίσματα,
ακόμα και αποτυχία. Μία επιπλέον
απαίτηση, γράφει, είναι ένα πολύ
ιδιαίτερο πάθος για μία απασχόληση, ένα επάγγελμα, μία πορεία
δράσης. Ο ηγέτης που επικοινωνεί
με πάθος δίνει ελπίδα και εμπνέει
τους ανθρώπους. Η ακεραιότητα
είναι επιτακτική ανάγκη: «ο ηγέτης
δεν λέει ψέματα στον εαυτό του,
ειδικά για τον εαυτό του, ξέρει τα
ελαττώματά του τόσο καλά, όσο τα
δυνατά του σημεία, και τα αντιμετωπίζει ευθέως».
Αναγκαία επίσης είναι η περιέργεια
και η τόλμη: ο ηγέτης αναρωτιέται
για όλα, θέλει να μάθει όσα περισσότερα μπορεί, είναι πρόθυμος
να πάρει ρίσκο, να πειραματιστεί,
να δοκιμάσει νέα πράγματα, δεν
ανησυχεί για την αποτυχία, αλλά
αποδέχεται τα λάθη, γνωρίζοντας
ότι μαθαίνει από αυτά.
Όλα τα παραπάνω είναι χαρακτηριστικά της ηγετικής ικανότητας,
η οποία, σύμφωνα πάντα με τον
καθηγητή Bennis, αποκτάται, δεν
γεννιέσαι με αυτή.
Προσαρμοστική ικανότητα
Τελευταία, αλλά εξαιρετικά σημαντική δεξιότητα είναι η προσαρμοστική ικανότητα ή, αλλιώς,
η ευελιξία. Αναφέραμε πιο πάνω
ότι εξαιτίας του ταχύτατα μεταβαλλόμενου επιχειρηματικού περιβάλλοντος οι επιχειρήσεις οφείλουν να
προσαρμόζονται στις αλλαγές επίσης
πολύ γρήγορα. Αυτό προϋποθέτει να
είναι εφοδιασμένες με ανθρώπινο
δυναμικό που διαθέτει ευελιξία.
Ο Stephen Hawking χαρακτηρίζει
την ικανότητα προσαρμογής στην
αλλαγή ως «ευφυΐα».
Η προσαρμοστικότητα λοιπόν περιλαμβάνει την ικανότητα να βρίσκεις
λύσεις σε προβλήματα ακολουθώντας

ρούχα που θα βάλετε σύμφωνα με το περιβάλλον
της δουλειάς σας. Να είναι καθαρά, σιδερωμένα
και κομψά, αλλά να νιώθετε άνετα όταν τα φοράτε.
Επιλέξτε τα σωστά παπούτσια. Είναι σημαντικό
να μπορείτε να κινείστε με άνεση. Αν υπάρχει
κώδικας ενδυμασίας, σιγουρευτείτε πως ό,τι έχετε
επιλέξει είναι κατάλληλο.
Προσπαθήστε να χαλαρώσετε με όποιο τρόπο
συνηθίζετε, ακούστε μουσική, διαβάστε και κοιμηθείτε νωρίς. Μην ξεχάσετε να βάλετε αφύπνιση,
ίσως και δύο ξυπνητήρια αν είστε πολύ αγχωμένοι,
θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε καλύτερα. Ένας
καλός ύπνος θα σας δώσει ενέργεια.
Και έφτασε η μεγάλη μέρα
Ξυπνήστε νωρίς. Θέλετε να έχετε χρόνο για
να πλυθείτε, να κάνετε ντους, να φάτε πρωινό
και να πιείτε τον καφέ σας. Χρειάζεστε χρόνο για
να ξεκινήσετε έτοιμοι και φρέσκοι τη μέρα σας.
Να είστε στην ώρα σας στη δουλειά σας ή, το
πολύ, δέκα λεπτά νωρίτερα. Δείχνει συνέπεια
και ενδιαφέρον, ενώ κάνει πολύ κακή εντύπωση
αν αργήσετε την πρώτη μέρα. Γι’ αυτό τον λόγο
ξεκινήστε λίγο νωρίτερα σε σχέση με τον χρόνο

πολλές φορές έναν δ
του πεπατημένου (thin
the box). Να αλλάζει
για την επίτευξη των σ
όταν είναι αναγκαίο.
τα προβλήματα ως ευ
προκλήσεις για να βελ
όχι ως καταναγκαστικ
μπορείς μέσα από τη
εκφράσεις τη δημιουργ

Πώς να κινηθείς
Αυτοπροβολή
Για κάποιους ανθρώ
βολή του εαυτού του
φυσικό χαρακτηριστικ
λοιποι βρισκόμαστε σε
συναισθηματική μάχη α
φιλοδοξία μας να κατακ
κορυφή και τον φόβο μή
με αλαζόνες, θρασείς ή
Όμως στη ζωή τελικά τη
επιτυχία απολαμβάνου
είναι πρόθυμοι να αυτοπ
Έτσι μην φοβάσαι να π
δεξιότητες και τις επι
Μίλησε για τον εαυτό
κάθε πιθανός εργοδό
μάθει τι έχεις κάνει, τι
τι σχεδιάζεις να κάνεις

Δικτύωση
Καθώς αναζητάς μί
γασίας, να έχεις στον
μικρό μόνο ποσοστό τ
μων θέσεων εργασίας
νται δημοσίως. Οι πε
ανοικτές θέσεις είναι
«κρυφής» αγοράς εργα
αποτελεσματικός τρόπ
πρόσβαση σε αυτές τις
η επαγγελματική δικτύω
στη χώρα μας διοργανώ
πολλά συνέδρια και ημ
δημόσιους ή ιδιωτικού
τις περισσότερες φορέ
κόστος συμμετοχή. Εκμ
το. Χρησιμοποίησε τις
ακές και κοινωνικές σο
και ξεκίνα να δικτυών
Συνδύασε την αυτοπρο

που έχετε υπολογίσει τις προηγούμενες
καμία περίπτωση δεν θέλετε να φτάσε
στέρηση και άγχος, επειδή χάσατε το
ή επειδή δεν βρίσκατε χώρο να παρκά
ξέρουν ότι τα πρωινά η κίνηση είναι
οπότε υπολογίστε χρόνο και γι’ αυτό
Να έχετε μαζί σας όλα όσα πρόκειτ
αστείτε στη διάρκεια της ημέρας. Από
σημειωματάριο μέχρι παυσίπονο (ποτέ
Συνήθως την πρώτη μέρα, αμέσως μ
κάποιος στον χώρο εργασίας του, παρ
σε κάποιο προϊστάμενο ή υπεύθυνο
τατοπίσει. Αυτός κάνει μία ξενάγηση
τους χώρους, εξηγεί το αντικείμενο τη
και διάφορες διαδικασίες και κάνει τις
με το υπόλοιπο προσωπικό.
Στη διάρκεια αυτής της διαδικασία
συγκεντρωμένοι, να ακούτε προσεκ
λέει ο υπεύθυνος και ρωτήστε αν μ
κρατήσετε σημειώσεις για ό,τι πιστεύ
σας χρειαστεί. Όλη την ημέρα θα σα
νούργιες πληροφορίες, οπότε έχετε
ένα σημειωματάριο.
Ό,τι γράψετε θα σας φανεί χρήσιμο σ

Direct Procurement Analyst
(Temporary)
Job description:
qResponsible to monitor RM pricing, keep RM pricelists updated
& alert on deviations vs AOP commitments
qResponsible to maintain KPIs & reports related to directs
purchasing responsibilities
qResponsible to implement control environment requirements
(GSCS) maintained for purchasing in P2P cycle
qResponsible to plan, manage & organize material purchase orders
for raw materials to ensure that commercial and manufacturing
objectives are met in a timely and cost effective way and ensuring
quality at all times
qIdentify, propose and manage the implementation of improvements
on reporting/planning processes within the scope of purchasing
directs responsibilities
Candidate profile:
qAcademic background in any business discipline
qMinimum 2-year prior experience in a similar position, preferably
within the FMCG Sector
qUnderstanding of procurement and/or sourcing, supply chain
processes
qResults oriented
qGood knowledge of Microsoft Excel
qConceptual thinker with ability to adapt to change
qFluency in written and oral english
qStrong communication skills
Submit to link: http://www.aplitrak.com. job ref: 131304BR
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ÑÍÖÏÊÈÊ¬ ÆÄÏÀÌÈÊ¬ ÀÏÀÁÈÊ¬
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Καθήκοντα:ÇÈÍÖÏÆ¼ÀºÐÓÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÍÖËÍÆÈÐÈÊÍ¿ÃÈÀËÍÆÈÊÎÌ
ÐÄÌÀÏ¼ÓÌÄÐÊÍ½ÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÆÖÌÀÈÊÄ¼ÀÔÄÈÊÍÌÈÊ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÔ
(virtual assistant).
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÒ»ÊÄÔÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃ¼ÌÍÖÌÐÇÀÌÑÈÊºÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ
¢¬ÌÒÄÓÏÄ¼ÑÄ½ÑÈÑÍÏÍÅ¼ËÐÀÔÑÀÈÏÈ¬×ÄÈÄÑÇÌÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇ ÀÍ
ÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔ
ÊÀÈÑÇÌÀÊÏÈÁ»ÇÄÏÍÇÌ¼ÀÆºÌÌÇÐ»ÔÐÀÔ ÐÑÍ e-mail: okouvela@mls.gr

Η Mapei Hellas ÐÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍÑÇÔ¯ÈÑÐÎÌÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ

Χειριστή
Ηλεκτροκίνητου Περονοφόρου/Picker
Περιγραφή θέσης εργασίας:
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ QJDLJOHÊÀÈÀËÄÑ¬ÏÈÐÀ
q¨½ÏÑÓÐÇÄÊÅ½ÏÑÓÐÇÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÀÈÑÍÍÒºÑÇÐ»
ÑÍÖÔÐÑÈÔÒºÐÄÈÔÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
q¢ÈÊ½ËËÇÐÇÄÑÈÊÄÑÎÌÐÄÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÄÔÐÑÀÖËÈÊ¬
qÄÌÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÀÍÒ»ÊÇÔ
qÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈÀ½ÑÈÔ½ÍÏÄÔÄÏÈÍÕºÔÑÇÔ¯ÈÑÐÎÌÀÔ
Εκπαίδευση: ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ»¥¢¦
Απαιτούμενα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔ¬ÃÄÈÀÔÕÄÈÏÈÐÑ»ÄÏÍÌÍÅ½ÏÍÖÍÕ»ÀÑÍÔ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌÀÍÒ»ÊÇÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÄÖÄËÈÉ¼À ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑÀÑÈÊºÔÄÈÐÑÍËºÔ
Προσφέρονται:
qÏ½ÐÒÄÑÇÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: mapeihellas@mapei.g r»ÐÑÍÅÀÉ
 Ö½ÂÈÌÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿

Η Χαλυβουργία Ελλάδος Α.Ε. αναζητεί για τις εγκαταστάσεις της στον Βόλο:

Ηλεκτρονικός Δικτύων, Εγκαταστάσεων
Συστημάτων Ασφαλείας & CCTV
)ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔForce ×ÇÑ¬ÑÖÕÈÍ¿ÕÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½Ä
ÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÀÐÖÐÑ»ÀÑÀÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
Γνώσεις:TPGUXBSF IBSEXBSF ):ÊÀÈÃÈÊÑ¿ÓÌ
Θέσεις:ÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÊÀÈÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: corpeti@force.gr

Γενικός Διευθυντής

Διευθυντή Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Πρώτων Υλών & Ετοίμων Προϊόντων

Η Optimal HR Group ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÆÌÓÐÑ½ÅÈËÀÌÒÏÓÈÊ½
¼ÃÏÖÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÌÈÊ½ÈÄÖÒÖÌÑ»ÆÈÀÑÇÌÄ¼ÁËÄÂÇÊÀÈÑÍÐÖÌÑÍÌÈÐ½
ÑÇÔÖËÍÍ¼ÇÐÇÔÑÓÌÃÓÏÄÎÌÑÍÖÈÃÏ¿ÀÑÍÔ
Αρμοδιότητες:
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇ ÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÃÓÏÄÎÌ
q¿ÌÑÀÉÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÙÍËÍÆÈÐÎÌ
q¢ÊÏÍÐÎÇÐÇÑÍÖÈÃÏ¿ÀÑÍÔÊÀÈÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
Προσόντα:
q¦ÀÑÍÕ»ÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊÍ¿Ñ¼ÑËÍÖÐÍÖÃÎÌ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ ÄÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇ
ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»ÒºÐÇ
qÌÎÐÇÄ¼ÁËÄÂÇÔÑÄÕÌÈÊÎÌºÏÆÓÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
http://www.optimalhrgroup.com/cvs/#/jobs/147

Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÑÀÅÍÏºÔÕ¿ÃÇÌÅÍÏÑ¼ÓÌÄÊÀÏ¬ÁÈ ÑÏºÌÍ 
ÅÍÏÑÇÆ¬ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÊÅ½ÏÑÓÐÇÔÊÀÈÅ½ÏÑÓÐÇÔÕ¿ÃÇÌÅÍÏÑ¼ÓÌ
ÐÄËÈÄÌÈÊºÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q®ÈÊÄÈ½ÑÇÑÀÄÇÕÀÌ»ÀÑÀºÏÆÓÌÄÊÅ½ÏÑÓÐÇÔÊÀÈÅ½ÏÑÓÐÇÔÕ¿ÃÇÌ
ÅÍÏÑ¼ÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀË»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÍÖÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÄÌÄÏÆÄÈÎÌ 
ÀÌ¬ËÇÂÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ ÍÏÈÐÍ¿ÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ 
Ñ»ÏÇÐÇÔÏÍÒÄÐÈÎÌ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÕÏ»ÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q0ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀºÕÄÈÄÌÄÏÆ½Ï½ËÍ IBOETPO
Η εταιρία προσφέρει ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÐÄÃÖÌÀÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: hrdept@hlv.gr

Digital Graphic Designer
Athens, Greece (part time/full time)
General description:*ODPMMBCPSBUJPOXJUIUIF1SPUFSB
NBSLFUJOH UFBN BOE MFBEFSTIJQ  UIF %JHJUBM (SBQIJD
Designer is responsible for developing, and implementing
all aspects of digital and print graphics. In doing so
XJMMCZFTUBCMJTIJOH1SPUFSBTWJTVBMCSBOEJEFOUJUZBOE
maintaining a corporate style guide across all mediums.
The digital graphic designer will be responsible for
digital and print creation in particular, corporate website,
PVUCPVOENBSLFUJOHDBNQBJHOTWJTVBMT FNBJMT MBOEJOH
QBHFT FUD USBEFTIPXT QSJOUDPMMBUFSBM XIJUFQBQFS 
DBTFTUVEZ TPMVUJPOCSJFG FUD TPDJBMNFEJBJNBHFT JF
JOGPHSBQIJDT DVTUPNTBMFTTVQQPSU BTOFFEFESFRVFTU 
and overall corporate marketing support documents.
Preferred qualifications:
q#BDIFMPSPGBSUTJOHSBQIJDEFTJHO NFEJBBSU 
or related field
q"NJOJNVNPGZFBSTPGQSPGFTTJPOBMFYQFSJFODF
as a digital graphic designer
q1SPWFOXPSLJOHFYQFSJFODFJOEJHJUBMBOEHSBQIJD
design to establish a distinguished corporate brand
VQPOSFRVFTUQSPWJEFXPSLFYBNQMFTPGEJSFDU
experience)
q4USPOHLOPXMFEHFBOEXPSLJOHFYQFSJFODF
with the following software
"EPCF$SFBUJWF4VJUF *MMVTUSBUPS1IPUPTIPQ
*O%FTJHO"DSPCBU1SPGFTTJPOBM
.JDSPTPGU0GGJDF4VJUF 8PSE1PXFSQPJOU&YDFM
q&YUFOTJWFLOPXMFEHFPGNBSLFUJOHBVUPNBUJPO
QMBUGPSNT JF"DU0O XJUIBTTPDJBUFENFEJB
requirements and best practices
q1SPWFOFYQFSJFODFXPSLJOHXJUI$.4
JF8PSE1SFTT UPFOIBODFEJHJUBMXFCTJUFHSBQIJDT
optimize digital lead conversion through visual
story telling
q4USBUFHJDUIJOLFSXJUITUSPOHUFBNDPMMBCPSBUJPO
and communication skills
q)BWFTUSPOHJMMVTUSBUJPOTLJMMTBOEEFNPOTUSBUF
skills in visual identity, artistic/design,
use of typography, and more
q"CJMJUZUPNVMUJUBTLBOEEFMJWFSQSPKFDUTPOUJNF

Job requirements:
q1PTTFTTTUSPOHJMMVTUSBUJPOBOEEFTJHOTLJMMTUP
produce a wide range of print and digital collateral
JOEJSFDUTVQQPSUPGBWBSJFUZPG1SPUFSBTDBNQBJHOT
and marketing support efforts
q4FMGTUBSUFSBOEPSHBOJ[FEUPCBMBODFDSFBUJWJUZ
and speed to meet deadlines with acute attention
to detail
q.VTUCFBCMFUPEFWFMPQJOGPHSBQIJDT EBUB
visualization, display booths, visual identities/logos,
QPTUFST CSPDIVSFTQSPHSBNT 8PSEUFNQMBUFT 
1PXFS1PJOUQSFTFOUBUJPO TBMFTNBSLFUJOHUPPMLJUT 
EJHJUBMQSJOUDPMMBUFSBM JFDBTFTUVEJFT XIJUF
papers, etc.) and other campaign support visuals
q&OIBODFNBJOUBJO1SPUFSBTDPSQPSBUFXFCTJUF
graphics to optimize digital leads
q&YQFSJFODFCVJMEJOHBDPSQPSBUFTUZMFHVJEFBOE
implementing consistent design elements in print
and digital formats in a B to B setting
q4USPOHDSFBUJWFJOTUJODUT BCJMJUZUPFGGFDUJWFMZ
DPNNVOJDBUFWJBWJTVBMTBOEEFTJHO OPUKVTUDPQZ
q%FTJHOBOEEFMJWFSIJHISFTPMVUJPONBSLFUJOH
materials for social media, websites, and other
marketing communication channels
q8PSLXJUIFYUFSOBMWFOEPSTUPQSPEVDF
print-quality marketing materials as needed
q&YQFSJFODFXPSLJOHXJUINVMUJNFEJBQMBUGPSNT
to produce optimized digital graphics for video
production
Performance metrics:
On an annual basis, the following performance
metrics will be reviewed:
q.BSLFUJOHQJQFMJOFTVGGJDJFOUUPTVQQPSUDPSQPSBUF
revenue targets by:
q/VNCFSPGNBTTNBSLFUJNQSFTTJPOT
q%JTQPTJUJPOPG8BSN-FBET DPOWFSTJPOSBUF
to Active Opportunities)
q8FCTJUFTUBUJTUJDT USBGGJD CPVODFSBUF 
conversions, goal completions, social cross links)
Cvs only in english to e-mail: n.ioannides@protera.com

Μηχανικός Ανάπτυξης Embedded Εφαρμογών
Η εταιρία Amco A.B.E.E. είναι μία δυναμικά αναπτυσσόμενη
εταιρία που δραστηριοποιείται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αυτοματισμού υψηλής τεχνολογίας. Η
εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση, στην κατασκευή, στην
εγκατάσταση και στην υποστήριξη:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌË¿ÐÄÓÌºÉÖÌÓÌ½ËÄÓÌ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌºÉÖÌÓÌÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌ
και πληροφόρησης επιβατών για εταιρίες μέσων
μαζικής μεταφοράς
qÖÐÑÇ¬ÑÓÌÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄËÄÆÕ½ÄÌÇÔÐÑ¬ÒÄÖÐÇÔ
qÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÖÑ½ÀÑÇÔÄÌÍÈÊ¼ÀÐÇÔÍÃÇË¬ÑÓÌ
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ-&%
¤ÄÑÀÈÏ¼À"NDP"#&&ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÇÕÀÌÈ
κό για το τμήμα ανάπτυξης και υποστήριξης embedded
εφαρμογών με αντικείμενο τον έλεγχο και τον συντονισμό
του σχεδιασμού ηλεκτρονικών εφαρμογών.
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÆËÎÐÐÀÔÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿+BWB
qÌÎÐÇFNCFEEFE-JOVY
qÌÎÐÇÆËÎÐÐÀÔÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿$$
qÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿
Α.Ε.Ι.
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÏÓÑÍÊ½ËËÓÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
 ÃÈÊÑÖÀÊÎÌÊÀÈÐÄÈÏÈÀÊÎÌ

qÌÎÐÇÂÇÅÈÀÊÎÌÊÀÈÀÌÀËÍÆÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄNJDSPDPOUSPMMFST
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÕÄÃ¼ÀÐÇÔÑÖÓºÌÓÌÊÖÊËÓ¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÕÄÃ¼ÀÐÇÔ*P5ÄÅÀÏÍÆÎÌ
Περιγραφή θέσης:
q Ì¬ÑÖÉÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÄÄÊÑ¬ÐÈÓÌ
και προσαρμοσμένων προκειμένου
ÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿ÌÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
q²ÏÍÌÍÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÑÓÌQSPKFDUT
ÐÖÄÏÈËÀÁÀÌÍºÌÓÌÊÀÈÑÓÌÊÈÌÃ¿ÌÓÌ
κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού)
qÀÏÀÃ¼ÃÄÈQSPKFDUTÍÖÒÀÄ¼ÌÀÈÐÖÌÑÇÏ»ÐÈÀ
ÊÀÈÒÀÐÖÌÍÃÄ¿ÍÌÑÀÈÀ½ÑÇÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÑÄÊÇÏ¼ÓÐÇ
ÐÖÄÏÈËÀÁÀÌÍºÌÓÌÑÄÕÌÈÊÎÌÐÕÄÃ¼ÓÌ 
και γραπτές οδηγίες για την παραγωγή
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ικανότητες
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ 
προσήλωση στο αποτέλεσμα
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
προσόντων
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Βιογραφικά στο e-mail: hr@amco.gr

Digital Marketing Manager
8FBSFMPPLJOHGPSBOFYQFSJFODFE%JHJUBM.BSLFUJOH
.BOBHFSGPSPVSPGGJDFJOUIFDFOUSFPG"UIFOT 4ZOUBHNB
square). If you are an engaging, creative, energetic,
enthusiastic and well-organized team player and you are
looking for the next step in your career, then don’t miss
PVUPOUIJTPQQPSUVOJUZ5IF%JHJUBM.BSLFUJOH.BOBHFS
JTBLFZNFNCFSPG$PEJCFFUFBN)FJTSFTQPOTJCMF
for the digital advertising and online reputation of
UIF DPNQBOZT QSPKFDUT $PEJCFF  4ZODSF[  (SFFLB 
'FSSJFTJOHSFFDFBOEIPUFMTXFCTJUFT BTXFMMBTUIF
organization and management of the marketing team.
Job description:
q.BOBHFNFOUBOEEFWFMPQNFOUPGUIFNBSLFUJOH
team
q1MBOBOEFYFDVUFEJHJUBMNBSLFUJOHTUSBUFHJFT
4&04&. "EXPSET FNBJMDBNQBJHOT TPDJBMNFEJB
and products innovations
q%FWFMPQFWFOUTBOETQPOTPSTIJQTUSBUFHJFT
q.FBTVSFBOESFQPSUPOUIFQFSGPSNBODF
of all digital marketing campaigns
q1SPEVDFSFMFWBOUDPOUFOUGPSUIFQSPKFDUT
q*EFOUJGZUSFOETBOEJOTJHIUT
q$SFBUFBOENBJOUBJOQSFTFOUBUJPOT CSPDIVSFT 
sales aids and other materials, both in print and
online
q.BOBHFFYUFSOBMBHFODJFTPVUTPVSDFEXPSL
q1MBO FYFDVUFBOENFBTVSFFYQFSJNFOUT
and conversion tests
q)JSJOHUIFSJHIUQFPQMFNBOBHJOHBHSPXJOHUFBN
q%FWFMPQJOHBOEFYFDVUJOHPOCPBSEJOHQMBOUIBU
ensures the people you hire are productive
Requirements:
q"CTPMVUFMZNVTUIBWFBQBTTJPOGPSPOMJOF
marketing!
qUPZFBSTQSPWFOFYQFSJFODFXJUIFNBJM
NBSLFUJOH TPDJBMNFEJB 11$BOE4&0
q&YQFSUJOUIFQSJODJQMFTPG4&0,FFQTVQ
with the latest thinking, algorithm updates
q&YQFSJFODFJOTFUUJOHVQBOEPQUJNJ[JOH(PPHMF
"EXPSET 'BDFCPPL :PV5VCF BOE5XJUUFS
campaigns
q6QUPEBUFXJUIUIFMBUFTUUSFOETBOECFTU
practices in online marketing and measurement
q1SPWFOXPSLJOHFYQFSJFODFXJUINBSLFUJOH
advertising agencies
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOUFBNNBOBHFNFOU

q-FBEFSTIJQBOEQFPQMFNBOBHFNFOUTLJMMT
q&YQFSJFODFXJUI"#BOENVMUJWBSJBUFFYQFSJNFOUT
q4USPOHEJHJUBMBOBMZUJDBMTLJMMTBOELOPXMFEHF
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[F QMBO BOEMFBEUFBNUPBDIJFWF
CVTJOFTTPCKFDUJWFTBOELFFQOVNFSPVTQSPKFDUT
on track
q4PMJEJOUFSQFSTPOBMTLJMMTXJUIBTUSPOHTFOTF
of responsibility and personal initiative
q&YDFMMFOUBOBMZUJDBMBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q4USPOHBUUFOUJPOUPEFUBJMBOEIJHIMZPSHBOJ[FE
q)JHIMZSFMJBCMFBOEBDDPVOUBCMF
q&YQFSJFODFDPNNVOJDBUJOHXJUITFWFSBMBVEJFODF
UZQFT EFWFMPQFST EFTJHOFST DPQZXSJUUFST 
managers, directors and customers)
q&YQFSJFODFJOVTJOH8PSEQSFTT$.4TZTUFN
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q&YDFMMFOUFOHMJTIWFSCBMXSJUJOHTLJMMT
q"CJMJUZUPXSJUFDSFBUJWFMZBOEQFSTVBTJWFMZ
q5IFBCJMJUZUPJOUFSQSFU)5.-BOE$44 BMUIPVHI
coding experience is not necessary
q"CJMJUZUPBEE TVCUSBDU NVMUJQMZ BOEEJWJEFJOBMM
units of measure, using whole numbers, common
fractions, and decimals. Ability to compute rate,
ratio and percent and to draw and interpret bar
graphs.
Preferred qualifications:
q#BDIFMPSTEFHSFFJONBSLFUJOHPSSFMBUFEGJFME
q(PPHMF"E8PSETDFSUJGJDBUJPOT
About us: Codibee has been a successful company
TQFDJBMJ[FEJOUPVSJTNQSPKFDUTTJODF8FIBWF
PGGJDFTJO(SFFDF "UIFOT1JSBFVT #VMHBSJBBOE*OEJB
Our portfolio includes:
qwww.syncrez.com: online hotel booking engine
DIBOOFMNBOBHFS1.4
qww.greeka.com: travel guide & travel services
qwww.ferriesingreece.com: online ferry booking
engine
Hotel websites: +500 websites
What we offer:8FBSFPGGFSJOHBTUFBEZTBMBSZJOTJEF
a dynamic team atmosphere where you will have the
opportunity to apply your expertise and the chance to
improve and evolve yourself and your skills. Our goal
is to create world class websites, applications and
tools both for tourists and hoteliers.
Apply to e-mail: digmarketing@codibee.com

Cyber Security Software Developer
(ref: SD -17.2017)
About Neurosoft: Neurosoft is a fully integrated ICT
company with software development, system integration
and information technology security capabilities. The
staff headcount exceeds 150+ highly skilled employees
with in-depth experience in their field. The company
is located in Athens and has subsidiaries/Rep Offices
in Cyprus, UK and Dubai.
Neurosoft’s business activities include:
q%FTJHO EFWFMPQNFOUBOEJOUFHSBUJPOPGJOOPWBUJWF
products and solutions for sports betting
companies, factoring & other financial institutions
with fully customized business intelligence & risk
management solutions.
q%FTJHO JNQMFNFOUBUJPOPQFSBUJPOBOETVQQPSU
of large scale infrastructure solutions
for operators of critical networks and critical
national infrastructures stakeholders.
q1SPWJTJPOPGDZCFSTFDVSJUZTFSWJDFT TFDVSJUZ
assessments, consulting and managed security
services).
Our company seeks to employ a Cyber Security
Software Developer that will be able to work on an
existing framework and develop it further into a robust
cross-platform application with accompanying services.
Job description:
q8FBSFMPPLJOHGPSFYDFQUJPOBMSBXUBMFOUBOE
believe that a strong educational background

is paramount. Suitable candidates will have at least
a degree in computing, technology, engineering
from a reputable university
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO
in english
q.JOJNVNPGZFBSTPGQSPGFTTJPOBMFYQFSJFODF
q"UMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODFXJUI$$
q&YQFSJFODFJO1ZUIPO'MBTL
q&YQFSJFODFJOXFCUFDIOPMPHJFT
+2VFSZ )5.- $44 +BWBTDSJQU 4PDLFU*0
q-PXMFWFMOFUXPSLJOHLOPXMFEHFFYQFSJFODF
is a big plus
q"HJMF 4DSVN %FWFMPQNFOUFYQFSJFODFJTBQMVT
q"TQBSUPGUIFSFDSVJUNFOUQSPDFTTZPVXJMMCF
required to complete personality profiling, aptitude
tests
We offer:
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOCFOFGJUTQBDLBHF
q-FBEJOHFEHFUFDIOPMPHZ
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q4UBCMFBOEFOKPZBCMFXPSLJOHFOWJSPONFOU
If you are willing to learn new technologies, you must
work well both independently and within a team, being
detail and process oriented. If you want to make a
difference and work with a top-rated team of talented
JOEJWJEVBMT DPNFBOEKPJOVT8FPGGFSBGSJFOEMZ EJWFSTF
work environment and competitive benefits package.
Apply to e-mail: career@neurosoft.gr

Η My Company Projectsqwww.mycompany.com.grqÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐ
Ð½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖTNTNBSLFUJOHÀÆÊÍÐ¼ÓÔÐÑÀËÀ¼ÐÈÀ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑPÖÑ»ÀÑÍÔÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÓË»ÐÄÓÌ##ÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
ÕÎÏÄÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ

Key Account Manager
(for Spain Region)
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÖÀÏÕ½ÌÑÓÌ¥ÐÀÌÎÌÄËÀÑÎÌ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔ##ÐÄÃÖÌÇÑÈÊÍ¿Ô¥ÐÀÌÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
´ÃÏÀÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈºÃÏÀÖÍÂÇÅ¼ÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊºÌÑÏÍ 
§½ÌÍÆÈÀÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÄ$¥ÐÀÌÈÊ»ÔËÎÐÐÀÔ»/BUJWF4QFBLFST
Αρμοδιότητες υποψηφίου:
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÌºÓÌ
ÊÀÈÖÀÏÕ½ÌÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔ¥ÐÀÌ¼ÀÔ
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÄËÀÑÎÌÐÄPOMJOFËÀÑÅ½ÏÄÔ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔ##ÐÄÊÀÑÇÆÍÏ¼ÄÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÐÄ½ËÇÑÇÌ¥ÐÀÌ¼À
qÏÍÎÒÇÐÇÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌTNTNBSLFUJOH
CVMLTNTÐÄÌºÍÃÖÌÇÑÈÊ½ÄËÀÑÍË½ÆÈÍ
q¢¿ÏÄÐÇÊÀÈÃÈÄ¿ÏÖÌÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ OFXMFBET ÐÑÇÌ¥ÐÀÌ¼À
q¢ÌÑÍÈÐ½ÔÀÌÀÆÊÎÌÊÀÈÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÄÌºÍ
»Ö¬ÏÕÍÌÑÀÄË¬ÑÇÄÐÊÍ½ÑÇÌÎËÇÐÇ
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÈÐÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÄ¼ÄÃÍÊÀÒÇÄÏÈÌ»Ô
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÄË¬ÑÇ OBUJWFTQFBLFS»ÑÖÕ¼Í$ ÃÄÌÖ¬ÏÕÄÈ
ÍÏÍËÍÆ¼À ÃÄÌÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÇÕÏ»ÐÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
Ç¬ÏÀÍË¿ÊÀË»ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÊÀÈÇÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÊÀÒÇÄÏÈÌ½ÆÏÀÑ½
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÊÀÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍÐÓÈÊºÔ»ÑÇËÄÅÓÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔ##
½ÕÈUFMFNBSLFUJOH
qÍËÖÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q ½ÅÍÈÑÍÈ°¢¥ ¢¥ÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
q³ÌÃÏÄÔ»ÆÖÌÀ¼ÊÄÔÇËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFÊÀÈJOUFSOFU
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q³ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
q¥ÀÑÏÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ Ñ½ÐÍÐÄÏÎÑÍÄ¼ÄÃÍ ½ÐÍÊÀÈPOUIFKPC
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail: DW!NZDPNQBOZDPNHSÀÏÀÊÀËÍ¿Ä
ÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈÀÖÐÑÇÏ¬½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÁÀÐÈÊºÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ 
ÃÇËÀÃ»ÑÇÌÄÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖÐÑÀ¥ÐÀÌÈÊ¬ÐÄÐÖÌÃÖÀÐ½ÄÑÇÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ ÃÄÌÒÀÀÀÌÑÎÌÑÀÈ

MRP Application Consultant
Athens Technology Center (ATC)TFFLTGPSB.31"QQMJDBUJPO$POTVMUBOU
Department:&OUFSQSJTFCVTJOFTTTPMVUJPOT
The key responsibilities of the candidate include:
q%FMJWFSBDDPSEJOHUPBNVUVBMMZBHSFFEQSPKFDUQMBO
BOEJNQMFNFOUBUJPOUJNFMJOF
q$PMMFDUSFRVJSFNFOUT BOBMZ[FCVTJOFTTFTBOEFYFDVUFQSPDFTT
XPSLTIPQT
q1SPWJEF&31.31DPOTVMUBODZJODMVEJOHFYQMBJOJOHQSPEVDU
GVODUJPOBMJUZ JOTUSVDUJOHJOVTFPGTPGUXBSF DPOGJHVSJOHTPGUXBSF
q(BUIFSBOEDSFBUFBDDVSBUFSFRVJSFNFOUTGPSTPGUXBSF
DVTUPNJ[BUJPO
q4VQQPSU6TFS"DDFQUBODF5FTUJOH 6"5 POUIFCBTFPOUFTUJOH
TDFOBSJPT
q1SPWJEFPOTJUFTVQQPSUBUHPMJWFFWFOU
q5SBWFMUPDVTUPNFSTJUFBTSFRVJSFE
Candidate qualifications/profileBasic qualifications:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOQSPEVDUJPOFOHJOFFSPSFRVJWBMFOU
q8PSLFYQFSJFODFJO&31.31JNQMFNFOUBUJPOT
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOFOHMJTI CPUIWFSCBMMZ
BOEJOXSJUUFOGPSN
q"WBJMBCJMJUZUPUSBWFMBCSPBE
q8PSLFYQFSJFODFJOJOUFSOBUJPOBM&31.31JNQMFNFOUBUJPOQSPKFDUT
XPVMECFBOBTTFU
Skills and expertise: Due to the complex nature of the position,
the candidate must possess:
q"UIPSPVHIVOEFSTUBOEJOHPGPOFPSNPSFPGUIFGPMMPXJOHMFBO
NBOVGBDUVSJOH .31 BEWBODFEQMBOOJOHBOETDIFEVMJOH TVQQMZDIBJO
NBOBHFNFOU
q"CJMJUZUPFGGFDUJWFMZDPNNVOJDBUFJEFBTBOEQSPQFSMZEFTDSJCF
QSPCMFNTBOETPMVUJPOT
q"CJMJUZUPJOWFTUJHBUFBOEUSPVCMFTIPPUCVTJOFTTBOEBQQMJDBUJPO
JTTVFT
q"CJMJUZUPXPSLJOEFQFOEFOUMZBOEUPDPNQMFNFOUJOBUFBN
FOWJSPONFOU
Benefits provided:5IFDPNQBOZPGGFSTFYDFMMFOUDBSFFSPQQPSUVOJUJFT
BOEBDPNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF CBTFEPOUIFRVBMJGJDBUJPOT
PGUIFDBOEJEBUF
"QQMZUPe-mail: IS!BUDHS

HR Manager
Η Chapter 5×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ

Αrt Director

(Ref. code: DVL017C)
CGSoft LTD XXXDHTPGUHS JTBMFBEJOH#VTJOFTT48WFOEPSBOE*5
TFSWJDFTQSPWJEFS"NPOHJUT48TPMVUJPOTJODMVEFE5IFTJTOFU&31
$3.1SPQFSUZ8JOFSZ  $MPVE  .PCJMF QSPEVDUT $(4PGU VOEFSUBLFT
MBSHFJOUFSOBUJPOBM*5QSPKFDUT5IFSPMFPQFSBUFTBUUIFDPNQBOZT)2
JO"UIFOT(SFFDF
Purpose of the role / Offering:"TBGVMMTUBDL8&#%FWFMPQFSZPVXJMM
EFTJHOBOEEFWFMPQMBSHFQSPKFDUT"TNFNCFSPGBOFYQFSJFODFEUFBN
ZPVXJMMQSPWJEFTPMVUJPOTGPSJOUFSOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPOTBOEJOTUJUVUJPOT
8FPGGFSBDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHFCBTFEPORVBMJGJDBUJPOT
BOEFYQFSJFODF JODMVEJOH$PNQFUJUJWFGVMMUJNFTBMBSZ'MFYJCMFXPSLJOH
IPVST UPQPGUIF-JOFUPPMT TQFDJBMJ[FEUSBJOJOHT"HSFBUPQQPSUVOJUZ
UPHSPXBOEXPSLXJUIJOOPWBUJWFBOEFYJUJOHTQFDJBMJTUTJOUIFJOEVTUSZ
Accountabilities:
q"OBMZ[F EFTJHO EFWFMPQBOENBJOUBJOMBSHF8&#QSPKFDUT
XJUIJOBUFBNBEIFSJOHUPIJHIMZQSPGFTTJPOBMTUBOEBSETBOENFUIPET
q&OTVSFUIFEFMJWFSZPGRVBMJUZTPGUXBSFBDDPSEJOHUPTZTUFN
TQFDJGJDBUJPOT RVBMJUZSFRVJSFNFOUTBOEDPNQBOZTUBOEBSET
q$POUSJCVUFUPUIFPWFSBMMQSPKFDUBOEUFDIOJDBMEPDVNFOUBUJPO"TTJTU
QSPKFDUNBOBHFSTJOTFUUJOHTDIFEVMFTGPSOFXUFDIOPMPHZBEPQUJPO
Qualifications:
q6OJWFSTJUZ%FHSFFJO$PNQVUFS4DJFODF $PNQVUFS&OHJOFFSJOH
PSSFMFWBOUGJFME
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG&OHMJTI 1SPGJDJFODZMFWFM
qZFBSTJOTPGUXBSFEFWFMPQNFOU
q5IPSPVHIVOEFSTUBOEJOHBOEFYQPTVSFJOUIF*5JOEVTUSZ
BOEEFDJTJPONBLJOHQSPDFTTFT
Technical Competencies:
q*OEFQUILOPXMFEHFPGOFUGSBNFXPSL $ 001
q*OEFQUILOPXMFEHF"41/&5.7$ 8FC"QJ%FTJHOBOE3&45GVMXFC
TFSWJDFT
q(PPELOPXMFEHFPG"OHVMBS+4GSBNFXPSL
q(PPELOPXMFEHFPG+BWBTDSJQU +2VFSZ 8FC.BSLVQ $44)5.- 
)5.-
q(PPE,OPXMFEHFPG#PPUTUSBQPUIFS6*GSBNFXPSL
q,OPXMFEHFPG"[VSF **4TFSWFS HJU 5'4
q#BTJDLOPXMFEHFPG.JDSPTPGU42-TFSWFS
Skills required:
q4PMJEBENJOJTUSBUJPOBOEUSPVCMFTIPPUJOHTLJMMT
q&YDFMMFOUXSJUUFO WFSCBMBOEQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBM DPNNVOJDBUJPOTBOEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q&YDFMMFOUQSJPSJUJ[BUJPOTLJMMT FGGJDJFOUUJNFNBOBHFNFOU UPNFFU
EFBEMJOFT
1MFBTFTFOEZPVS$7CZe-mail IS!DHTPGUHS.

Description: In WindXFBSFDPNNJUUFEUPCFDPNJOHBOPVUTUBOEJOH
JOEFQFOEFOU UFMFDPNNVOJDBUJPOT DPNQBOZ JO UIF &VSPQFBO NBSLFU 
EFMJWFSJOHVOJRVFWBMVFGPSNPOFZTFSWJDFTUPPVSDVTUPNFST0VSBNCJUJPVT
DPNNJUNFOUNPUJWBUFTVTUPLFFQFWPMWJOH UPTFFLPVUOFXDIBMMFOHFT
BOEUPDIBOHF XJUIPQUJNJTN JOBDSFBUJWFBOEFNQPXFSJOHFOWJSPONFOU
"MMUIFTFFMFNFOUTDSFBUFBIJHIQFSGPSNBODFDVMUVSF DIBSBDUFSJ[FECZ
UIFQBTTJPO UBMFOUBOEDPNQFUFODJFTPGPVSFNQMPZFFT8FTFFFBDI
OFXDPMMFBHVFBTBVOJRVFUFBNNFNCFSBOEBNBKPSJOWFTUNFOUGPS
PVSDPNQBOZTGVUVSF BOEOPXXFBSFMPPLJOHGPSBUBMFOUFEBOEIJHIMZ
NPUJWBUFE-FBSOJOH4QFDJBMJTUUPKPJOBUFBNPGCSJHIUQSPGFTTJPOBMT
Main tasks:
q3FTFBSDIFTBOEEFWFMPQTOFXMFBSOJOHBQQSPBDIFTGPSVOJRVFXPSL
TJUVBUJPOT
q&MFDUTBQQSPQSJBUFMFBSOJOHQSBDUJDFTQFSDBTF WJSUVBM TJNVMBUFE 
NFOUPSJOH POUIFKPCUSBJOJOH QSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOUDMBTTFT FUD
q$POEVDUTPSHBOJ[BUJPOXJEFMFBSOJOHOFFETBTTFTTNFOUBOE
JEFOUJGJFTTLJMMTPSLOPXMFEHFHBQTUIBUOFFEUPCFBQQSPBDIFE
q4UBZBCSFBTUPGUIFOFXUSFOETBOEUPPMTJOFNQMPZFFEFWFMPQNFOU
Requirements:
q#4DBOE.4DEFHSFFJOSFMBUFEEJTDJQMJOF CVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO 
)3 FUD
qZFBSTFYQFSJFODFJOBSFMFWBOUQPTJUJPO
q4USPOHBOBMZUJDBMBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q"CJMJUZUPQSFTFOUDPNQMFYJOGPSNBUJPOUPBWBSJFUZPGBVEJFODFT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
4VCNJUUPlink: IUUQTXJOEFMMBTXPSLBCMFDPNKPCT

Generation Y *OUFSOBUJPOBMF#VTJOFTT&YQFSUT BXFMMFTUBCMJTIFEBOE
IJHIMZTVDDFTTGVMJOUFSBDUJWFBHFODZCBTFEJOAthens, Greece TFFLT

(κωδικός θέσης: AD)

Full Stack Web Developer

Learning Specialist
Athens, Greece · Human Resources · HR 001

Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
qÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÃÈÀÅ»ÈÐÇÔ»ÊÀÈÑÍÖNBSLFUJOH
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÐÖÌÄÕÎÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀË»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÍÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¨ÈËÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁ»Ô
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!DIBQUFSHS

0½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔΒιοϊατρικήÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ÖÆÄ¼ÀÔÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÍÖÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖ

Key Responsibilities
q"EWJTFBOEDPBDINBOBHFSTPO)3QPMJDJFTBOEQSPHSBNTJODMVEJOH
FNQMPZFFSFMBUJPOTJTTVFT
q3FDSVJUJOHTUBGG XIJDIJOWPMWFTEFWFMPQJOHKPCEFTDSJQUJPOT
BOEQFSTPOTQFDJGJDBUJPOT QSFQBSJOHKPCBEWFSUT DIFDLJOHBQQMJDBUJPO
GPSNT TIPSUMJTUJOH JOUFSWJFXJOHBOETFMFDUJOHDBOEJEBUFT
q%FWFMPQJOHBOEJNQMFNFOUJOHQPMJDJFTPOJTTVFTMJLFXPSLJOH
DPOEJUJPOT QFSGPSNBODFNBOBHFNFOU FRVBMPQQPSUVOJUJFT 
EJTDJQMJOBSZQSPDFEVSFTBOEBCTFODFNBOBHFNFOU
EFBMJOHXJUIHSJFWBODFTBOEJNQMFNFOUJOHEJTDJQMJOBSZQSPDFEVSFT
q%FWFMPQJOH)3QMBOOJOHTUSBUFHJFT XIJDIDPOTJEFSJNNFEJBUF
BOEMPOHUFSNTUBGGSFRVJSFNFOUT
q1MBOOJOHBOETPNFUJNFTEFMJWFSJOHUSBJOJOHJODMVEJOHJOEVDUJPOT
GPSOFXTUBGG
q"OBMZ[JOHUSBJOJOHOFFETJODPOKVODUJPOXJUIEFQBSUNFOUBMNBOBHFS
Required Qualifications
q#4D#"JOIVNBOSFTPVSDFT TPDJBMTUVEJFTPSSFMFWBOUGJFME
q)VNBOSFTPVSDFTFYQFSJFODFZFBST
q,OPXMFEHFPG)3GVODUJPOT SFDSVJUNFOU USBJOJOHEFWFMPQNFOUFUD
q6OEFSTUBOEJOHPGMBCPSMBXTBOEEJTDJQMJOBSZQSPDFEVSFT
q1SPCMFNTPMWJOHBOEEFDJTJPONBLJOHBQUJUVEF
q4USPOHFUIJDTBOESFMJBCJMJUZ
q#4D#"JOIVNBOSFTPVSDFT TPDJBMTUVEJFTPSSFMFWBOUGJFME
q)VNBOSFTPVSDFTFYQFSJFODFZFBST
q(PPEJOUFSQFSTPOBMBOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q"CJMJUZUPBEKVTUBOETFUQSJPSJUJFTUPNFFUEFBEMJOFT
q4USPOHBENJOJTUSBUJPO PSHBOJ[BUJPOBMTLJMMTBOEUFBNXPSLTLJMMT
What we offer
q"SFMBYFEXPSLJOHBUNPTQIFSF
q1FSTPOBMJTFEXPSLJOHTUBUJPO
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'SFFUJDLFUTUPTFNJOBST
q1PTTJCMFUSJQTBSPVOE(SFFDFPS&VSPQF
q'SFFDPGGFF
5IPTFJOUFSFTUFEDBOTFOEUIFJSSFTVNFTXJUIBSFDFOUQIPUPBUUBDIFE
UPUIFGPMMPXJOHe-mail: DBSFFST!HFOFSBUJPOZHS"MMBQQMJDBUJPOTXJMM
CFUSFBUFEBTDPOGJEFOUJBM

Χειριστή Ακτινολογικών Μηχανημάτων
Θεσσαλονίκη-Κωδικός: ΧΕΙΡ
ÈÀ ÑÇ ÐÑÄËºÕÓÐÇ ÑÓÌ ÑÇ¬ÑÓÌ ÊËÀÐÈÊÍ¿ ÀÊÑÈÌÍËÍÆÈÊÍ¿  ÀÉÍÌÈÊÍ¿ 
ÀÆÌÇÑÈÊÍ¿ÑÍÍÆÏ¬ÅÍÖÊÀÈÖÏÇÌÈÊ»ÔÈÀÑÏÈÊ»Ô
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÏÀÃÈÍËÍÆ¼ÀÔÀÊÑÈÌÍËÍÆ¼ÀÔ»ÑÖÕ¼Í¥¢¦ÁÍÇÒÍ¿
ÏÀÃÈÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÀÊÑÈÌÍËÍÆ¼ÀÔ ÄÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½Ä¬ÏÊÄÈÀÔÆÌÎÐÄÓÌ
¢®¢ÊÀÈÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÔÐÄÒºÀÑÀÀÊÑÈÌÍÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔ¢ ¢¢
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇ¤±
Προσφέρονται:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÐÑÍ e-mail: LBCBU[PHMPV!CJPJBUSJLJHSÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

5PÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAstir Odysseus Resort & Spa 5*ÐÑÇÌ¦ÓÄÈÒÖÄ¼ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì

Υπεύθυνη/ο Ποιότητας
Προϋπηρεσία απαραίτητη σε ξενοδοχείο με κάποιες
από τις παρακάτω πιστοποιήσεις:
q*40 *40ÊÀÈ*40
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÀÔÐÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓ
ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇINBOBHFS!BTUJSPEZTTFVTLPTHS°ÇË

Εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πώλησης και συντήρησης
μηχανημάτων και συστημάτων βιομηχανικού καθαρισμού (Υδροβολή υψηλής
πίεσης, Υδροαμμοβολή, Παγοβολή, κ.α.) αναζητά υπάλληλο για την θέση της:

Τεχνικής Υποστήριξης
& Επισκευής Μηχανημάτων
Αρμοδιότητες:
q¢ÈÐÊÄÖ»ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌÊÀÈÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, εντός Αττικής και σε κάποιες
περιπτώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα καθώς και χώρες του εξωτερικού.
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÀÆÍÏÎÌÀÌÑÀËËÀÊÑÈÊÎÌÍÖÀÅÍÏÍ¿Ì
τις επισκευές/συντηρήσεις/αποθήκη.
qÖÆÊºÌÑÏÓÐÇÑÍÖÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍÖÖËÈÊÍ¿ÆÈÀÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÄÈÐÊÄÖ»
μηχανημάτων από προμηθευτές εντός Αττικής.
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌÏÍÇÒÄÖÑÎÌÄËÀÑÎÌ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÄËÀÑÎÌÐÄÍÏÈÐºÌÄÔ
περιπτώσεις.
q´ËÄÆÕÍÔÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔÊÀÑ¬ÃÈÀÐÑ»ÀÑÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ§ÇÕÀÌÈÊ½Ô°¢¥ ¥¢¦ °ÄÕÌÈÊ»ÔÕÍË»Ô
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ§ÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
(Word, Excel, Outlook, Internet, κλπ.)
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÐÄ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊ½
qÏÍÖÇÏÄÐ¼ÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÀËË¬ÃÄÌÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡
Προαιρετικά προσόντα:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÐÑÇÌÆÄÏÀÌÈÊ»»ÍËËÀÌÃÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÓË»ÐÄÓÌ
Παρέχονται
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail: k.evangeliou@mavico.gr.
¥ÐÑÍÐÄË¼ÃÀÄÑÀÈÏ¼ÀÔwww.mavico.gr

Sales Account Manager
¤ÄÑÀÈÏ¼À§(¿ÐÄÈÔ±ÆÈÄÈÌ»Ô®¢ Ä¼ÐÇÍÔÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½ÔÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔ
του ελβετικού οίκου Hygolet αλλά και άλλων αναγνωρισμένων οίκων
του εξωτερικού (BUZIL, IPC Ready Systems, PULEX, Lucart) στον χώρο
των ειδών καθαρισμού και των συστημάτων υγιεινής, αναζητεί νέο/α για
την κάλυψη της θέσης του sales account manager.
Αρμοδιότητες:
qÏÍÎÒÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÓË»ÐÄÓÌÐÄÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÔÊÀÈÌºÍÖÔ
πελάτες / συνεργάτες, αναγνωρίζοντας δυνατότητες επέκτασης
συνεργασίας και προτείνοντας αξιόπιστες λύσεις
qÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÅÍÏÎÌÐÑÀËÀ¼ÐÈÀ
της εμπορικής πολιτικής της εταιρίας
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÆ¬ËÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
των δεδομένων πωλήσεων μέσω τακτικών reports
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈËÍÈÎÌÄÍÏÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈºÏÄÖÌÀÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÌÀÌÑÀÆÓÌÈÐ½
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÆÈÀÑÇÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
πώλησης με στόχο την επίτευξη των στόχων πωλήσεων
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑÄÕÌÈÊ½Ñ»ÀÊÀÈÑÍÑ»ÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
της εταιρίας με στόχο την άμεση και άριστη εξυπηρέτηση των πελατών
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄËÀÑÎÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÐÑÇÕÏ»ÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
που παρέχονται
Επιθυμητά προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÀÍÏÏÖÀÌÑÈÊÎÌ
ÊÀÒÀÏÈÐÑÈÊÎÌÊÀÈÐÕÄÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÏÍØ½ÌÑÓÌ»ÖÇÏÄÐÈÎÌÐÄÃ¼ÊÑÖÍ
συνεργατών θα προτιμηθεί
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
και επικοινωνίας με όλες τις βαθμίδες εργαζομένων των πελατών
l Εξαιρετικές ικανότητες επικοινωνίας, διαπραγμάτευσης
και παρουσίασης κατά τη διαδικασία πωλήσεων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÆÏÀÑ½ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ 
γνώση Γερμανικών θα εκτιμηθεί επιπρόσθετα
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.40GGJDF 0VUMPPL &YDFM 8PSE 1PXFS1PJOU
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÄÐÑ½ÕÍ
την επίτευξη πωλήσεων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌ
ταξιδιών εντός Ελλάδας
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: mdermatis@hygolet.gr,
±½ÂÈÌÊÄÏ¬ÑÇ

Personal Assistant to the Owner
:PVS MJGF  ZPVS KPVSOFZ Euphoria Retreat, a holistic destination spa
SFTPSUJO.ZTUSBT POUIF1FMPQPOOFTFQFOJOTVMBJOTPVUIFSO(SFFDF JT
PQFOJOHJUTHBUFTJO.BZ MBVODIJOHBOFXTQBUIBUJTEFTJHOFEUP
CFBNPOHUIFNPTUEFTJSBCMFEFTUJOBUJPOTQBTJO&VSPQF
0VSBQQSPBDIJTVOJRVFBOEIPMJTUJD DPNCJOJOHBODJFOU(SFFLQIJMPTPQIZ
BOE)JQQPDSBUJDNFEJDJOFXJUIUIFQSBDUJDFPG$IJOFTFNFEJDJOFXJUI
UIFBJNUPDSFBUFBUSVFCBMBODFCFUXFFOZPVSQIZTJDBM FNPUJPOBMBOE
spiritual dimensions.
5IJTJT&VQIPSJBBVOJRVFTUBSSFTPSUXIJDIXJMMCFDPNQPTFEPG
MVYVSZSPPNTBOETVJUFT SFTUBVSBOUXJUINFEJUFSSBOFBOIFBMUIZTQB
DVJTJOF MVYVSZUSFBUNFOUSPPNT BVOJRVFTQIFSFQPPMXJUIIZESPUIFSBQZ
stations, a thermal suite with sensory showers, sauna, Ottoman hammam,
tepidarium, steam room, heated loungers, a relaxation room, a watsu
QPPM BGJUOFTTDMVCBOEFYFSDJTFTUVEJPT
#FQBSUPGUIF&VQIPSJBFYQFSJFODFCZKPJOJOHPVSUFBNOPXBOEIBWF
UIFPQQPSUVOJUZUPDPOUSJCVUFJOUIFMBVODIJOHBOETVDDFTTPGUIFGJSTU
EFTUJOBUJPOTQBSFTPSUJO(SFFDF8FBSFMPPLJOHUPSFDSVJUBOFYQFSJFODFE
Personal Assistant to the Owner with:
Key responsibilities:
q4DSFFOJOHQIPOFDBMMT FORVJSJFTBOESFRVFTUT BOEIBOEMJOH
them when appropriate
q.FFUJOHBOEHSFFUJOHWJTJUPSTBUBMMMFWFMTPGTFOJPSJUZ
q0SHBOJ[JOHBOENBJOUBJOJOHEJBSJFTBOENBLJOHBQQPJOUNFOUT
q%FBMJOHXJUIJODPNJOHFNBJM GBYFTBOEQPTU PGUFODPSSFTQPOEJOH
POCFIBMGPGUIFPXOFS
q$BSSZJOHPVUCBDLHSPVOESFTFBSDIBOEQSFTFOUJOHGJOEJOHT
q1SPEVDJOHEPDVNFOUT CSJFGJOHQBQFST SFQPSUTBOEQSFTFOUBUJPOT
q0SHBOJ[JOHBOEBUUFOEJOHNFFUJOHT
q"SSBOHJOHUSBWFM WJTBTBOEBDDPNNPEBUJPOBOE PDDBTJPOBMMZ 
travelling with the owner to take notes or dictation at meetings
or to provide general assistance during presentations
q-JBJTJOHXJUIDMJFOUT TVQQMJFSTBOEUIFNBOBHFNFOUUFBN
Requirements:
q%FHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPOPSSFMBUFEGJFME
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPO
q1SPGJDJFODZJODPNQVUFSTLJMMTFTQFDJBMMZ.40GGJDFFNBJMT
q4USPOHXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOHSFFLBOEFOHMJTI
language
q"EEJUJPOBMMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q.VMUJUBTLJOHBOEFYDFMMFOUUJNFNBOBHFNFOUTLJMMT
q5FBNTQJSJUBOEDVTUPNFSTFSWJDFPSJFOUBUJPOXJUIBUUFOUJPOUPEFUBJM
q0QFOUPBIPMJTUJDMJGFBQQSPBDI
Benefits:
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q7FSZFYDJUJOHBOEEZOBNJDXPSLJOHFOWJSPONFOU
with top talent team
q1BSUJDJQBUJPOJOUIFQSFPQFOJOHUFBNPGUIFGJSTUEFTUJOBUJPOTQB
SFTPSUJO(SFFDF
q&YQFSJFOUJBMDVMUVSFUSBJOJOHCBTFEPOUIFIPMJTUJDIFBMJOHBQQSPBDI
PGPVSTQB
Please send your cv with a recent photo
to e-mail: anthimaneta@euphoriaretreat.com

Συνεργάτης στον Τομέα Συμβούλων
Αναπτυξιακών & Ερευνητικών Έργων
Η εταιρία OPUS A.E.Ð¿ÁÍÖËÍÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÈËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ôqwww.opus.
grqÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÄÈÏÍÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÐÑÍÌÑÍºÀÐÖÁÍ¿ËÓÌ
ÀÌÀÑÖÉÈÀÊÎÌÊÀÈÄÏÄÖÌÇÑÈÊÎÌºÏÆÓÌ®ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÒÀÐÖÄÑºÕÄÈ»ÊÀÈ
θα αναλαμβάνει ως υπεύθυνος έργου την εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας
ÁÈÓÐÈ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÑÇÌÖÍÁÍË»ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÎÌÐÕÄÃ¼ÓÌÐÑÍ¦¢ ÑÇ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÈÕÄÈÏÇÐÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÑÍÖ¢ Ì¢¦¢ ÑÇÌÏÍ
ετοιμασία και την υποβολή προτάσεων σε ερευνητικά έργα συνεργασίας
με ελληνικές και διεθνείς εταιρίες.
®ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÒÀÏºÄÈÌÀºÕÄÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À
και στην υποβολή αναπτυξιακών προτάσεων στα πλαίσια επιδοτούμενων
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÊÀÈÑÍÖ ÌÀÑÖÉÈÀÊÍ¿½ÍÖ¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼Ç
δυνατότητα υποστήριξης πελατολογίου, η ευχέρεια ανάπτυξης έργων
σε ομάδες εργασίας, η καλή επικοινωνία και η επάρκεια τεκμηρίωσης
ÄÄÌÃÖÑÈÊÎÌÐÕÄÃ¼ÓÌÑ½ÐÍÑÄÕÌÈÊ¬ ½ÐÍÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊ¬¤ÒºÐÇÒÀÀÌÀ
ÅºÏÄÑÀÈÐÑÇÆÄÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÒÄÑÈÊ»Ô»ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÄ¼ÏÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÌÑÄÄÑÎÌÐÑÇÌÄÊ½ÌÇÐÇÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌºÏÆÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÕÏÈÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔ ÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÐÄÄ¼ÄÃÍÆÏÀÑÍ¿Ë½ÆÍÖ
Επιθυμητά προσόντα:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔÐÄCVTJOFTT»ÐÑÈÔÐ¿ÆÕÏÍÌÄÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ
ανάλογα το πτυχίο
q§ÇÕÀÌÈÊ½ÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÈÀÏÀÆÓÆ»ÔÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈÄÈÒÖÇÑ½ÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÐÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ποιότητας
Προσφέρονται ανταγωνιστική αμοιβή αναλόγως των προσόντων
και πολύ καλό περιβάλλον εργασίας με προοπτικές εξέλιξης.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: gmanager@opus.gr.

Sales Executive
Thessaloniki (SE1)

Η Cripe A.E. ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ»ÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔÄÎÌÖÓÌÍ¼ÊÓÌÖÅÀÐ¬ÑÓÌ 
κουρτινών, ταπετσαριών τοίχου, χαλιών κ.ά. για την Ελλάδα, αναζητά
άτομο να καλύψει τη θέση του:

Team Assistant
Τόπος εργασίας: Χαλάνδρι
Ωράριο εργασίας: ÓÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÄÖÑºÏÀ¬ÁÁÀÑÍ ÄÏÄ½
Ο ρόλος:
Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του team assistant
θα περιλαμβάνουν τα εξής:
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌÆÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÊË»ÐÄÓÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
q»ÂÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÏÍÐÅÍÏÎÌ ÀÍÐÑÍË»ÀÖÑÎÌ
και καταχώρισή τους στο ERP πρόγραμμα της εταιρίας
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÁ¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÑÈÍÊÀÑÀË½ÆÓÌÊ¬
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÕÄ¼ÍÖÄÀÅÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q²Ï»ÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ$3. 4BMFT &31 ¦ÄÅ¬ËÀÈÍ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ë½ÆÍÔ ÆÏÀÅ» ºÊÅÏÀÐÇ
q±ÂÇË»ÑÀÕ¿ÑÇÑÀÃÀÊÑÖËÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFBQQMJDBUJPOT
q²Ï»ÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ$3. 4BMFT &31 ¦ÄÅ¬ËÀÈÍ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q±ÂÇË»ÀÈÐÒÇÑÈÊ»
Απολαβές-παροχές:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: athens@cripe.gr.

Ermia Hotels & Resorts JT MPPLJOH GPS B 4BMFT .BOBHFS CBTFE JO
5IFTTBMPOJLJ5IF4BMFT.BOBHFSSFGFSTUPUIF%JSFDUPSPG4BMFTBOEJT
SFTQPOTJCMFUPFOTVSFUIFJNQMFNFOUBUJPOPGTFUTBMFTUBSHFUTBOEUIF
QSPNPUJPOBOENBSLFUJOHTUSBUFHJFTPGUIFDPNQBOZJOTQFDJGJDNBSLFUT
Responsibilities:
q*TSFTQPOTJCMFGPSNPOJUPSJOHNBSLFUUSFOETDPNQFUJUJPO
in his/her market segment.
q1SPQPTFTNBSLFUJOHNJYTUSBUFHZ QSJDJOH TFSWJDFTFUD UPUIF4BMFT
%JSFDUPS
q1SFTFOUTSFHJPOBMBOOVBMTBMFTGPSFDBTUUPUIF4BMFT%JSFDUPS
q*NQMFNFOUTUIFBOOVBMTBMFTGPSFDBTUUIBUDPODFSOTIJTIFSNBSLFU
segment and monitors volume/income in order to achieve
his/her sales targets.
q*NQMFNFOUTBDUJWJUJFTPGUIFBOOVBMQSPNPUJPOQMBOJOIJTIFSNBSLFU
segment
q*TSFTQPOTJCMFGPSLFZBDDPVOUT BQQPJOUFECZUIF4BMFT%JSFDUPS 
and all other existing and potential customers in his/her market
segment.
q*TSFTQPOTJCMFGPSOFHPUJBUJPOBOEDPOUSBDUJOHXJUIDVTUPNFST
in his/her market segment
q.BJOUBJOTBOEFYQBOETQVCMJDSFMBUJPOTPGUIFIPUFM
in his/her market segment
q*TSFTQPOTJCMFGPSUIFDPOUJOVPVTJNQSPWFNFOUPGDVTUPNFS
TBUJTGBDUJPOJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q$PPQFSBUFTXJUIPUIFSEFQBSUNFOUT
Requirements:
q)BTBUMFBTUZFBSTFYQFSJFODFJOBIPUFMTJNJMBSQPTJUJPO
q%FHSFFJO.BOBHFNFOUBOEPSUPVSJTN
q*TGMVFOUJO&OHMJTI
q,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFE
an asset
q)BTLOPXMFEHFPGUIFUPVSJTUJDNBSLFU
q)BTHPPELOPXMFEHFPGUIFPOMJOFNBSLFU
q*T1$MJUFSBUFBOEIBTXPSLFEXJUI1.4TZTUFNT
q)BTBESJWFSTMJDFOTF
q*TBCMFUPUSBWFM
The company offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q#POVTTDIFNFT
Send your cv to e-mail: DW!TIFMCZHS.

Level 1 Systems Engineer
(Athens)
Pro4ia Inc. a US based entity, providing solutions and
expertise as a trusted technology partner, welcomes
creative and motivated individuals to join our team in
Athens. Our collaborative workplace in Ambelokipi offers
exciting and diverse opportunities to learn, grow and make
a real contribution to the company’s success. We are
looking for a Level 1 Systems Engineer that demonstrates
strong customer service and troubleshooting skills to
resolve all technical issues for our clients. The technical
support engineer will be responsible for supporting all
end users relating to hardware and software, computer
applications, and LAN related issues.
Pro4ia offers the following:
q"XPSLJOHEBZTDIFEVMF 64IPMJEBZTBQQMZ
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
q1VCMJD*OTVSBODF
q'SJFOEMZFOWJSPONFOUDPNQSJTJOHPGZPVOH 
enthusiastic, and multi-national staff
The ideal candidate should have excelent british
or american english accent
and will be responsible for the following work:
q5BLFUFMFQIPOFPSFNBJMJORVJSJFT BOE
troubleshoot hardware, software or network
problems while meeting client SLA obligations
in a courteous manner
q1SPWJEFTUMFWFMDMJFOUTVQQPSUVTJOHUFMFQIPOF
and remote support tools, via our help desk
ticketing system
q3FTQPOEJOHUPBOESFTPMWJOHEFTLUPQ 
and tier 1 server and network issues
q&TDBMBUFVOTPMWFEJTTVFTPSRVFTUJPOT
to the Senior Systems Engineer
q4VQQPSUJOH.JDSPTPGU8JOEPXTTUBDL BOE"QQMF
."$FOWJSPONFOUT1SPWJEFTUBOEOEMFWFM
support for windows workstations
q1SPWJEFGJSTUMFWFMTVQQPSUJO7.8"3& )ZQFS7 
Windows servers
q0OMJOF#BDLVQBOE"7TPMVUJPOTMJLF"[VSFCBDLVQ 
*OUSPOJT #BSSBDVEB #&4 USFOE.JDSP4ZNBOUFD
endpoint protection etc.
q.BOBHJOHBOE.POJUPSXJOEPXTTFSWJDFTTVDI
BT"DUJWF%JSFDUPSZ .4&YDIBOHF )PTUFEBOEPO
1SFNJTF %/4 %)$1 0GGJDF "[VSF 8JOEPXT
Shares, Antivirus and backup servers
q6TFSFNPUFNPOJUPSJOHUPPMTBOEDBMMUSBDLJOH
to log and route tickets in a high-call volume
FOWJSPONFOU FH3FNFEZ BOE$POOFDU8JTF
q*NBHJOHBOEEFQMPZJOHEFTLUPQTBOEMBQUPQT
for end users
q$SFBUJOHBOENBJOUBJOJOHDMJFOUSFMBUFE
documentation
q3FDPHOJ[JOHBOEFTDBMBUJOHNPSFEJGGJDVMUQSPCMFNT
UP5JFSTVQQPSU
q1BUDINBOBHFNFOUPGTFSWFSTBOEXPSLTUBUJPOT
in domain
q"DUJWFMZQBSUJDJQBUJOHBTBTUSBUFHJDNFNCFSPGUIF
technology team, including participating in team
meetings and providing technical support for our
managed service clients
8FBSFIJSJOHGPSUIFTFDPOETIJGU "UIFOTMPDBMUJNF 

Shift 2 (15:00-24:00 with a 1-hour break):
q0VSIPMJEBZTDIFEVMFJTOPUXIBUZPVBSFVTFE
to. Some of our holidays in the US do not line
up with the ones in Greece and vice versa.
You will be following the US holiday schedule
q$VSSFOUMZPVSEFTLIBTTVQQPSUBNFTUUPQN
FTUBOEXFXJMMCFNPWJOHUPY5IJTNFBOTZPV
will be rotated into a third shift - 0:00 – 09:00
XJUIBIPVSCSFBL "UIFOTMPDBMUJNF 
in the near future
q&BDINFNCFSPGUIFUFBNXJMMCFPODBMM
GPSBXFFLFOEFWFSZXFFLT
and you will be compensated additionally for this
q5FBNXPSL JUJTJNQFSBUJWFUIBUZPVIBWFBHPPE
understanding of teamwork and team spirit.
We all work together
How to apply:*GZPVBHSFFXJUIUIFBCPWFUFSNT QMFBTF
take the following steps when applying:
Only cv’s in english will be accepted all others
will be discarded:
a. The e-mail should contain your cv
JOFOHMJTI BMMPUIFSTXJMMCFEJTDBSEFE
C%VFUPUIFMBOHVBHFSFRVJSFNFOU XFVSHFZPVUP
SFDPSEZPVSTFMG JFVTFBDFMMQIPOF BOEBUUBDIZPVS
recording with your resume. A recording of you speaking
FOHMJTIXPVMECFBXFTPNF JUEPFTOUIBWFUPCFMPOH BOE
you can do it simply on a smartphone or any recording
EFWJDF *GZPVEPOULOPXXIBUUPTBZZPVDBOTBZUIF
GPMMPXJOH)FMMPNZOBNFJT@@@@@@@@@BOE*BNWFSZ
JOUFSFTUFEJOKPJOJOHZPVSUFBNJO(SFFDF*IBWFXPSLFE
JOUFDIOPMPHZGPS@@@@ZFBSTBOE*BNMPPLJOHGPSXBSE
to being part of your global team. Telephone interviews
for the selected candidates will be performed.
Requirements:
qZFBSTPGFYQFSJFODFJO.JDSPTPGU8JOEPXT
desktop and level 1 server support
q ZFBSTPGQSPWJEJOHTVQQPSUJOBDMJFOUGBDJOH
help desk, technical remote support server/desktop
support or systems administrator role providing
end user support and/or customer service
q&YDFQUJPOBMDVTUPNFSTFSWJDFBOEQIPOFFUJRVFUUF
skills, excellent verbal and written communication
TLJMMT JOFOHMJTI
q.VTUCFBCMFUPCFCPUIBUFBNQMBZFS
and can provide exemplary results while working
on projects independently
Desirable skills:
q%FUBJMPSJFOUFEBOETUSPOHQSPCMFNTPMWJOH
capabilities with the ability to work on multiple,
concurrent tasks and adapt to shifting priorities
q5BLFJOJUJBUJWF BOESFTQPOTFUPUJNFTFOTJUJWF
situations are essential, along with discretion
and good sense in dealing with clients
q$PNQ5*" " DPNQVUFSTQFDJBMJTUDFSUJGJDBUJPO
QSFGFSSFECVUOPUSFRVJSFE
q.JDSPTPGUTZTUFNTFOHJOFFSDFSUJGJDBUJPO
QSFGFSSFECVUOPUSFRVJSFE
q*5*-7GPVOEBUJPO QSFGFSSFECVUOPUSFRVJSFE
Apply to e-mail: HMPVLJEJT!QSPJBDPN

Sales Administrator
Overall job purpose: To support the activity of the
sales team in order to develop and maintain business
levels with customers. Accomplishes department and
PSHBOJ[BUJPO NJTTJPO CZ DPNQMFUJOH SFMBUFE SFTVMUT
as needed.
Main duties/key accountabilities:
q1SPWJEFTBENJOJTUSBUJWFTVQQPSUUPUIFEFQBSUNFOU
q$PPSEJOBUFTJOUFSOBMFYUFSOBMDPNNVOJDBUJPO
q3FTQPOTJCMFGPSPGGJDFPSHBOJ[BUJPO
NBJOUFOBODF1MBOOJOH BHFOEB USBWFM
arrangements, and meetings
q3FTQPOTJCMFGPSUIFCVEHFUBSZDPOUSPMPGUIF
division and the procurement of consumables
q5SBDLTTBMFTFYQFOTFTCZUSBDLJOH DPOTPMJEBUJOH 
BOBMZ[JOH BOETVNNBSJ[JOHFYQFOTFTGPSXBSEJOH
for reimbursement
q,FFQTNFFUJOHNJOVUFTBTSFRVJSFE GJMJOH GPMMPX
up on pending issues
q1SFQBSFTQPXFSQPJOUQSFTFOUBUJPOT SFQPSUT 
letters and/or translations when needed
GPSUIF4BMFT.BSLFUJOH%JSFDUPS
q1SFQBSFTBOEEJTUSJCVUFTNPOUIMZSFQPSUT
q1SFQBSFTTBMFTQSPEVDUQSFTFOUBUJPOT
CZDPNQJMJOHEBUBEFWFMPQJOHQSFTFOUBUJPO
formats and materials

q3FDPSELFFQJOHBOEDVTUPNFSEBUBCBTFVQEBUJOH
*OBEEJUJPOUPUIFEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTMJTUFE 
UIFKPCIPMEFSNBZCFSFRVJSFEUPQFSGPSNPUIFS
EVUJFTBTTJHOFECZUIF4BMFT.BSLFUJOH%JSFDUPS
Key Competences:
q%BUBFOUSZ SFQPSUJOHBOEBOBMZUJDBMTLJMMT
q"UUFOUJPOUPEFUBJM
q1SPGFTTJPOBMJTN
q8PSLJOHXJUIJOFTUBCMJTIFEHVJEFMJOFT
q%JTDSFUJPO
q$POGJEFOUJBMJUZ
q&GGJDJFOUUJNFNBOBHFNFOU
q8PSLJOBUFBN
Requirements:
q.JOJNVNZFBSTPGXPSLJOHFYQFSJFODF
in a related field
q)JHIWFSCBMBOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPOTLJMMT
n English and Greek
q$PNQVUFS-JUFSBDZ
q4"1&31GBNJMJBSJUZBOE$3.LOPXMFEHF
is mandatory
Send your cv to e-mail:
tenia.dimitriou@jungheinrich.gr.

Peoplecert HMPCBMMFBEFSJOBTTFTTNFOUBOEDFSUJGJDBUJPOPGQSPGFTTJPOBMTLJMMTBDSPTTDPVOUSJFTJTTFFLJOH
an exceptional and talented individual to join our team as:

Academic Programme(s) Lead
Location: Athens
Ref. code: "18FBSFMPPLJOHGPSBO"DBEFNJD1SPHSBNNF T -FBE
who will be responsible for the academic coordination,
PSHBOJTBUJPOBOENBOBHFNFOUPGBO*$5 DPEJOH USBJOJOH
and certification programme that includes elements of
technology and employability. You will play an active
part in the continuous development and improvement of
the programme and the enhancement of the academic
experience of the students.
Responsibilities:
q-FBEUIFEFWFMPQNFOU NPOJUPSJOHBOEVQEBUJOH
of the training material and certifications
DVSSJDVMVN USBJOJOHDPOUFOU TZMMBCVT FYBNT
q1SPWJEFBDBEFNJDMFBEFSTIJQUPUIFUFBN
of trainers ensuring the subjects are taught
and assessed in accordance with the approved
course schedule
q0SHBOJTFUIFTFMFDUJPOBOESFDSVJUNFOUPGUSBJOFST
for each module of the programme and chair
academic staff meetings
q-FBEUSBJOFSTTFSWJDFTCZEFWFMPQJOHUSBJO
the trainer” material and delivering academic staff
trainings
q&OTVSFUIBUTUVEFOUTFOSPMMFEPOUIFQSPHSBNNF T 
are appropriately supported and provided
with timely and constructive guidance
for their academic development
q3FTQPOEJOBUJNFMZNBOOFSUPQSPHSBNNFSFMBUFE
BDBEFNJDRVFSJFTGSPNTUVEFOUT
q3FQSFTFOUUIFBDBEFNJDQSPHSBNNFJOPQFO
FWFOUT VOJWFSTJUJFT BOE*5JOEVTUSZDPOGFSFODFT
Requirements:
q.4DPS1I%JOFEVDBUJPONBOBHFNFOU DPNQVUFS
TDJFODFPSSFMBUFEGJFME3FMFWBOUJOUFSOBUJPOBM
certifications will be considered an asset
q ZFBSTPGFYQFSJFODFJOUIF*$5JOEVTUSZ 
including adults teaching experience and
development of related material in advanced coding
TLJMMTJODMVEJOH+BWBBOE$
q1SPGFTTJPOBMFYQFSJFODFJOUIFGJFMETPGEFTJHOJOH
and coordinating training programs, conducting
research and developing collaborative actions with
various organisations
q6QUPEBUFXJUIMBUFTUUSFOETBOEEJHJUBMQSBDUJDFT

JOUIF*$5USBJOJOHJOEVTUSZBOEUFDIOPMPHZ
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOBOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
for an international environment
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIJTBNVTU
Benefits:
q1SJWBUFHSPVQNFEJDBMQMBO
q8PSLJOHJOBOJOUFSOBUJPOBMBOEEZOBNJD
environment
*GZPVBSFMPPLJOHGPSBOJOUFSOBUJPOBM GSFTIBOEGBTU
growing environment to enhance your career further
XFXPVMEMJLFUPIFBSGSPNZPV1MFBTFTFOEZPVSDWBOE
cover letter at this link: https://peoplecert.workable.
DPNK%"%#1FPQMFDFSUSFHSFUTUIBUEVFUP
the large volume of applications received, we will only
DPOTJEFSUIPTFXIPTPMFMZDPSSFTQPOEUPKPCSFRVJSFNFOUT
as listed above. All applications will be treated with
strict confidentiality.
About Peoplecert: 1FPQMFDFSU JT B HMPCBM MFBEFS JO
assessment and certification of professional skills,
partnering with multi-national organisations and
government bodies for the development & delivery
PGTUBOEBSEJTFEFYBNT%FMJWFSJOHFYBNTBDSPTT
DPVOUSJFTBOEJOMBOHVBHFTPWFSJUTTUBUFPGUIFBSU
BTTFTTNFOUUFDIOPMPHZ 1FPQMFDFSUFOBCMFTQSPGFTTJPOBMT
to boost their careers and realise their life ambitions.
Through flexible & secure exam management systems,
1FPQMFDFSUPGGFSTBTVJUFPGTFSWJDFTGPSTJNQMF GMFYJCMF
and secure exams, including online exam booking,
multilingual online proctoring, e-certificates and online
certificate verification.
2VBMJUZ  *OOPWBUJPO  1BTTJPO  *OUFHSJUZ BSF UIF DPSF
values which guide everything we do. We are a truly
FRVBMPQQPSUVOJUZFNQMPZFSBOEXFXFMDPNFDBOEJEBUFT
with exceptional talent from all walks of life and from
a broad range of academic disciplines and professional
backgrounds. We are highly educated, with international
work experience and a global outlook. Our offices in UK,
(SFFDF $ZQSVTBOE5VSLFZCPBTUBDVMUVSFPGEJWFSTJUZ 
where everyone is different, yet everyone fits in. Our
commitment is to develop and maintain a workforce
that reflects the very diversity of our customers and
UIFDPNNVOJUJFTJOXIJDIXFEPCVTJOFTT'PSNPSF
information, please visit the corporate website www.
peoplecert.org

Hotel Manager
(Reservations-Sales-Rooms Division) Σύβοτα Θεσπρωτίας
Χώρος εστίασης και διαμονής αναζητά προσωπικό για
την κάλυψη της παρακάτω θέσης:
Περιγραφή: Ξενοδοχειακή-τουριστική επιχείρηση στην
Αγία Παρασκευή στα Σύβοτα Θεσπρωτίας επιθυμεί να
προσλάβει υπεύθυνo/η κρατήσεων και πωλήσεων στο
τμήμα υποδοχής.
Καθήκοντα:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌË»ÏÇºËÄÆÕÍÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔ
λειτουργίας των τμημάτων του ξενοδοχείου
σε συνεργασία με τους υφισταμένους
q ¿ÉÇÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÏÍÎÒÇÐÇÑÍÖÏÈÐÑÈÊÍ¿ÏÍØ½ÌÑÍÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÖÅÓÌÈÎÌ
Προσόντα:
q¦ÀÑÍÕ»Ñ¼ÑËÍÖÐÍÖÃÎÌÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
ή στα οικονομικά ή στο marketing
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ¼ÀÔÉºÌÇÔ
γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ¤±ÐÄÃÈÀÃÈÊÑÖÀÊ½
περιβάλλον, Windows, Office

qÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
κρατήσεων και υποδοχής
qÌÎÐÑÇÔÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÑÄÕÌÈÊÎÌÓË»ÐÄÓÌ
ÐÄUPVSPQFSBUPSTÊÀÈÄÍÏÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÄ¢ËË¬ÃÀ
και εξωτερικό
Ικανότητες:
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÌÄ¿À
ομαδικότητας
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
Προσφέρουμε:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
με δυνατότητα εξέλιξης στον κλάδο
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÑ¬ÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀ
της καλοκαιρινής σεζόν
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÑ¬ÑÍÖÔÕÄÈÄÏÈÌÍ¿Ô»ÌÄÔ 
κατά τη διάρκεια της προώθησης των πωλήσεων
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
primavista.resort@gmail.com.

Administrative Assistant
Santa Marina, "-VYVSZ$PMMFDUJPO3FTPSU7JMMBT .ZLPOPT JTTFFLJOHB

Spa Manager
Santa Marina is an uber-luxe retreat for explorers and
DPMMFDUPSTPGUIFXPSMETJTMBOEJEZMMFYQFSJFODFT4FU
PWFSMPPLJOHUIFFYRVJTJUFBOEJDPOJD0SOPT#BZ 4BOUB
Marina crucially commands the only private beach on
Mykonos, making its transparent turquoise waters and
white silk sands a genuine sanctuary from the public
eye. Expanded beyond its original footprint, guests will
see the introduction of 114 unique accommodations, to
include stylish rooms with balconies, offering panoramic
views, alongside elegant suites with private pools, as
well as individual two- to six-bedroom villas. Evocative
of the immediate environs, interiors have been designed
using a cool, neutral palette with accents of color, to
create luxurious and enriching spaces, against the
backdrop of the sparkling Aegean Sea. Features include
complimentary wi-fi, intuitive modern comforts, and
plush en-suite facilities, providing uncompromising
luxury for the discerning traveler.
Being part of our team, you need to:
q&OTVSFUIBUUIFIJHIFTUMFWFMTPGHVFTUTFSWJDFBOE
satisfaction are delivered at all times
q1SPNPUFBOEEFWFMPQUIFTFOTFPGIBSNPOZXJUIJO
the team
q#FUIFLFZQPJOUPGHVFTUDPOUBDUXJUIJOUIFTQBUP
find out our guests needs and interests, and to get
feedback and provide further recommendations
q1SPNPUFBOJOUFHSBUFEBQQSPBDIUPXFMMOFTT
that combines movement, therapies, nutrition, and
relaxation and ensure that the team are constantly
cross-referring guests to optimize their treatments
q.BOBHFUIFTQBUFBNXJUISFTQPOTJCJMJUZGPS
scheduling, training, evaluations, and development
BOEUPDPOTUSVDUUIFEFQBSUNFOUUSBJOJOH1MBOBOE
conduct hands-on training for the team
q.BOBHFSFTFSWBUJPOTUPNBYJNJ[FUIFVTF

of treatment facilities and revenues
q#FGVMMZVQUPEBUFXJUIBMMUIFMBUFTUUSFOET
and legislation in the spa industry
To be successful in this role you must have:
q%FHSFFJOGJUOFTTIFBMUIBOEXFMMOFTT
q"UMFBTUZFBSTMFBEFSTIJQFYQFSJFODFJOBTUBS
luxury spa environment
q4QFBL XSJUFBOEDPOWFSTFGSFFMZJOHSFFL
BOEFOHMJTI,OPXMFEHFPGBOZBEEJUJPOBMMBOHVBHF
will be an advantage
q1PTTFTTTUSPOHDPNQVUFSTLJMMT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGNBTTBHFUFDIOJRVFT 
face and body therapies
q#FBOJOTQJSJOHUFBNQMBZFS
q)BWFQSPQFSDPNNVOJDBUJPOFUJRVFUUF
(both written and spoken)
q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUFBOEGPDVTFEPOQSPWJEJOH
high quality results
q4FMGNPUJWBUFE NVMUJUBTLJOHBOEQSPBDUJWF
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
What we offer:
q5IFDIBODFUPCFEFWFMPQFEXJUIJOUIFNPTU
innovative operator of lifestyle hospitality brands
in the world
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q"DDPNNPEBUJPOBOENFBMT
while you will be in Mykonos
q0OHPJOHUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
Please note:$7TOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFT
XPOUCFUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO*GZPVBSFJOUFSFTUFE
in this exciting opportunity to grow within the most
innovative hospitality operator, please send an english
resume and a recent photograph to e-mail: hr@santamarina.gr

Alimos
Position: Administrative Assistant
Location: Alimos-Athens, Greece + International
Destinations
Contract Type: Full-time
MACAR Fine Products is a newly founded company
that has entered the gourmet specialty sector with an
innovative Greek dairy product for distribution in foreign
markets alone (initially Europe). As such, the company
seeks to employ a highly organized Administrative
Assistant to support various departments and coordinate
various activities related to the operation of the head
office. Reporting directly to the Managing Director, the
selected candidate will be responsible for assisting
in daily functional activities and will facilitate the
management in the delivery of tasks. He/she will be
responsible for a broad spectrum of activities including
the maintenance of office procedures, accounting issues,
procurement of materials, and general coordination
& communication between the various departments.
Key Responsibilities:
q1SPWJEFHFOFSBMBENJOJTUSBUJWFTVQQPSUBOTXFSJOH
and directing phone calls, writing & distributing
emails, correspondence memos, letters, faxes
and forms
q6QEBUFBOENBJOUBJOPGGJDFQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
(according to ISO)
q-JBJTFXJUIWBSJPVTEFQBSUNFOUTUPIBOEMF
requests and queries directed to the management
q4FSWFBTBHBUFLFFQFSGPSUIF.BOBHJOH%JSFDUPS
and prioritize tasks according to importance
q4VQQPSUWBSJPVTBENJOJTUSBUJWFJTTVFTSFMBUFE
to the sales department
q0SHBOJ[FBDDPVOUJOHEPDVNFOUBUJPOSFMBUFE
to sales or other collaborations with the company
q$POEVDUEBUBFOUSZPGFYQFOTFT SFQPSUTBOEDMJFOU
EBUBJO&31TPGUXBSF
q1SFQBSFNPOUIMZQBZSPMMSFQPSUPGTVQQMJFST
& employee salaries prior to pay date
q.BOBHFQSPDVSFNFOUPGWBSJPVTNBUFSJBMT
& communicate with suppliers to achieve best
pricing & timely delivery

q0WFSTFFQSPEVDUTUPDLPSEFSTUBUVTWJB&31
software
q.BOBHFBMMUSBWFMBDDPNNPEBUJPOTSFMBUFE
to business trips
q3FQSFTFOUUIFDPNQBOZSFTQPOTJCMZ
& professionally in financial institutions, public
sector offices, and international meetings needed
to settle accounting related issues
Desired Skills & Experience:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOCVTJOFTTSFMBUFEGJFME
q.JOJNVNZSTFYQFSJFODFBTBOBENJOJTUSBUJWF
assistant
q,OPXMFEHFPGPGGJDFNBOBHFNFOUTZTUFNT
and procedures
q&YUSFNFMZQSPGJDJFOUJO&31TPGUXBSFBOE.JDSPTPGU
0GGJDFUPPMT .4&YDFMBOE.41PXFS1PJOU 
n particular)
q&YUFOTJWFLOPXMFEHFPGCPPLLFFQJOH QBZSPMM 
labor management & insurance issues
q.BYJNVNPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMTBOEUIFBCJMJUZ
to prioritize multiple competing tasks
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF&OHMJTIMBOHVBHF
(oral & written skills)
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSFBOEEFMJWFS
results in a demanding and fast-paced
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMDPNNVOJDBUJPO
and the ability to interact with suppliers & clients
q4FMGESJWFOUIFBCJMJUZUPNBLFQPTJUJWFEFDJTJPOT
on behalf of the company
q"UUFOUJPOUPEFUBJMBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q"CJMJUZUPUSBWFMCZWFIJDMFUPTFUUMFWBSJPVTJTTVFT
outside of the office
q'MFYJCJMJUZUPUSBWFMJOUFSOBUJPOBMMZJGOFFEFE
Benefits:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZBOECFOFGJUT
q1SJWBUFNFEJDBMJOTVSBODF
q1SPBDUJWFBOEDIBMMFOHJOHXPSLFOWJSPONFOU
If you are interested in joining our team, please e-mail
your cv. Send your cv to: info@macar.gr. 1MFBTFWJTJUPVS
website for further company information: www.macar.gr

¢ÑÀÈÏ¼ÀÀÌÑÈÏÍÐÎÄÖÐÇÔÊÀÈÃÈÀÌÍ»ÔÈÑÀËÈÊÍ¿Í¼ÊÍÖÏÍØ½ÌÑÓÌÅÓÑÈÐÍ¿ÃÈÄÒÌÍ¿ÔÅ»ÇÔ ÏÍÐÅºÏÄÈË»ÏÇ
ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ

Πωλητής Καταστήματος
(κωδικός: Π-01)
Με ωράριο καταστημάτων για το κατάστημά
στην Κηφισιά Αθήνας.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÖÄ¿ÒÖÌÇÒºÐÇÐÄÒºÀÑÀÓË»ÐÄÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
EFTJHO ÆÈÀÈÃÈÓÑÈÊÍ¿ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿Ô
ÕÎÏÍÖÔ ÆÏÀÅÄ¼À ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À 
ÊÀÑÍÈÊ¼ÄÔÊË
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÕÏ»ÐÇ¤±ÐÄÄÍÏÈÊÍÏ½ÆÏÀÀ
ÊÀÈÄÏÈÁ¬ËËÍÌ8JOEPXT 8PSE &YDFM 0VUMPPLÊË
q°¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÍ¿»ÑÄÕÌÍËÍÆÈÊÍ¿

ÈÃÏ¿ÀÑÍÔÑÇÔÇÄÃÀ»Ô»ÈÐ½ÑÈÍÖÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
ÐÑÍÄÃ¼ÍÑÓÌÄËÄÑÎÌÅÓÑÈÐÍ¿ MJHIUJOHEFTJHO 
»ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»ÔÊÀÈÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÔ»ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¢ÖÏÄ»ÔÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÄÄË¬ÑÄÔÊÀÈÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
Αποδοχές: ÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ ÒÀÐÖÅÓÌÇÒÍ¿Ì
ÄÑ¬À½ÏÍÐÓÈÊ»ÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ ÑÍÌ ÊÓÃÈÊ½   Ö½ÂÈÌ ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖ ÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÐÑÍ e-mail: info@artemide.
gr¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

Tο Porto Carras Grand Resort ÐÑÇ ²ÀËÊÈÃÈÊ»  ÑÍ
ÍÍÏÅ½ÑÄÏÍÊÀÈËÇÏºÐÑÄÏÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»
ÄÏ¼ÍÃÍ

ÊÀÈÄÅÀÏÍÆÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÍËÈÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÇÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑÍÖÔ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½  Ö½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÐÑÍe-mail: hr@portocarras.
com»ÄGBYÐÑÀÊÀÈ¸ËÀ
ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬

Διευθυντή Ξενοδοχείου
(code: HΜ)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ

Business Development Officer
Rontis B4XJU[FSMBOECBTFE.VMUJOBUJPOBM$PSQPSBUJPO 
was established in 1986 and has built lengthy experience
in the wider healthcare sector. We are seeking to employ
immediately the services of a suitably qualified and
experienced person to work in a cross-cultural environment
and represent our business interests worldwide handling
the role of the Business Development Officer for the
Pharmaceutical Division. Reporting to the International
#VTJOFTT%FWFMPQNFOU%JSFDUPSGPSUIF1IBSNBDFVUJDBM
Division, the selected candidate should support all backoffice activities related to the specific division and also
participate in selective international business development
activities. The candidate is expected to contribute to frontline action-plan and enable the rest of the team members
to focus on out-licensing activities.
Role and Responsibilities
q4USFBNMJOFJOUFSOBMJOGPSNBUJPONBSLFU
competitive information
q3VOJOUFSOBMSFQPSUT QSFQBSFCVTJOFTTNFFUJOH
related information
q&OTVSFUJNFMZGPMMPXVQPOQFOEJOHJTTVFT
& contacts
q$POUSJCVUFUPXBSEQSPCMFNTPMWJOHUISPVHI
integration with supply chain department,
1SPEVDUJPO 3%BOEFOEDVTUPNFST
q"DUBTUIFEJSFDUBTTPDJBUFPGUIF#%EJSFDUPS 
pharmaceuticals
q$POTPMJEBUFJOGPSNBUJPODPMMFDUFEGSPNNVMUJQMF
sources
q$PMMFDUDPNQFUJUJWFQSPEVDUJOGPSNBUJPO
& strengthen market intelligence
q4VQQPSUQBSUJDJQBUJPOJOJOUFSOBUJPOBMFYIJCJUJPOT
& industry events as per the annual marketing
plan set

q$POUSJCVUFUPXBSETUIFBDIJFWFNFOUPGEJWJTJPOT
pre-set annual sales budget
q$PMMFDUBOEQSPWJEFMFBET JEFOUJGZOFXDMJFOUFMF
and support existing customer base
q$POUSJCVUFUPXBSETFTUBCMJTIJOHTUSPOH
partnerships with distributors and key medical
professionals
Desired skills and experience
q#BDIFMPSEFHSFFCJPNFEJDBM QIBSNBDFVUJDBM 
business or relevant degrees are considered
a prerequisite.
q#VTJOFTTBOENBSLFUJOHRVBMJGJDBUJPOTB
re considered a prerequisite.
q1SJPSQSPGFTTJPOBMFYQFSJFODF  ZFBST 
is a prerequisite
q&YQFSJFODFJOQIBSNBDFVUJDBMTGJFME
is considered a plus
q'MVFODZJOFOHMJTI CPUIXSJUUFOBOEPSBMTLJMMT 
is considered a prerequisite
q)JHIMFWFMPGPSHBOJ[BUJPOBOENPUJWBUJPO
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOTLJMMT"CJMJUZUPJOUFSBDU
in cross-cultural environment
q4FMGEJTDJQMJOFEBOEXJUIBUUFOUJPOUPEFUBJM
Hands-on approach and problem solving attitude
q8JMMJOHOFTTUPUSBWFMPGUIFUJNF%SJWFST
license is a prerequisite. Military service completed
q+PCPQFOJOHJTGPSPVS(SFFLTVCTJEJBSZ MPDBUFEJO
Athens, Greece
This is a full-time position. Only candidates meeting
the criteria above will be contacted.
$BOEJEBUFTBSFLJOEMZSFRVFTUFEUPTFOEUIFJSDWUP
email: hr@rontis.com highlighting the job posting
number on the Subject line.

Media & Content Specialist
Athens, Greece-Corporate Affairs-CRP AFR 001
Description: In Wind we are committed to becoming an outstanding
independent telecommunications company in the European market,
delivering unique value for money services to our customers. Our ambitious
commitment mobilizes us to keep evolving, to seek out new challenges
and to change, without fear, in a creative and empowering environment!
All these elements create a high performance culture, characterized by
the passion, talent and competencies of our employees. We see each
new colleague as a unique team member and a major investment for
our company’s future, and now we are looking for a talented and highlymotivated Media & Content Specialist to join a team of bright professionals.
Main Tasks:
q1BSUJDJQBUFJOUIFEFTJHOPGDPOUFOUTUSBUFHZGPSBMM8JOEBDUJWJUJFT
q1SPQPTFNFTTBHJOHBOEDPNNVOJDBUJPOHVJEBODFSFMBUFEUPTQFDJGJD
projects
q%FWFMPQDPOUFOUGPSUIFNFEJB QSJOU POMJOF TPDJBM FUD
q1MBOBOEDPPSEJOBUFDPSQPSBUFBOENFEJBFWFOUT
q-JBJTFXJUINBSLFUJOHDPNNVOJDBUJPOBOEEJHJUBMTFSWJDFT
departments in order to ensure a cohesive brand voice
q8PSLDSPTTGVODUJPOBMMZUPEJTDPWFSBSFBTGPSDSFBUJOHGSFTI
and consistent content
q$SFBUFBOETVTUBJOSFMBUJPOTXJUIKPVSOBMJTUTBOEPUIFSLFZ
influencers in the media environment, national and local
Requirements:
q#4DPS.4DEFHSFFJOKPVSOBMJTNBOEOFXNFEJBDPNNVOJDBUJPO 
digital communication, digital marketing or relevant
qZFBSTPGFYQFSJFODFJODPOUFOUQSPEVDUJPO FEJUJOH NBOBHJOH
relations with media
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF&OHMJTIMBOHVBHFBOE1$TLJMMT
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOBOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q&YQFSUJOXSJUJOHDPNQFMMJOH POCSBOE DPOUFOU
Send your cv to link: IUUQTXJOEFMMBTXPSLBCMFDPNKPCT.

Design & Development Engineer
(junior & senior roles)
Paradigm Shift (RTD)-UEJTBUFDIOPMPHZBOEQSPEVDUEFWFMPQNFOU
consultancy serving major manufacturers in Europe. We create new
concepts and develop products to full working prototypes. Clients come
to us because we can produce concepts beyond the current paradigm,
breakthrough innovations based on a fresh perspective. Our work is
structured and systematic and relies on leveraging prior art and using
HVJEJOHGSBNFXPSLTUPFYQMPSFBMBSHFQPPMPGOFXQPTTJCJMJUJFT5IF
DPNQBOZJTFYQBOEJOHSBQJEMZBOEXFBSFMPPLJOHUPIJSFQBTTJPOBUF
engineers who can demonstrate competence and high potential, both
at junior and serior levels. You will be involved at all stages of product
development from problem definition to review of prior art, concept
generation, bringing concepts to life through detailed design and
development, and prototyping. Most of our work involves mechanical
engineering and mechatronics.
Minimum qualifications:
q"HPPEEFHSFFJONFDIBOJDBMFOHJOFFSJOH EFTJHOFOHJOFFSJOH 
or industrial design
q"EFNPOTUSBUFEQBTTJPOGPSFOHJOFFSJOH
q1SPPGPGIJHIBDIJFWFNFOU TDIPMBSTIJQT BXBSET EFTJHO
DPNQFUJUJPOT QPSUGPMJPPGEFTJHOT QVCMJDBUJPOT
q&YQFSJFODFPOSFTFBSDIBOEEFWFMPQNFOU
q4VQFSJPSLOPXMFEHFPG$"%
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF
Additional qualifications for senior roles:
q&YQFSJFODFJOQSPEVDUEFWFMPQNFOU
q&YQFSJFODFJOMFBEJOHBOFOHJOFFSJOHUFBN
q4VQFSCNBUIFNBUJDBMBOETDJFOUJGJDDBMDVMBUJPOTLJMMT
q&YQFSJFODFXJUIFOHJOFFSJOHNPEFMMJOHBOETJNVMBUJPOT
q&YQFSJFODFJOUIFVTFPGSBQJEQSPUPUZQJOH
q&YQFSJFODFXJUIQSPQPTBMXSJUJOH
q'MVFODZJOHFSNBOPSGSFODIXJMMCFBOBEWBOUBHF
We offer an attractive remuneration package depending
PODPNQFUFODF8PSLJTCBTFEJO-JNBTTPM $ZQSVT
Submit a cv and cover letter to e-mail: careers@ps-rtd.com

Software Technical Support
Η εταιρία LOGISTIC-i , πλέον ανερχόμενη στο χώρο της πληροφορικής ,
με πελάτες κάποιες από τις σημαντικότερες εταιρίες της βορείου Ελλάδος
στο χώρο τους , ζητά να προσλάβει στέλεχος υποστήριξης εφαρμογών
μηχανογράφησης προκειμένου να ενισχύσει το τμήμα της υποστήριξης
των πελατών της.
Περιγραφή θέσης: Βασική ενασχόληση της συγκεκριμένης θέσης είναι η
τηλεφωνική υποστήριξη των πελατών σε θέματα μηχανογράφησης, τόσο
για την επίλυση προβλημάτων, όσο και την ανάπτυξη νέων απαιτήσεων.
Περιστασιακά υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί η επί τόπου επίλυση των
ζητημάτων των πελατών με επίσκεψη στην έδρα τους.
Προσόντα:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÐÕÄÐÈÀÊÎÌÁ¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌ 42- 0SBDMF
qÌÎÐÄÈÔ.JDSPTPGU&YDFM
q¢ÈÒÖÇÑ½ÑÖÕ¼ÍËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑ»ÏÇÐÇÔEFBEMJOFT
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:
qÌÎÐÄÈÔ+BWB 4PGUPOF&31 .BOUJT-7JTJPO
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Η εταιρία LOGISTIC-i παρέχει πλήρη απασχόληση με ασφάλιση και
ένσημα, δυνατότητα ανέλιξης καθώς και ένα ευχάριστο εργασιακό
περιβάλλον. Σημαντική παράμετρος για τη διατήρηση της συνεργασίας
είναι η εποικοδομητική επιμόρφωση του στελέχους μέσα από υλικό
που παρέχει η εταιρία και η επιτυχής συμμετοχή στις πιστοποιήσεις των
συνεργαζόμενων εταιριών της.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ipolitis@logistic-i.gr.

Υπεύθυνος Εξαγωγών
Αργώ ΑΕΒΕ Πλαστικά Υλικά Συσκευασίας
Ζητείται για το εργοστάσιο στο Κορωπί Αττικής, για άμεση πρόσληψη:
Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης
Αρμοδιότητες:
qÀÊÀÑÄÖÒ¿ÌÄÈÑÍÑ»ÀÐÄÊ¬ÒÄQSPKFDUÌºÍÖÏÍØ½ÌÑÍÔ
από το πρώτο στάδιο της ανάπτυξης έως το στάδιο της αρχικής
παραγωγής.
q/ÀÖËÍÍÈÄ¼ÑÀË¬ÌÀÊÀÈÑÍÖÔÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ÔÄÀÊÏ¼ÁÄÈÀ
και στον προκαθορισμένο χρόνο.
qÀÐÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÄÈÐÑÇÍÌÈÊ¬ÊÀÈÑÄÕÌÈÊ¬ÑÀQSPKFDUT
qÀÐÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÐÄÒºÀÑÀÁÄËÑ¼ÓÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ ÀÏÀÆÓÆÈÊÎÌ
δυνατοτήτων και νέων τεχνολογιών με το εμπορικό τμήμα
και τους διευθυντές των τμημάτων παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου
Προσόντα και εμπειρία:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ÀÌÎÑÀÑÇÔÍËÖÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
ÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¼Ñ¼ÑËÍÈÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÓÔÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇºÏÆÓÌ
και προσωπικού
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄ½ËÀÑÀÄ¼ÄÃÀÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ
qÕÏ½ÌÈÀÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
Αναφέρεται στον γενικό διευθυντή. Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: cv.ea1@argo-sa.gr¦ÓÃÈÊ½Ô¢ 

Η Green Α.Ε., εναλλακτικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας, ζητεί να
στελεχώσει το εμπορικό τμήμα της με:

Σύμβουλο Εξυπηρέτησης Πελατών
Τηλ. Προώθησης Ηλεκτρικής Ενέργειας
(6ωρης απασχόλησης)
Καθήκοντα:®Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬ÄÄË¬ÑÄÔ
με στόχο τον εντοπισμό των αναγκών τους και την προώθηση των υπηρεσιών της εταιρίας.
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ ÄÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔÐÄ¥¢¦ °¢¥» ¢¥
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÏÍÎÒÇÐÇ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ):.40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
q®ÀÃÈÊ»ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÕÎÏÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ Ä¿ÊÍËÀÏÍÐÈÑ½ ËÇÐ¼ÍÌÐÑÀÒÍ¿¤ 
Αποστολή βιογραφικού με αναφορά στον κωδικό ETG4,
στο εξής e-mail: hr@green.com.gr

Περιγραφή θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ ÐÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÊÀÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇË¬ÌÍÖ
πωλήσεων για τις χώρες ευθύνης
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÄºÅÀÐÇÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ
ισχυρών σχέσεων με τους πελάτες
q¢¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ½ÆÊÍÖÓË»ÐÄÓÌ ÑÇÔÑÈÍËÍÆÈÀÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô 
του μεριδίου αγοράς, καθώς και της ικανοποίησης των πελατών
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÏÍÐÀÏÍÆ»
στις τάσεις της αγοράς
qÖÕÌ¬ÑÀÉ¼ÃÈÀ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÊÒºÐÄÈÔÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Προφίλ υποψηφίου:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÑÖÕ¼ÍÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔNBSLFUJOH CVTJOFTT NBOBHFNFOU»ÐÖÌÀÅÍ¿Ô
ειδικότητας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
qÌÎÐÇÄÈËºÍÌÄÖÏÓÀØÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ.40GGJDF
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÊÀÈºÅÄÐÇÐÑÇÌÄ¼ËÖÐÇ
προβλημάτων
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: cv@normahellas.gr

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

Οperations Μanager - Μykonos
(Code: OPM MYK)
3FTQPOTJCMFUPQSPWJEFDVTUPNFSGPDVTFETFSWJDFUPUIFHVFTUT SFTQPOTJCMF
for the day-to-day management of the hotel and its staff, managing
budgets and financial plans, recruiting, training and monitoring staff.
Qualifications:
q%FHSFFJO)PTQJUBMJUZ5PVSJTN
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBTB)PUFMPS0QFSBUJPO.BOBHFS
QSFGFSBCMZJOB-VYVSZ#PVUJRVF)PUFM
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUI&OHMJTIBOE(SFFLMBOHVBHFJTFTTFOUJBM
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
will be considered as an asset
q4FMGNPUJWBUFE FOUIVTJBTUJDBOEDVTUPNFSPSJFOUFE
q&YDFMMFOU.40GGJDF$PNQVUFSTLJMMT
q/FHPUJBUJPOBOEFYDFMMFOU$PNNVOJDBUJPO4LJMMT
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
An attractive package of benefits is offered according
to qualifications.
Should you wish to be a member of HotelBrain team, please send us your
$7XJUIBQIPUP"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEJOUIFTUSJDUFTUDPOGJEFODF
$7TXJUIOPSFGFSFODFDPEFBOEOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFT
won’t be taken under consideration. Kindly send your cv at: kallilas@
hotelbrain.com Or follow the link below: http://hotelbrain.com/careers/

)SYN Innovation Laboratories A.E. στα πλαίσια της συνεργασίας της
με γαλλική πολυεθνική εταιρία καλλυντικών Bioderma επιλεκτικής διανομής επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Επιλεκτικής Διανομής
& Ινστιτούτων Αισθητικής
Απαραίτητα προσόντα:
qÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÑÖÕ¼ÍÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô»ÐÖÌÀÅºÔ
q ÆÆËÈÊ¬
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: info@syn-lab.gr

Η Intermarine Electronics Α.Ε.Β.Ε ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÄÑ»ÄÈÑÖÕÇºÌÇÀÏÍÖÐ¼À
στις κατασκευές και στις εγκαταστάσεις συσκευών ναυσιπλοΐας/ασφάλειας/
τηλεπικοινωνιών στον τομέα της ναυτιλίας, με σκοπό τη στελέχωση του
τεχνικού της τμήματος αναζητά:

Νetworks & Computer Technician
(Marine Satellite Systems)
Με τα εξής προσόντα:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÑÀÉ¼ÃÈÀÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ÐÄÍÌÑÍ½ÏÀËÍ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
qÌÎÐÄÈÔ/FUXPSLJOH3PVUJOH5$1*1'JSFXBMMTÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
qÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»
Η εταιρία προσφέρει:
qÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÏ½ÐÒÄÑÇÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ÐÄÈÌ¬ÏÈÀ
Παρακαλώ για την ένδειξη CV Networks & Computer Technician στο
θέμα του μηνύματος και αποστολή βιογραφικού στο e-mail: ioannidis@
intermarine.gr¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÓÔ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
δεν θα απαντηθούν.
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Αγγελίες εργασίας
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η εταιρία Ηach Lange, μία από τις κορυφαίες εταιρίες στον
χώρο της ανάλυσης νερού και αποβλήτων, αναζητά:
Tελειόφοιτο για Πρακτική Άσκηση
Που θα καλύψει 1 θέση εργασίας, στα γραφεία της εταιρίας
στο Χαλάνδρι Αττικής.
Θέση πρακτικής άσκησης:
q¨ÍÈÑÇÑºÔÐÑÍÑÄËÄÖÑÀ¼ÍºÑÍÔ°¢¥
qÈ¬ÏÊÄÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ»ÌÄÔºÌÀÏÉÇ
q«Ï¬ÏÈÍÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
q¤ºÏÄÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÄ¿ÑÄÏÀºÓÔÊÀÈÀÏÀÐÊÄÖ»
Απαιτούμενα προσόντα:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÑÍÆÏÀÑ½
και στον προφορικό λόγο
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF 8PSE &YDFM 0VUMPPL
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Aρμοδιότητες:
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌ
και παραγγελιών της εταιρίας
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÓË»ÐÄÓÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÍÐÑÍËÎÌ
Η εταιρία παρέχει: Ë»ÏÇÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÄÌÎ
το άτομο που θα αναλάβει τον ρόλο θα έχει τη δυνατότητα
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÍËËÎÌÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌÐÑÍÊÍ¬ÑÈÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÑÇÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÄËÀÑÎÌ
Βιογραφικά στο e-mail: JOGPHS!IBDIDPN°ÇË
ÌÎÌÖÇÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿×ÇÑÄ¼
Υπαλλήλους Γραφείου
ÈÀÑÇÌ ÑÑÈÊ»ÄºÃÏÀÑÍÌ°À¿ÏÍ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖ4PGUPOF ÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÑÈÍËÍÆ¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
q,ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¤ÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²ÊÀÈÊÀÑÍÕ»¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÀÍÐÑÍË»ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
μαζί με το βιογραφικό
Βιογραφικά στο e-mail: IS!FHFNHS.
°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Υπάλληλο & Αποθηκάριο
ÈÀÌÀÐÑÄËÄÕÎÐÍÖÌÑÍÑ»ÀÏÍÇÒÄÈÎÌ
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
της ναυτιλίας ή της βιομηχανίας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q ÌÎÑÀÑÍ½ÏÈÍÇËÈÊ¼ÀÔÄÑÎÌ
Βιογραφικά στο e-mail: QVSDIBTJOH!TFBKFUTHS
Η Bergmann Kord ÍÖÀÌ»ÊÄÈÐÑÍÌ½ÈËÍÑÇÔ,PSE(SPVQ 
ενδιαφέρεται να προσλάβει για την κλινική της στο Χαλάνδρι
και στη Νέα Σμύρνη:
Υπεύθυνη Υποδοχής Πελατών
(κωδ. θέσης: CS13)
Περιγραφή θέσης: Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνη για
ÑÇÌÖÍÃÍÕ»ÊÀÈÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ ÑÇÌÀÏÍÕ»
υπηρεσιών πληροφόρησης, την οργάνωση των ραντεβού και
γενικότερα για την όλη διαχείριση της σχετικής κυκλοφορίας.
Απαραίτητα προσόντα:
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊÎÌÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿.40GGJDF
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕ¼Í¥¢¦ °¢¥» ¢¥
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
πελατών
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔ
σε νέα πρότυπα και διαδικασίες
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÄÖÒÖÌÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
Προσφέρονται:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!LPSEHS¤#FSHNBOO,PSEÑÇÏÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÆÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬#FSHNBOO,PSE
¦ÇÅÈÐ¼ÀÔ ²ÀË¬ÌÃÏÈ°ÇË ÅÀÉ
XXXLPSEHS
Η εταιρία Medihub ÄºÃÏÀÑÇËÖÅ¬ÃÀ ÑÑÈÊ»Ô ÃÏÀÐÑÇÏÈ
οποιείται στον χώρο της υγείας με αναγνωρισμένα προϊόντα
ÊËÈÌÈÊ»ÔÃÈÀÑÏÍÅ»ÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÓÌÃÏÀÐÑÇÏÈ
οτήτων της, αναζητά:
Διοικητικό/Οικονομικό Στέλεχος (κωδ. θέσης: ΔΟΣ)
Πλήρους απασχόλησης στην Αθήνα.

O/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει απαραίτητα
τα ακόλουθα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»ÊÍËÄÆ¼ÍÖÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÄÍÈÊÍÌÍÈÊ¬ 
λογιστική ή διοίκηση επιχειρήσεων
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÒºÐÇÖÀËË»ËÍÖ
γραφείου
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË½ÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
και διαπραγματευτικές ικανότητες
q¦¬ÑÍÕÍÔ¬ÃÄÈÀÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
και μοντέρνο εργασιακό περιβάλλον
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό θέσης. στο e-mail: DW!
NFEJIVCHS»ÐÑÍGBY»ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÍ¿ÌÀÏÇ
 °¦ ËÖÅ¬ÃÀ ÑÑÈÊ»ÔÀÃÍÒÄ¼À¬ÌÑÇÐÇÐÄ
½ËÍÖÔÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÒÀÊËÇÒÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¦ÖÏ¼À×ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½½ÈËÍÄÑÀÈÏÈÎÌÆÈÀÇÈÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÆÈÀ
τη στελέχωση του γραφείου των Αθηνών:
Υπάλληλος Γραφείου
Απαιτούμενα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ ÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÄËËÇÌÈÊÎÌ
ÆÏÀÑ½ÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½ÔË½ÆÍÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÓÐÑ»ÔÑ»ÏÇÐÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ ÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔ
προτεραιοτήτων και διαχείρισης πολλαπλών καθηκόντων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½ÔÖÍËÍÆÈÐÑ»
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖ.JDSPTPGU0GGJDF 8PSEÊÀÈ&YDFM
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀ½ÃÍÐÇÔÐÄºÌÀÆÏ»ÆÍÏÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½
περιβάλλον κάτω από συνθήκες πίεσης
Πρόσθετα προσόντα:
qÌÎÐÄÈÔÌÀÖÑÈËÈÀÊÎÌÊÀÈÄÍÏÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ
Προσφέρει:
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÀ¼ÍÈÐÒ½
q ÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦ Ì½ÈÀÄÈÃ½ÀÑÀ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!TZOFSHZHSPVQHS

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ
H Glassart A.E., πρωτοπόρος βιομηχανία πολυσυστημάτων
στέγασης, ζητά για πενθήμερη εργασία:
Γραμματέα Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ $BNCSJEHF1SPGJDJFODZ
».JDIJHBO1SPGJDJFODZ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± 8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU
qÌÎÐÇÑÖÅËÍ¿ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÃÀÊÑÖËÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔÐ¿ÌÑÀÉÇÔ
διαγωνισμών
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Aποστολή βιογραφικών στο e-mail:
BENJOJTUSBUJPO!HMBTTBSUHS
5PÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAstir Odysseus Resort & Spa 5*ÐÑÇÌ¦Ó 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Γραμματεία Διεύθυνσης
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÆÄÏÀÌÈÊ»Ô»ÆÀËËÈÊ»Ô
γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ.40GGJDF
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Παρακαλούμε όπως αποστείλετε τα βιογραφικά σας στην
παρακάτω διεύθυνση: INBOBHFS!BTUJSPEZTTFVTLPTHS.
5ÇË
Sofmedica HellasJTNFNCFSPGBHSPVQPGDPNQBOJFT www.
TPGNFEJDBDPN XIJDIPQFSBUFTTJODFJODPVOUSJFTPG
TPVUIFBTUFSO&VSPQF 3PNBOJB (SFFDF #VMHBSJB$ZQSVT 
BOEQSPWJEFTUIPVTBOETPGQBUJFOUTXJUIJOOPWBUJWFNFEJDBM
UFDIOPMPHJFT BTXFMMBTXJUITQFDJBMJ[FEIFBMUITFSWJDFT
5IFDPNQBOZJTMPPLJOHUPIJSFBO
Administrative Assistant
'PSJUTPGGJDFTJO"UIFOT (SFFDF
The successful candidate should have the following
profile:
q8PSLJOHFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPO
q&YDFMMFOUFOHMJTI QSPGJDJFODZEJQMPNB
q&YDFMMFOUDPNQVUFSTLJMMT 8PSE &YDFM 1PXFSQPJOU
q&YQFSJFODFJOQVCMJDUFOEFSTJOUIFIFBMUIDBSFJOEVTUSZ
q"WBJMBCJMJUZUPXPSLGMFYJCMFIPVST
q(PPEJOUFSQFSTPOBMTLJMMTBOEBCJMJUZUPEFBMXJUIQFPQMF
BUBMMMFWFMTXJUITFOTJUJWJUZBOEUBDU
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT CPUIWFSCBMBOEXSJUUFO
q6OJWFSTJUZEFHSFFBOEUIFLOPXMFEHFPGBOFYUSB
MBOHVBHF XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
QQMZUPe-mail: JOGPHS!TPGNFEJDBDPN

Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A BMFBEJOH
DPNQBOZJOSFJOTVSBODFJOEVTUSZMPDBUFEJOUIFDJUZDFOUFS
PG"UIFOT (SFFDF OFFETUPIJSFBQFSTPOPGZFBST
PGBHFBT
Assistant Secretary/Receptionist
5IF TVDDFTTGVM DBOEJEBUF TIBMM QFSGPSN B XJEF SBOHF PG
BENJOJTUSBUJWFBOEPGGJDFTVQQPSUBDUJWJUJFTGPSUIFEFQBSUNFOU 
UPGBDJMJUBUFJUTFGGJDJFOUPQFSBUJPO QSPWJEJOHTFDSFUBSJBMBOE
DMFSJDBMTVQQPSU
Skills:
q)JHITDIPPMEJQMPNBPSFRVJWBMFOU
q&YDFMMFOUHSFFLFOHMJTIDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
XSJUUFOTQPLFO
q$PNQVUFSMJUFSBUFBOEFYQFSJFODFEJO.JDSPTPGUPGGJDF
BQQMJDBUJPOT .40GGJDF *OUFSOFU
q,OPXMFEHFPGDMFSJDBMBOEBENJOJTUSBUJWFQSPDFEVSFT
BOETZTUFNTTVDIBTGJMJOHBOESFDPSELFFQJOH
q,OPXMFEHFPGQSJODJQMFTBOEQSBDUJDFTPGCBTJDPGGJDF
NBOBHFNFOU
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBM QSPCMFNTPMWJOH PSHBOJ[BUJPOBM
BOEUJNFNBOBHFNFOUTLJMMT
q'MFYJCMF UFBNQMBZFS XFMMQSFTFOUFE
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPO
5PBQQMZGPSUIFQPTJUJPOQMFBTFTFOEVTZPVSDWCPUIJO
FOHMJTIBOEHSFFL BDDPNQBOJFECZBQIPUP UPe-mail: IS!
NBUSJYCSPLFSTDPN

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Youth Lab. Dermocosmetics BOVQDPNJOHHSFFLCSBOE JT
DVSSFOUMZTFFLJOHGPS
Digital Marketing Executive
5PBTTJTUJOUIFQMBOOJOH FYFDVUJPOBOEPQUJNJ[BUJPOPGUIF
#SBOETPOMJOFNBSLFUJOHFOEFBWPST
Job tasks:
q%FWFMPQTUSBUFHJFTUPCVJMEBMBTUJOHEJHJUBMDPOOFDUJPO
XJUIDPOTVNFST
q%FWFMPQBOEJNQMFNFOUTUSBUFHZGPSNBSLFUJOH
BOEQSPNPUJPOBMBDUJWJUJFTXJUIPOMJOFQIBSNBDJFT
q4UFFSBOEBOBMZ[FFSFUBJMEBUB
q1MBOBOENPOJUPSTPDJBMNFEJBQSFTFODF
*OTUBHSBN 'BDFCPPL FUD
q.BJOUBJOQBSUOFSTIJQTXJUINFEJBBHFODJFT JOGMVFODFST 
CMPHHFST
q"EWFSUJTFUISPVHI(PPHMF"EXPSET 'BDFCPPLBET
UPJODSFBTFCSBOEBXBSFOFTT
q.FBTVSFQFSGPSNBODFPGEJHJUBMNBSLFUJOHFGGPSUTVTJOH
(PPHMF"OBMZUJDT
q6QEBUFXFCTJUFXXXZPVUIMBCDPN
q#FBDUJWFMZJOWPMWFEJO4&0PQUJNJ[BUJPO
LFZXPSE JNBHFPQUJNJ[BUJPOFUD
q1SFQBSFPOMJOFOFXTMFUUFSTBOEQSPNPUJPOBMFNBJMT
UISPVHI.BJMDIJNQ
q1SPWJEFDSFBUJWFJEFBTGPSDPOUFOUNBSLFUJOH
q0SHBOJ[F13BDUJWJUJFT FWFOU HJGUJOH QSFTTSFMFBTFT
q.POJUPSDPNQFUJUJPOBOEBEKVTUTUSBUFHZBTOFFEFE
q3FQPSUNPOUIMZPO,1*TBOEEBUBTIBSJOHXJUIUIFUFBN
Requirements:
q1SPWFOFYQFSJFODFJOEJHJUBMNBSLFUJOHPSTJNJMBSSPMF
q&YDFMMFOUVOEFSTUBOEJOHPGEJHJUBMNBSLFUJOHDPODFQUT
BOECFTUQSBDUJDFT
q&YQFSJFODFXJUI#$TPDJBMNFEJB (PPHMF"EXPSET 
'BDFCPPLBET FNBJMDBNQBJHOTBOE4&04&.
q,OPXMFEHFPG(PPHMF"OBMZUJDT
q4LJMMTBOEFYQFSJFODFJODSFBUJWFDPOUFOUXSJUJOH
q4USPOHBOBMZUJDBM JOGMVFODJOHBOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
CPUIJOHSFFLBOEJOFOHMJTI
q1SPGJDJFOUVTFSPG.4PGGJDF
q.VMUJUBTLJOH MPZBM FOHBHFE IBOETPOBOETFMGSFMJBOU
Position benefits:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZCFOFGJUT
q1FSTPOBMEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT
q'VMMUJNFFNQMPZNFOUBOEJOTVSBODF
1MFBTFTFOEZPVSDWUPe-mail:
IVNBOSFTPVSDFT!ZPVUIMBCDPN
Υπεύθυνος/η Τμήματος Marketing
H Elicon ÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔTPGUXBSFÄºÃÏÀÑÇÌÖËÀ¼À
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ ×ÇÑ¬¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÇÔÐÑÍÑ»À
NBSLFUJOH
Απαραίτητα προσόντα:
qÍÖÃºÔNBSLFUJOHÊÀÈÐÖÌÀÅÎÌÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÐÄÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÇÆÌÎÐÇEJHJUBMNBSLFUJOH
TPDJBMNFEJB 4&0 4&.
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌ
ÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες υποψηφίους
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
Χαρακτηριστικά υποψηφίου:
qÖÌÀÈÊ» ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
στόχων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÍÏÍ¿Ì
να αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα στο
e-mail: JOGP!FMJDPOTPGUDPN
Gepaworld SAJTMPPLJOHGPSBOFYQFSJFODFEQSPGFTTJPOBM
GPSUIFQPTJUJPOPG

Marketing Manager
5IF .BSLFUJOH .BOBHFS XJMM CF UIF HVJEJOH GPSDF PG PVS
CSBOE T  QSFTFODF 8F BSF MPPLJOH GPS TPNFPOF XJUI BO
FOUSFQSFOFVSJBMTQJSJUBOEFOUIVTJBTNGPSPVSWJTJPO
Essential duties/job functions:
q%FWFMPQ DPPSEJOBUFBOEFYFDVUFTUSBUFHJDNBSLFUJOH
QMBOTGPSUIFDPNQBOZJOBDDPSEBODFUPUIFDPNNFSDJBM
TUSBUFHZPGUIFDPNQBOZBOEUIFEJSFDUJPOPGUIFHFOFSBM
NBOBHFNFOU
q3FBMJTFNBSLFUJOHPQQPSUVOJUJFTCZJEFOUJGZJOH
DPOTVNFSSFRVJSFNFOUTUSFOET
q$PPSEJOBUFNBSLFUJOHBOEDSFBUJWFEBZUPEBZUBTLT
q$PMMBCPSBUFXJUINFEJBBOEBEWFSUJTJOHBHFODJFT
q$PPSEJOBUFUSBEFNBSLFUJOHBDUJWJUJFT NFSDIBOEJTJOH 
QSPNPUJPO JODPMMBCPSBUJPOXJUITBMFT
q0SHBOJ[FBOESFUBJOUIFFDPNNFSDF
q4PDJBMNBSLFUJOHFOHBHFDPOTVNFSTPOTPDJBMNFEJB
q%SJWFPWFSBMM$3.BOEEJSFDUNBSLFUJOH
Knowledge/experience & skills:
q ZFBSTFYQFSJFODF
q#"BOE.4DPONBSLFUJOH.#"
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOBOEQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q1SPGFTTJPOBMBUUJUVEFBOEBCJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
q1SPKFDUNBOBHFNFOUTLJMMT
q$POGJEFOUBOEEZOBNJDQFSTPOBMJUZ
q4USPOHCSBOEEFWFMPQNFOUBOEXSJUJOHTLJMMT
q$SFBUJWFDPNNVOJDBUJPOBOEQMBOOJOH
q"CJMJUZUPPQFSBUFJOEFQFOEFOUMZBOEXPSLDMPTFMZ
XJUIPUIFSDSPTTGVODUJPOBMUFBN
q"UUFOUJPOUPEFUBJMBOEUIFBCJMJUZUPFGGFDUJWFMZNVMUJ
UBTLJOBEFBEMJOFESJWFOFOWJSPONFOU
q4USPOHXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
"QQMZUPUIJTe-mail: ONBLSJT!HFQBXPSMEDPN
5PBourtziBMMEBZDBGiCBSSFTUBVSBOU×ÇÑ¬ÆÈÀÄÍÕÈÀÊ»
απασχόληση:
Γενικό Διευθυντή/Υπεύθυνο
Χίος
ÑÍ #PVSU[J BMM EBZ DBGi CBS SFTUBVSBOU  ÍÏÀÀÑÈ×½ÀÐÑÄ
ÌÀ ÏÍÐÅºÏÍÖÄ ÄÉÀÈÏÄÑÈÊ» ÄÄÈÏ¼À ÐÑÍÖÔ ÄË¬ÑÄÔ ÀÔ 
ÁÀÐÈÐºÌÍÈÐÑÇÌ¬ÂÍÆÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ Ä×Ä
ÐÑ»ÅÈËÍÉÄÌÄ¼ÀÊÀÈÖÂÇËºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊºÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔ
Καθήκοντα:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÃÈÍ¼ÊÇÐÇ ËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼À
ÊÀÈºËÄÆÕÍÑÍÖ#PVSU[JBMMEBZDBGiCBSSFTUBVSBOU
ÃÈÀÐÅÀË¼×ÍÌÑÀÔÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
και τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÊÀÒÇÄÏÈÌ»Ô
λειτουργίας, συνεχής παρουσία κατά τις ώρες
λειτουργίας, προετοιμασία, παρακολούθηση και έλεγχος
των κοστολογίων και ταμείων
qÏ½ÐËÇÂÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ 
ανάθεση αρμοδιοτήτων και επίβλεψη μιας άρτια
ÍÏÆÀÌÓºÌÇÔÍ¬ÃÀÔTFSWJDFÊÀÈCBSNFOCBSXPNFO
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÀÏÀÆÆÄËÈÍËÇÂ¼ÀÔ104
q¤ÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÏÍÐÍÕ»
ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ¢¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÈ¬ÒÄÐÇ
για προσφορά υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών,
πνεύμα συνεργασίας, επαγγελματική εμφάνιση
και συμπεριφορά
qÖÌÀÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÍÕÄÈÏÈÐ½
σχέσεων με πελάτες και μέλη της ομάδας
ÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À 
με δυνατότητα προσαρμογής σε απαιτητικό περιβάλλον
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÌÑÀÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
και συστάσεις
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»ÔÄÈÒÖÇÑ½
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÖÍËÍÆÈÐÑÎÌÄÈÒÖÇÑ½
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
Βιογραφικά με φωτογραφία
στο e-mail: CPVSU[JDPN!HNBJMDPN
Marketing Assistant
Αρμοδιότητες:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÐÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÍÖNBSLFUJOHQMBO
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ËÖÐÇÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌ
και οικονομικών στοιχείων, έρευνα αγοράς
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÁ¬ÐÇÔÃÄÃÍºÌÓÌ
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄÏÈÄÕÍºÌÍÖ
ÑÓÌÀÌÀÏÑ»ÐÄÓÌÐÑÀÄÑÀÈÏÈÊ¬TPDJBMNFEJBÐÑÀÍÍ¼À
έχει παρουσία η εταιρία, προσαρμοσμένου στη στρατηγική
της επιχείρησης
q$PNNVOJUZNBOBHFNFOUÑÓÌTPDJBMNFEJB
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÐÑÀÑÈÐÑÈÊ»ÀÌ¬ËÖÐÇ
ÑÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌTPDJBMNFEJB 
σε σχέση με τους στόχους και τους ανταγωνιστές
q°ÀÖÑÍÍ¼ÇÐÇ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÃÈ¬ÃÏÀÐÇ
ÄJOGMVFODFSTCMPHHFST
q¢¼ÁËÄÂÇÑÓÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌXFC NBSLFUJOH
EBUBCBTF FNBJM TPDJBMNFEJB EJTQMBZBEWFSUJTJOH
DBNQBJHOT
q§ºÑÏÇÐÇ ÀÍÑ¿ÓÐÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÇÔÀ½ÃÍÐÇÔ
κάθε τύπου ψηφιακής καμπάνιας σε σχέση
ÄÑÍÖÔÐÑ½ÕÍÖÔ 30*ÊÀÈ,1*T
q ÌÀÆÌÎÏÈÐÇÑ¬ÐÄÓÌ ÌºÓÌÈÃÄÎÌÊÀÈÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
συνέχεια στη σελ. 12
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ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
Βοηθός Υπεύθυνος Καταστήματος
(Λευκωσία)
Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων Πανδώρα ζητά να προσλάβει για μόνιμη και σταθερή απασχόληση Βοηθούς Υπεύθυνους Καταστήματος. Η αλυσίδα αρτοζαχαροπλαστείων μας
ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1995 στη Λευκωσία. Είναι μια
οικογενειακή επιχείρηση που διακατέχεται από το πάθος
και το μεράκι των ιδιοκτητών. Με γνώμονα την εξαιρετική
ποιότητα, οι δυνατές αξίες ήθους και αποφασιστικότητας
των ιδιοκτητών, έχουν μείνει αναλλοίωτες στο πέρασμα
του χρόνου. Όραμα μας να είμαστε η αγαπημένη και πρώτη
επιλογή σας όταν ψάχνετε για μοναδική γευστική εμπειρία.
Προσόντα:
q/ÀºÕÄÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q/ÀÍÏÄ¼ÌÀÃÍÖËÄ¿ÄÈÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÆÏ»ÆÍÏÍÖÔ
ρυθμούς
qÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½ÌÀÌºÕÄÈÀÊÀÃÇÀØÊ¬
προσόντα στη διοίκηση επιχειρήσεων
ή σε ξενοδοχειακές σπουδές
qÀºÕÄÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍ¬ÃÀÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÀºÕÄÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ä¼ÏÀÐÑÍËÈÀÌÈÊ½Ä½ÏÈÍ
Καθήκοντα:
qÀÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
και να θέτει στόχους στα τμήματα του
qÀÏÍÓÒÄ¼ÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÐÄ½ËÀÑÀÑ»ÀÑÀÄÌÑ½Ô
του καταστήματος
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÈÔÑÖÕºÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ενός καταστήματος
qÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÐÓÐÑ¬ÑÍTUPDLÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÑÍÖ
qÀÅÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÊÀÈÐÓÐÑ»
καθημερινή λειτουργία του καταστήματος
qÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÀÀÍÒºÀÑÀÊÀÑ¬ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½
τρόπο.
Παροχές για τους κατάλληλος υποψηφίους:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍËÀÁÎÌ
q§½ÌÈÇÊÀÈÍË½ÕÏÍÌÇÐÑÀÒÄÏ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢Ñ»ÐÈÀ¬ÃÄÈÀÇÄÏÎÌ
q¢Ñ»ÐÈÀ¬ÃÄÈÀÄÑÀÍËÀÁÎÌ
qÈÄÖÊÍË¿ÌÐÄÈÔÊÀÈÁÍ»ÒÄÈÀÆÈÀÄÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÃÈÀÍÌ»Ô
qÏÍÍÑÈÊ»ÀÌºËÈÉ»ÔÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ 
σε όλους τους τομείς της εργασίας τους
q¢ÑÀÈÏÈÊ»ÄÊÑÓÑÈÊ»Ê¬ÏÑÀ
Όσοι ενδιαφέρονται για την πιο πάνω θέση εργασίας, παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
στο e-mail: DBSFFST!QBOEPSBCBLFSJFTDPN
Ο όμιλος DiL Fashion Group, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση
στον χώρο της ένδυσης με 90 εργαζομένους και ένα δίκτυο
ÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÄÍÌÓºÌÀCSBOET ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
NVMUJCSBOEÊÀÈTIPQJOTIPQÐÄ Ò»ÌÀ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÊÀÈ
Λάρισα, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής του επιθυμεί να
ÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖÐÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
Ταμία/Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í5&*»¥¢¦ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿&YDFMÊÀÈ8PSE
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
qÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌ
σχέσεων
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
εξέλιξης
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό
τους σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό CSAN17, υπόψη
διεύθυνσης ανθρωπίνου δυναμικού, στο e-mail: IS!EJMHS
Τα ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης σε προσκαλούν να
Æ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÈÍÆËÖÊÈ¬ÔÍ¬ÃÀÔÑÄ¼ËÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Πωλητής/τρια
Αναφερόμενος/η στον διευθυντή του καταστήματος,
οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να:
qÀÏºÕÄÈÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÃÖÌÀÑ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
στους πελάτες μας
q¢ÅÀÏ½×ÄÈÔ½ËÄÔÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
και ασφάλειας τροφίμων
qÏÍÄÑÍÈ¬×ÄÈÔÑÀÏÍØ½ÌÑÀÏÍÔÎËÇÐÇ
για τους πελάτες μας
qÖÁ¬ËËÄÈÔÄÌÄÏÆ¬ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÍÐÍÑÈÊÎÌ
και ποιοτικών εταιρικών στόχων μας
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥»°¢¥
qÑÖÕ¼Í×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô ÄÈÒÖÇÑ½
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
ÊÀÈÏÍØÐÑÀºÌÍÖÔ
qÍË¿ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¦ÀÑÍÕ»ÁÈÁËÈÀÏ¼ÍÖÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔ
για επαγγέλματα εστίασης
Σου προσφέρουμε: τη δυνατότητα να απασχοληθείς σε ένα
περιβάλλον όπου μπορείς να μάθεις, να αναπτυχθείς και
να εξελιχθείς.
Βιογραφικά στο e-mail: TVQQPSU!LPOTUBOEJOJEJTHS
»ÐÑÍÅÀÉ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό ΠΛ/09.

½ÑÀ ζαχαροπλαστεία Τερκενλή, ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ
Πωλητές/τριες
Για μόνιμη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
Βιογραφικά στο e-mail: JOGP!UFSLFOMJTHS
Η εταιρία Παλόγλου Ζαχαροπλαστεία με πολυετή παρουσία
στον χώρο της ζαχαροπλαστικής αναζητά για τα καταστήματά
ÑÇÔÐÑÍÌÄÈÏÀÈ¬ ¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Πωλήτρια Ζαχαροπλαστικής
Γενική περιγραφή θέσης: Η θέση αυτή συμβάλλει στην
ÄÈÑÖÕ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀË½ÆËÍÖÄÑÍÌÀÀÏºÕÄÈ¬ÂÍÆÇ
εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες της, να προσφέρει
ÍÈÍÑÈÊ¬ ÏÍØ½ÌÑÀ ÊÀÈ ÌÀ ÐºÁÄÑÀÈ ÊÀÈ ÌÀ ÃÈÀÑÇÏÄ¼ ÊÀÒÀÏÍ¿ÔÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ®¤ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÇ
υποψήφιος θα πρέπει να ενεργεί σύμφωνα με τα πρότυπα
και τις αξίες της εταιρίας.
Αρμοδιότητες:
qÇÈÍÖÏÆÄ¼ÊÀÈÃÈÀÑÇÏÄ¼ÈÊÀÌÍÍÈÇºÌÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÀÏºÕÄÈÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬Ä¼ÄÃÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
q ÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÍÖÔÊÀÌ½ÌÄÔÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
στον χώρο εργασίας
qÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÒÄÑÈÊÍ¿ÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿
περιβάλλοντος
Επιπλέον προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÄÐÑ¼ÀÐÇÔÊÀÈÀÏ½ÍÈÀ
ÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα
ÊÀÒÀÏ½ÍÈÌÈÊ½ÇÑÏÎÍÊÀÈÁÈÁËÈ¬ÏÈÍÖÆÄ¼ÀÔ
Διαπροσωπικές ικανότητες:
qÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
κάτω από συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
Βιογραφικά στο e-mail: [PJQBMPHMPV!IPUNBJMDPN
Εταιρία στον χώρο των ενδυμάτων-υποδημάτων στη ΓλυÅ¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπεύθυνο Καταστήματος
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε ανάλογη θέση
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÏÈÐÑÇÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
δυναμικού και οργάνωσης
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
του καταστήματος και τήρηση όλων των προβλεπόμενων
διαδικασιών
-Ελέγχει τη διαθεσιμότητα, την παραγγελία-παραλαβή,
τη σωστή αποθήκευση των εμπορευμάτων
-Κατευθύνει και εμπνέει τους εργαζομένους με στόχο
την αύξηση των πωλήσεων και την αποδοτικότητα
του καταστήματος
-Ενημερώνει και εκπαιδεύει το προσωπικό
ÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÈÔÄÏÆÀÐÈÀÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
q³ÌÄÐÇÐÑÈÔÃÇ½ÐÈÄÔÐÕºÐÄÈÔÊÀÈÀÅÍÐ¼ÓÐÇ
στην εξυπηρέτηση πελατών
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈTPDJBMNFEJB
'BDFCPPL *OTUBHSBN 5XJUUFSÊÑË
q³ÏÈÐÑÇÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας, γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
θα θεωρηθεί προσόν
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
στόχων
Βιογραφικά στο e-mail: DBSFFS!OFXDVMUHS.
&ÈÊÍÈÌÓÌ¼À
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÍÄÏÈÐÑºÏÈ ÑÑÈÊ»Ô
Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÆÄÌÈÊ½ÑÄÏÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÖ½ÃÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔÓË»ÐÄÓÌ 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!EFYJNHS
Η Alouette A.E. με παρουσία 41 χρόνων στο χώρο του παιÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÑÍ"MPVFUUF$PSOFSÐÑÍ'BDUPSZ
0VUMFU ÄÏÍÃÏÍ¼ÍÖ

Πωλήτρια
(μερικής απασχόλησης)
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Βιογραφικά στο e-mail: ISN!BMPVFUUFHS
Οι επώνυμες αλυσίδες ενδυμάτων Pinko και Zilly×ÇÑP¿Ì
ÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÌÆÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÍÖÔ
Πωλήτριες Λιανικής
(κωδ.: Ret/Man)
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
υπευθύνου
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄNBOBHFNFOUÍ¬ÃÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÑ»ÐÈÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q3FQPSUJOH
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÊÀËÀÈÐÒÇÐ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖÕÎÏÍÖÑÇÔ½ÃÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!SBLBTHS
ÑÇÌBazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βερούκα,
½ËÍÈÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄ¼ÌÀÈÃ¼ËÀ
στον καταναλωτή με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή του.
´ÕÍÌÑÀÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÊÀË¿ÑÍÖÄ
ÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔÏÓÑÀÏÕÈÊÍ¼
στόχοι μας είναι η ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με
επαγγελματισμό, η επίτευξη χαμηλών τιμών, η πλήρης και
ÄÈËÄÆºÌÇÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÇÐÖÌÄÕ»ÔÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇ
προσφορών προς όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε
ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÏ½ÑÀÐÇÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌ
αγορών
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÀÔÈÃÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔÀÔ¬ÂÍÆÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Υπεύθυνος Καταστήματος Everest
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q´ÓÔÕÏÍÌÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÊÀÅº
Βιογραφικά στο e-mail: IS@DW!CB[BBSTNHS
Η MLS Making Life Simple αναζητά για τα καταστήματά
ÑÇÔÐÄ Ò»ÌÀÊÀÈÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Διευθυντή Λιανικής (Retail Director)
(κωδ. θέσης: R.M.)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q0ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ½ÏÄÉÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ταξιδιών
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÆÈÀÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÀÌÑ¼ËÇÂÇÄÖÄËÈÉ¼À
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½Ð¿ÌÍËÍÀÍÈÁÎÌÊÀÈÀÌÑÀÍÈÁÎÌ
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÒ»ÊÄÔÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃ¼ÌÍÖÌ
σημαντικές ευκαιρίες
Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την παραπάνω θέση, αποστείλετε πλήρες βιογραφικό με πρόσφατη
φωτογραφία και την ακριβή ημερομηνία γέννησής σας στο
e-mail: PLPVWFMB!NMTHS
Η E-Gate Ε.Π.Ε., μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες
ÏÍØ½ÌÑÓÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του
τμήματος πωλήσεων και υποστήριξης των πελατών της.
Πωλήτρια Καταστήματος
Μαρούσι (κωδ.: ΠΚΠ1217)
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση
ÑÍÖÄË¬ÑÇÈÀÊÏ¼ÌÄÐÑÄÆÈÀÑÍ¬ÒÍÔÐÀÔÆÈÀÑÍÌÑÍºÀÑÇÔ
τεχνολογίας; Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά!
Ρόλος/αρμοδιότητες: Η κάτοχος της θέσης θα γίνει μέλος
μίας δυναμικής ομάδας στελεχών, που θα εργάζεται στο
κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρίας στο Μαρούσι
και θα έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση
των πελατών της εταιρίας.
Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÑ½ÐÍÄÌÑ½Ô
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ½ÐÍÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬ÊÀÈºÐÓJOUFSOFU

qÀÏÍÕ»ÐÖÁÍÖËÎÌ ÄÌÀËËÀÊÑÈÊÎÌÏÍÑ¬ÐÄÓÌ
και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες κάθε πελάτη
ξεχωριστά
qÎËÇÐÇÄÈÃÎÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô ÀÌÀËÓÐ¼ÓÌ
και υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης συσκευών
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÄÈÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
και ομαδικότητα
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀÊÀÈÐÑÇÌ¬ÂÍÆÇ
εξυπηρέτηση των πελατών
Η E-Gate Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο
ÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½ ÀÐÅ¬ËÈÐÇ CPOVTÊË Ð¿ÆÕÏÍÌÍ ÌÄÀÌÈÊ½
και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης
εταιρίας στον χώρο της πληροφορικής.
Βιογραφικά στο e-mail: IS!FHBUFHS
Η αλυσίδα υποδημάτων Voi&Noi στα πλαίσια της συνεχούς αναπτυξιακής πορείας της ανοίγει νέο κατάστημα στην
¦ÀËÀ¬ÑÀ ÄÔ ÌÀ Æ¼ÌÄÈÔ ºËÍÔ ÑÇÔ ÈÍ ÃÖÌÀÑ»Ô Í¬ÃÀÔ
ÓË»ÐÄÓÌ´ËÀÐÑÇÌÍ¬ÃÀÀÔÓÔ
Υπεύθυνος/η ή Πωλητής/τρια
Η εταιρία: Με ηγετική θέση στον χώρο των υποδημάτων και
ÑÓÌÀÉÄÐÍÖ¬ÏÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ ÉºÏÍÖÄ
ÊÀË¬ÑÇÖÐÑÈÊ»ÐÖÌÑÀÆ»ÑÇÔÄÈÑÖÕ¼ÀÔºÕÍÖÄ¬ÒÍÔÆÈÀ
ÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÀÅÍÐÈÓÌ½ÀÐÑÄÀ½ËÖÑÀÐÑÍÖÔ
πελάτες μας.
ÌÊÈÄÐ¿ÍÈÏ¬×ÄÐÀÈÑÍ¬ÒÍÔÆÈÀÑÇ½ÃÀÊÀÈÑÇÕÀÏ¬ÌÀ
βοηθάς με τις γνώσεις σου, τότε μία καριέρα στα καταστήματα
7PJ/PJÍÏÄ¼ÌÀÄ¼ÌÀÈÀÖÑ½ÍÖÏÀÆÀÑÈÊ¬ÐÍÖÑÀÈÏÈ¬×ÄÈ
Είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος αν:
qÍÖÀÏºÐÄÈÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔ
και παθιάζεσαι με τις πωλήσεις
q´ÕÄÈÔÊºÅÈÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
και επαγγελματική εξέλιξη
q¢ÌÇÄÏÎÌÄÐÀÈÆÈÀÑÈÔÑÄËÄÖÑÀ¼ÄÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔÑÇÔ½ÃÀÔ
q´ÕÄÈÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q´ÕÄÈÔÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÄ¼
Εμείς προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
CPOVTÁ¬ÐÄÈÐÑ½ÕÓÌ
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÍËË¬Ñ»ÀÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
Μην χάνεις την ευκαιρία. Έλα να σε γνωρίσουμε, έχοντας
στείλει το βιογραφικό σου στο e-mail: DBSFFST!WPJOPJHS,
σημειώνοντας το ενδιαφέρον σου για τη θέση που επιθυμείς.
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÇÌ¦ÀÑÄÏ¼ÌÇ
Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÆÄÌÈÊ½ÑÄÏÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÖ½ÃÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔÓË»ÐÄÓÌ 
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ
στο e-mail: IS!EFYJNHS
£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÆÈÀÑÇÌ½ËÇÑÇÔÑÍËÄÀÚÃÀÔ
Πωλήτριες Kαταστήματος Λιανικής
Επιθυμητά προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q ½ÅÍÈÑÄÔËÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Επισύναψη βιογραφικών στο link: IUUQISNWJDLPTBHS
TZNGPOZXFCJOEFYQIQSFDSVJUNFOU"QQMZBQQMZ7BDBODZ
JE¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬Ä¼ÌÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Η KSM Human Resources για λογαριασμό πελάτη της που
δραστηριοποιείται στον χώρο των πετρελαιοειδών, αναζητά
ÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔºÀÔÄÏ¬ÍÖ
Υπαλλήλους Πρατηρίου
Υγρών Καυσίμων
Προφίλ υποψηφίων:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÏÀÑ»ÏÈÍÖÆÏÎÌ
καυσίμων
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ¡
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÊÖËÈ½ÄÌÄÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇ¤±
Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½ÔÄ½ÌÍÖÔÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
Βιογραφικά στο e-mail: DW!LTNISHS
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Η εταιρία Cosset δραστηριοποιείται στον χώρο του επίπλου
και της διακόσμησης. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης
της εταιρίας ζητούμε να εντάξουμε την ομάδα μας:
Πωλητές/τριες
Για τα καταστήματά μας στην Αθήνα και στη Μύκονο και
για τα καταστήματά μας εντός ξενοδοχειακών μονάδων
στην Αθήνα και στη Μύκονο.
Απαραίτητα χαρακτηριστικά:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.JDSPTPGU0GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Παρέχεται: διαμονή.
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: JOGP!DPTTFUNZLPOPTDPN
Η Alouette A.E. με παρουσία 41 χρόνων στον χώρο του
ÀÈÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÌ³ËÈÍ
Πωλήτρια
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: ISN!BMPVFUUFHS
Η αλυσίδα Portobello’s ÊÀÑºÕÄÈ ÇÆÄÑÈÊ» ÀÏÍÖÐ¼À ÐÑÍÌ
χώρο του ανδρικού ενδύματος με δίκτυο καταστημάτων
ÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔ
εταιρίας αναζητούμε να εντάξουμε στη δυναμική ομάδα μας:
Υπεύθυνο/η Καταστήματος
Για το κατάστημά μας στον Πειραιά.
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇ8JOEPXT .40GGJDF ÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿): 
ÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÕÏ»ÐÇÄÍÏÈÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ&31
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ 
ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÄÖÆºÌÄÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ» ÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»
ικανότητα
Αρμοδιότητες:
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
του καταστήματος και τήρηση όλων των διαδικασιών
της εταιρίας
qÓË»ÐÄÈÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÍ¬ÃÀÔÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
προσωπικού
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: QPSUPCFM!IPMHS
Πωλητές Καταστήματος
Αποστολή μας: Στο Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι στο
Ä¼ÊÄÌÑÏÍÑÇÔÏÍÐÍÕ»ÔÀÔºËÍÖÄÏÀÆÀÑÈÊ¬ÌÀÑÍÌ
ÊÀËÍÃÄÕÑÍ¿Ä ÌÀÑÍÌÀÊÍ¿ÐÍÖÄÊÀÈ ÈËÎÌÑÀÔÄÈËÈÊÏÈÌ¬ ÌÀ
τον βοηθήσουμε και να τον διευκολύνουμε να κάνει τη σωστή
ÄÈËÍÆ»Ä¼ÃÍÖÔ¨ÏÍÌÑ¼×ÍÖÄÌÀÈÊÀÌÍÍÈÇÒÄ¼À½ËÖÑÀ ÌÀ
Ä¼ÀÐÑÄÈÀÀÉºÕÀÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÊÀÈÌÀÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÉÀÌ¬
Κάθε μέρα:ÑÍÑ»ÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÃÍÖËÄ¿ÍÖÄ
ÆÈÀÌÀÄÑ¿ÕÍÖÄÑÍÌÐÑ½ÕÍÀÔ ÑÇÌÀ½ËÖÑÇÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇÀÐÄÄÌÒÀÏÏ¿ÌÍÖÄÌÀÄ¼ÐÀÈÍÄÀÖÑ½ÔÐÍÖ 
ÎÐÑÄÌÀÄÑÀÅºÏÄÈÔÑÇÌÀÉºÕÀÐÑÇÊÍÖËÑÍ¿ÏÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖ5[BNCBTQJUJHSÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀ½ÑÇÐÑÈÆ»ÍÖ
ÄÈÐÊºÑÍÌÑÀÈ ÑÍ ÊÀÑ¬ÐÑÇÀ ÀÔ ºÕÏÈ ÊÀÈ ÌÀ ÀÍÕÓÏ»σουν. Η εμπιστοσύνη βρίσκεται σε προτεραιότητα εδώ στο
5[BNCBTQJUJHSÊÀÈÒºËÍÖÄÌÀÑÍË¬ÁÄÈÔÐÍÁÀÏ¬Ö½ÂÇ
ÐÍÖ½ÑÈÒÀÄÉÖÇÏÄÑÄ¼ÔÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÄÑÍÌÃÈÊ½ÐÍÖÑÏ½Í 
Ê¬ÌÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÐ¼ÆÍÖÏÀÌÀÌÈÎÒÍÖÌÑÇÌÊÀËÍÐ¿ÌÇ ½ÑÈÄ¼ÌÀÈ
σημαντικοί και ευπρόσδεκτοι.
Για σένα®ÍÈÀÃ»ÍÑÄÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
ÒÀÁÍÇÒ»ÐÄÈ ÀËË¬ÃÄÌÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ¡ÀÐÈÊ¬ÐÑÍÈÕÄ¼À
ÑÍÖ ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ ÏºÄÈ ÌÀ Ä¼ÌÀÈ ÑÍ ÕÀ½ÆÄËÍ  Ç ÖÍÍÌ» 
Ç ÄÖÆºÌÄÈÀ  Ç ÄÈËÈÊÏ¼ÌÄÈÀ  Í ÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½Ô  ÌÀ ÐÍÖ Ã¼ÌÄÈ
ικανοποίηση η επικοινωνία με τους άλλους.
Εκπαίδευση À ÕÏÄÈÀÐÑÄ¼Ô ºÌÀ Ï½ÆÏÀÀ ÁÀÐÈÊ»Ô ÄÊπαίδευσης 6 εβδομάδων. Σε αυτό το διάστημα το τμήμα
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ Ã¼ÌÍÌÑÀÔÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÄÔÀÀÌÑ»ÐÄÈÔÐÄ½ËÀ
ÑÀÄÏÓÑ»ÀÑ¬ÐÍÖ ÒÀÐÄÁÍÇÒ»ÐÄÈÌÀ¬ÒÄÈÔÑÀÁÀÐÈÊ¬ÍÖ
ÕÏÄÈ¬×ÄÑÀÈÊÀÈÒÀÑÀ¬ÒÄÈÔÊ¬ÌÍÌÑÀÔÑÀ®ËÍÊËÇÏÎÌÍÌÑÀÔ
ÊÀÈÄÑÖÕÀ¼ÌÍÌÑÀÔ ÐÖÌÄÕ¼×ÄÈÔÀ×¼ÀÔ
Πλεονεκτήματα:°À¬ÑÍÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÅÏÍÌÑ¼×ÍÖÌ
ÄÑÇÌÈÊÀÌ½ÑÇÑ¬ÑÍÖÔÌÀÄÏ¬ÐÄÈÇÊÍÖËÑÍ¿ÏÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖ5[BNCBTQJUJHSÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ¨ÏÍÌÑ¼×ÍÖÄÌÀ
ÑÍÖÔÁÍÇÒ¬ÄÌÀÄ¼ÌÀÈÄÖÕÀÏÈÐÑÇºÌÍÈÊÀÈÌÀÑÍÖÔÆÄ¼×ÄÈ
αυτό που κάνουν.
Γι’ αυτό δίνουμε στους ανθρώπους μας την ανταμοιβή που
ÑÍÖÔÀÉ¼×ÄÈ´ÑÐÈºÕÄÑÄÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÖºËÈÊÑÍÓÏ¬ÏÈÍ 
ÌÀ ÄÈËºÉÄÑÄ    »  ÎÏÄÔ ÑÇÌ ÇºÏÀ ÆÈÀ  ÇºÏÄÔ ÑÇÌ
ÄÁÃÍ¬ÃÀÊÀÈ¬ÁÁÀÑÍÄ½ÍÈÍÑÏ½ÍÒºËÄÑÄÊÀÈÈÊÀÌÍÍÈÄ¼ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÐÀÔÆÈÀÌÀºÕÄÑÄÊÀÈÑÇÌÏÍÐÓÈÊ»ÐÀÔ
ζωή σε ισορροπία.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: DBSFFS!U[BNCBTQJUJHS. Η όλη επιÊÍÈÌÓÌ¼ÀÆÈÀÑÍÊËÄ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÔÒÀÆ¼ÌÄÑÀÈºÐÓ
FNBJM»'BDFCPPL ÆÈÀÖÑ½ÒÀÒºËÀÄÑÍFNBJMÐÀÔÊÀÈÍ
ËÍÆÀÏÈÀÐ½ÔÐÀÔÐÑÍ'BDFCPPLÌÀÄ¼ÌÀÈºÆÊÖÏÀ

Η εταιρία POP AIR ζητάει
Store Managers
Για τα καταστήματά της εντός Αττικής. Απαραίτητη σχετική
ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: ISQPQBJS!HNBJMDPN
Η Fashion Box Eλλας Α.Ε. ¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔDBTVBMºÌÃÖÐÇÔ ÍÖÃÈÀÌºÄÈÑÀÏÍØ½ÌÑÀ
3FQMBZ 3FQMBZ4POT 3FQMBZ'PPUXFBS"DDFTTPSJFT 
ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÀÃÏÀÐÑ»ÏÈÀÊÀÈÃÖÌÀÈÊ¬ ÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÊÀÈ ÌÄ¿À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÆÈÀ ÑÇ ÐÑÄËºÕÓÐÇ
των καταστημάτων της.
Πωλητές Λιανικής-Κωδικός: RS
¢¼ÐÀÈÌºÍÔ»ÌºÀºÓÔÄÑÎÌÄÍÌÑºÏÌÍÐÑÖË´ÕÄÈÔ
ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ½ÃÀÔºËÄÈÔÌÀ
ÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÐÄºÌÀÌÄÆ¬ËÍ½ÈËÍÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!GBTIJPOCPYHS
Sales Advisor
Χανιά & Καστέλι Κισσάμου
Role title:4BMFTBEWJTPS
Function: CBU
Band: 4UBGGCBOE
Sub-function:3FUBJMTBMFT
Reports to:4IPQNBOBHFS
®È TBMFT BEWJTPST ÏÍÐÅºÏÍÖÌ ÐÑÍÖÔ ÄË¬ÑÄÔ ÍÖ ÄÈÐÊºÑÍÌÑÀÈ ÑÀ ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ ÀÔ ÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔ Ë¿ÐÄÈÔ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÀÉÈÍÍÈÎÌÑÀÔÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÏºÕÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÀÏ¬ËËÇËÀ¼ÀÀ¼ÐÑÄÖÑÇÄÄÈÏ¼À
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
Τι ζητάμε:
q¢ÌÒÍÖÐÈÀÐ½ ¬ÒÍÔÆÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
ËÇÏÍÅÍÏÈÎÌÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÆÌÎÐÄÓÌ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÒºÀÑÀÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÄÑÀÅÍÏ¬ÔÆÌÎÐÇÔÄÀË½ÊÀÈÊÀÑÀÌÍÇÑ½ÑÏ½Í
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÊ¬ÒÇÐÇ
ÑÇÔÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÔÀÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
Τυπικά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦5&* ¢¥
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ8JOEPXT
.40GGJDF
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
Τι προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q§ÍÌÀÃÈÊºÔÏÍÐÅÍÏºÔÐÄÊÈÌÇÑ½ ÐÑÀÒÄÏ½
και τηλεόραση
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: .BOPMJT(BMBOBLJT!WPEBGPOFDPN 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÐÑÍÒºÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑ½ÔÐÀÔ
Πωλητές Λιανικής
Ανδρικής Ένδυσης
ÀÔÀÏºÐÄÈÌÀÀÏÍÖÐÈ¬×ÄÑÄÄÌÃÖÀÑÍËÍÆÈÊºÔÏÍÑ¬ÐÄÈÔ
ÐÄÄË¬ÑÄÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÔ´ÕÄÑÄÄÄÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ ÌÄ¼ÐÑÄ¬ÑÍÍÄÌÒÍÖσιώδες με όρεξη και διάθεση να εργαστείτε στον χώρο των
ÓË»ÐÄÓÌÐÄÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÌÃÏÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔ 
Ñ½ÑÄºÕÍÖÄÑÇÒºÐÇÍÖÐÀÔÑÀÈÏÈ¬×ÄÈ
Παροχές:
q´ÕÄÑÄÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÉÄÊÈÌ»ÐÄÑÄÑÇÌÊÀÏÈºÏÀ
ÐÀÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÑ½CSBOEOBNFÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ
qÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄÐÄºÌÀÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÀÌÀÑ¿ÐÐÍÌÑÀÔÑÈÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑºÔÐÀÔÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
και στις πωλήσεις
Αρμοδιότητες:
qÀÏºÕÄÑÄÍÈÍÑÈÊ½DVTUPNFSTFSWJDFFYQFSJFODF 
ακούγοντας προσεκτικά και βοηθώντας τους πελάτες
να καλύπτουν τις ανάγκες τους
q¢ÈÃÄÈÊÌ¿ÄÑÄ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÊ¬ÀÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
που διαχειρίζεστε
qÖ×ÇÑ¬ÑÄÄÖÆÄÌÈÊ¬ÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÈÃ¼ÌÄÑÄ
ÐÖÁÍÖËºÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÈÔÆÄÌÈÊºÔÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÑÈÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
στον κόσμο της μόδας
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÑÄÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÄÐÊÍ½
την ενίσχυση και την ανάπτυξη της επιχείρησης
Προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÊÀÑ¬ÐÑÇÀËÈÀÌÈÊ»Ô
ºÌÃÖÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÌÀÌÃÏÈÊ»ºÌÃÖÐÇÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊÎÌÄËÀÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÖÄËÈÉ¼ÀÔÐÄºÌÀÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÃÖÌÀÈÊ½
περιβάλλον
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Πληροφορίες ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄÆÈÀÑÇÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇÒºÐÇ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ  ÍÏÄ¼ÑÄ ÌÀ Ê¬ÌÄÑÄ ÑÇÌ À¼ÑÇÐ» ÐÀÔ ÑÎÏÀ  ÐÑÍ
link: IUUQTXXXSBOETUBEHSÀÆÆÄË¼ÀÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÓËÇÑºÔ Λιανικής Αντρικής Ένδυσης
ÈÀËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÑÇËÄÅÓÌ»ÐÑÄÐÑÍ ÊÀÈ
×ÇÑ»ÐÑÄÑÇ§ÀÏ¼ÀÑÀÖÏ¬ÊÇ(PPEUPLOPXZPVÀÏÀÊÀËÍ¿Ä 
Ë¬ÁÄÑÄÖ½ÂÇ½ÑÈÆÈÀË½ÆÍÖÔÃÈÀÅ¬ÌÄÈÀÔÊÀÈÈÐ½ÑÈÇÔÄÑÀÕÄ¼ρισης θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που υποβάλλονται
ºÐÓÑÍÖTJUFÀÔ§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
½ËÓÌÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ
½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÍÏÈÐÑÄ¼
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈ
À½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔXXXSBOETUBEHS

ÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

ÀÔÆÍÇÑÄ¿ÄÈÍÕÎÏÍÔÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ
ÊÀÈÑÇÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÇÄÑÀÈÏ¼ÀΑπολλώνιον ΑΒΕΕ 
ÃÈÀÒºÑÍÌÑÀÔºÌÀ¬ÏÑÈÀÍÏÆÀÌÓºÌÍÃ¼ÊÑÖÍÀÏÑÍ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÓÌÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ×ÇÑ¬ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÀÌºÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔÐÑÍÌ Χολαργό:
Πωλήτρια (κωδ. Π.Χ.)
§ÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÆÈÀË»ÏÇÊÀÈ½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÊÀÈÄ
εμπειρία στον χώρο της εστίασης.
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÅÀÌ¼ÐÈPÔÇ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÕÎÏÍÄÐÑ¼ÀÐÇÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍ
προσόν
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦ 
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÍË¿½ÓÔÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ Ö½ÂÈÌÑÇÔÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
ÌÒÏÎÈÌÍÖÖÌÀÈÊÍ¿ ÐÑÍe-mail: IS!BQPMMPOJPOCBLFSZ
HS»ÐÑÍÅÀÉ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÕÄÈÏÈÐÑÍ¿Ì
με απόλυτη εχεμύθεια.
Για το κατάστημά μας στα Σπάτα επιθυμούμε να προσλάβουμε:
Υπαλλήλους Τμήματος Κρεοπωλείου
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¡ÄÁÀ¼ÓÐÇÐÕÍË»ÔÊÏÄÍÓËÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈÏ½ÆÏÀÀÈÃÈÓÑÈÊ»Ô
ÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ελληνική εταιρία
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈκό τους στο link: IUUQNZDBSFFSNFUSPDPNHS"EE/FX
BTQY DILD:ÊÀÈÄÈËºÆÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό θέσης RS68001.
Θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
ÀËËÈÊ»ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÈÀÆÊ½ÐÈÍÔÇÆºÑÇÔÐÑÍÌ
ÕÎÏÍ ÑÇÔ ÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô  ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ ÆÈÀ ÑÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔ¬ÑÍÀÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Υπεύθυνου Καταστήματος
Γενική περιγραφή θέσης:
q¢¼ÑÄÖÉÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
του καταστήματος
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔÑÍÖ
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÊÀÈÏ¬ÑÑÄÈÐ¿ÅÓÌÀÄÑÀÏ½ÑÖÀ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ½ÓÔÀÖÑ¬ÍÏ¼×ÍÌÑÀÈÀ½ÑÈÔÁÀÐÈÊºÔÀÉ¼ÄÔ
της εταιρίας
Αρμοδιότητες:
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÊÀÈÄËºÆÕÄÈÑÍÐÓÐÑ½ÑÏ½ÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
του καταστήματος
q¢ÈÁËºÄÈÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»Á¬ÐÇÑ½ÐÍÑÍÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½
ÊÍ¬ÑÈ½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ ½ÐÍÊÀÈÑÍÊÍ¬ÑÈ
των πωλήσεων
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
του καταστήματος
q¦ÀÑÄÖÒ¿ÌÄÈÊÀÈÄÌºÄÈÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÄÐÑ½ÕÍ
την αύξηση των πωλήσεων και την αποδοτικότητα του
καταστήματος
q¢ËºÆÕÄÈÑÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ ÑÇÌÀÏÀÆÆÄË¼À 
ÑÇÌÀÏÀËÀÁ» ÑÇÐÓÐÑ»ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÊÀÈÑÇÐÓÐÑ»
χρήση των πρώτων υλών
q¢ÌÇÄÏÎÌÄÈ ÄÊÀÈÃÄ¿ÄÈÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÊÀÈÌÍ¿ÏÆÈÄÔ
ÄÌºÏÆÄÈÄÔ ÏÍØ½ÌÑÀ
q¢ËºÆÕÄÈÊÀÈÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÅÏÍÌÑ¼×ÍÌÑÀÔ
παράλληλα για τη σωστή συντήρηση του χώρου
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÍÖºÕÍÖÌÍÏÈÐÑÄ¼À½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»ÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌ
ÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÓÔÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÄÈÔ¤± ¢YDFM 8PSE
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα
ÊÀÒÀÏ½ÍÈÌÈÊ½ÇÑÏÎÍÊÀÈÁÈÁËÈ¬ÏÈÍÖÆÄ¼ÀÔ
Διαπροσωπικές ικανότητες:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÀÍÃ¼ÃÄÈÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: KPCT!QBVMHSFFDFDPN
Η Γευσήνους ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»ÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÊËÄÈÐÑºÔÀÆÍÏºÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬
Διευθυντή Καταστημάτων
Αρμοδιότητες:
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÊÀÈÌÀÄÈÁËºÄÈÐÖÌÍËÈÊ¬ÑÇÐÓÐÑ»
λειτουργία του καταστήματος

qÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÐÓÐÑ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÍÖÅº
ÀÏÀÐÊÄÖ»ÔÏÍÅÇ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÅ½ÏÓÌÄÈÃÎÌÅÀÆÇÑÍ¿
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÇÆÄÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!HFGTJOVTHS
Η εταιρία Hellenic Bakery αναζητά για τα καταστήματά της
ÐÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍ ÐÑÍÖÔ ÆÄÍÃÎÏÍÖÔÊÀÈÐÑÀÍÖÑÏ¬«ÏÀ¼ÀÔ
¢ËºÌÇÔ ¬ÑÍÀÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Πωλητής Άρτου & Ζαχαροπλαστικής
Πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
"ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ Ä ÑÇÌ ºÌÃÄÈÉÇ ÓËÇÑ»Ô ¬ÏÑÍÖ
×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô ÐÑÍe-mail: NBSLFUJOH!QJFUSJTHS
Υπάλληλος Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
(Κέντρο Αθήνας)
Η εταιρία Trenkwalder Jobcenters Hellas για λογαριασμό μεγάλου πελάτη της που δραστηριοποιείται στον χώρο
των πετρελαιοειδών αναζητά υπάλληλο πρατηρίου υγρών
ÊÀÖÐ¼ÓÌÐÑÍÊºÌÑÏÍ της Αθήνας.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÄÖÑÄÏÍÁ¬ÒÈÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÏÀÑ»ÏÈÍÖÆÏÎÌÊÀÖÐ¼ÓÌ
θα θεωρηθεί προσόν
Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Παρακαλούμε για την αποστολή CV με τον κωδικό θέσης: gi5/
ID στο e-mail: JOGPHSFFDF!USFOLXBMEFSDPN»ÐÑÍÅÀÉ: 
§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¢¬ÌÄ¼ÐÀÈ¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÀÆÀ¬ÔÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À ÑÀÇËÄÊÑÏÈÊ¬ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀ ÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÌ
Ê½ÐÍÊÀÈÒºËÄÈÔÌÀÁÏÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖºÏÀÀ½ºÌÀÊÀË½
ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÏÍÐÅºÏÄÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ ÐÑÄ¼ËÄ
ÀÔ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÍÖ ¤ Media Markt Ελλάς ανήκει
ÐÑÍÌÄÆÀË¿ÑÄÏÍ½ÈËÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ
ÏÈÒÄ¼¬ÌÓÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÍÌÊ½ÐÍÊÀÈºÕÄÈ
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄÕÎÏÄÔÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÄ
ÅÖÐÈÊ¬ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÑÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÑÇÔÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
XXXNFEJBNBSLUHS με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον
ÄË¬ÑÇºÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης
ÐÄÃÈ¬ÅÍÏÀÑ»ÀÑÀ και Ταμίες με εμπειρία
Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης
ÐÄÃÈ¬ÅÍÏÀÑ»ÀÑÀÊÀÈΤαμίες χωρίς εμπειρία
ÈÀ½ËÀÀÔÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÇÌ ÑÑÈÊ» Ë»ÏÍÖÔÄÏÈÊ»Ô
ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ 
Οι αρμοδιότητές σας θα είναι:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÀ½ÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÑ»ÀÑÀ
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¼ÖÍËÍÆÈÐÑºÔ
q¨ÓÑÍÆÏÀÅÈÊ¬
q¦ÈÌÇÑ»ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÑÇËÄÅÓÌ¼À
q°ÇËÄÍÏ¬ÐÄÈÔ
q)JGJ
q&OUFSUBJONFOUBDDFTTPSJFT
qÄÖÊºÔÐÖÐÊÄÖºÔ ÄÆ¬ËÄÔÊÀÈÈÊÏºÔ
q4FSWJDF
q°ÀÄ¼Í
qÖÁÍÖËÄ¿ÄÑÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÀÏÍØ½ÌÑÀ
ÊÀÈÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ ÄÑÀÃ¼ÃÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÑÍÌÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½
σας για την τεχνολογία.
q¢ÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÑÄÄÑÇÌÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼À 
τον επαγγελματισμό σας και τη διάθεσή
ÐÀÔÆÈÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÍÖÃºÔºÏÀÌÑÍÖËÖÊÄ¼ÍÖ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
και στην επικοινωνία
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÉºËÈÉÇ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÊÀÈÑÈÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊºÔ
εξελίξεις
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
Η εταιρία παρέχει:¤ÄÑÀÈÏ¼ÀºÕÄÈÁÏÀÁÄÖÑÄ¼ÄÀÌÄÈËÇºÌÀ
ÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÆÈÀÑÈÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÑÍÏ½ÆÏÀÀ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ÑÀÄÉÄËÈÆºÌÀÄÏÆÀËÄ¼ÀÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼ÆÈÀÑÇÌ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÀÌÒÏÎÓÌÑÇÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÑÈÔÀÏÍÕºÔÑÇÔ
ºËÍÖÄÌÀÏÍÐËÀÁ¬ÌÍÖÄÑÍÖÔÈÊÀÌ½ÑÄÏÍÖÔÐÑÇÌÀÆÍÏ¬
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÆÈÀÑ¼ÀÖÑÍ¼ÒÀÄ¼ÌÀÈÍÖÒÀÊÀË¿ÂÍÖÌÑÈÔÖÂÇË½ÁÀÒÄÔ
ÒºÐÄÈÔÐÑÍºËËÍÌ¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈ
ÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿ÔÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍÑÇÔ
.FEJB.BSLU¢ËË¬Ô ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿ÄÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»
σας στο link: IUUQXXXNFEJBNBSLUHSFMTIPQKPCTIUNM.
Σημειώστε στην αίτησή σας ποιο ή ποια από τα καταστήματά
ÀÔÐÀÔÄÌÃÈÀÅºÏÍÖÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÍÑ»À»ÑÀÑ»ÀÑÀ½ÍÖ
ÒÀÒºËÀÑÄÌÀÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÑÄ
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της επένδυσης πόρων που βασίζονται σε αυτές,
μετρώντας ταυτόχρονα την απόδοση
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇNBSLFUJOHDPNNVOJDBUJPOT
CVTJOFTT
qºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖEJHJUBMÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔÆÌÎÐÄÈÔ
ÂÇÅÈÀÊÍ¿NBSLFUJOHÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÑÇÏÄ¼ÏÍÒÄÐ¼ÄÔ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇNBSLFUJOH
EBUBCBTF FNBJM TPDJBMNFEJBÊÀÈ»EJTQMBZBEWFSUJTJOH
DBNQBJHOT
q³ÌÄÐÇÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔÊÀÈÌÄ¿À
ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
Ο οργανισμός προσφέρει:¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏ
ÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÐÄÍËËÀË¬Ä¼ÄÃÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄθέμα Marketing Assistant στο
e-mail: DW!PYGPSEDPNQBOZHS
HR Assistant
Employer:4BOUJLPT$PMMFDUJPO
Job Description: 3FDSVJUJOHFNQMPZFFTXIPTFUBMFOUTBSF
BMJHOFE XJUI CVTJOFTT HPBMT JT DSJUJDBM UP UIF TVDDFTT PG
BOPSHBOJ[BUJPO*OTJNQMFTUUFSNT UIFIVNBOSFTPVSDFT
SFDSVJUFSXJMMEFWFMPQBOEJNQMFNFOUSFDSVJUJOHQMBOTBOE
TUSBUFHJFTEFTJHOFEUPGVMGJMMDPNQBOZTUBGGJOHOFFET"TQBSU
PGBIVNBOSFTPVSDFTUFBN UIFBTTJTUBOUXJMMCFSFTQPOTJCMF
GPSMFBEJOHUIFTUBGGJOHFGGPSUTPGUIFDPNQBOZBOECVJMEB
TUSPOHXPSLGPSDFUIBUBEETUPUIFDPNQBOZTCPUUPNMJOF5IF
)3QSPGFTTJPOBMXJMMQPTTFTTLOPXMFEHFPGFNQMPZNFOUBOE
MBCPSMBX IBWFBEFFQVOEFSTUBOEJOHPGUIFPSHBOJ[BUJPOBOE
JUTTUBGGJOHOFFET BOEXJMMQPTTFTTTUSPOHJOUFSQFSTPOBMBOE
DPNNVOJDBUJPOTLJMMT5IFQSPGFTTJPOBMXJMMCFDBMMFEVQPO
UPGJOEQPUFOUJBMDBOEJEBUFT TDSFFOUIFN BOESFDPNNFOE
UIFNGPSQMBDFNFOU
"QQMZUPe-mail: IS!TBOUJLPTDPMMFDUJPODPN. .PSFJOGPSNBUJPO
WJTJUUIJTMJOLIUUQTXPSLBUIMPODPNKPCTBOUJLPTDPMMFDUJPO
BUIFOTDFOUSBMBUIFOTHSFFDFISBTTJTUBOU

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

5PÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍDanai Beach Resort & VillasÐÑÇÈÊ»ÑÇ
²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô ÀÌÀ×ÇÑ¬
Βοηθό Λογιστή
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦¬ÑÍÈÊÍÔÈÒÓÌ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!BDDPVOUMJOLHS
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌRevoil Α.Ε.Ε.ΠÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍ
ÐË¬ÁÄÈÄºÃÏÀÑÇ¡¬ÏÇ
Στέλεχος Λογιστηρίου
(κωδ. θέσης: REV 16)
Προφίλ εταιρίας: Η RevoilÄ¼ÌÀÈ¼ÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬¢¼ÌÀÈÄÈÐÇÆºÌÇ
ÐÑÍ²  ÊÀÈÊÀÑºÕÄÈÄÏ¼ÃÈÍÀÆÍÏ¬ÔÄÃ¼ÊÑÖÍ
ÏÀÑÇÏ¼ÓÌÑ½ÕÍÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÇÐÖÌÄÕ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÄ
ÊÀÈÌÍÑÍ¼À ÏÓÑÍÍÏ¼ÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÍÌ¬ÌÒÏÓÍ ÐÑÇÌ
ÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Κύριες αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌÄÑ»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÓÌ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q®ÏÒ»Ñ»ÏÇÐÇÑÍÖÄËËÇÌÈÊÍ¿ËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿ÐÕÄÃ¼ÍÖ
q®ÏÒ»Ð¿ÌÑÀÉÇÑÓÌ¬ÐÇÔÅ¿ÐÄÓÔÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÃÇËÎÐÄÓÌ
q¿ÌÑÀÉÇ ÐÖÅÓÌ¼À ÖÍÁÍË»ÊÀÈÀ½ÃÍÐÇ½ËÓÌ
ÑÓÌ¬ÐÇÔÅ¿ÐÄÓÔÅ½ÏÓÌ ¨  ¨§± 
ÑºËÇÕÀÏÑÍÐ»ÍÖ ËÍÈÍ¼Å½ÏÍÈ
q°»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÍÖÀÍÒ»ÊÇÔÊÀÈÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇ
qÖÅÓÌ¼ÀÑÀÄ¼ÓÌ
qÖÅÓÌ¼ÀÑÏÀÄ×ÎÌ
qÖÅÓÌ¼ÀÊÀÈÖÍÁÍË»§±¨
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÄÏÍÇÒÄÖÑºÔÊÀÈÄË¬ÑÄÔ
της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»ÔÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
»ÑÖÕ¼Í°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÀÍÒÇÊÎÌ
ÊÀÈÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÔ
qÌÎÐÄÈÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ ¦¨  ÃÈÀÊ¼ÌÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
Επιθυμητή Ç ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ¬ÌÓ ÑÓÌ  ÄÑÎÌ ÐÄ ÐÖÌÀÅºÔ
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q®ÀÃÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÌÍÐÍÊÍÄÈÀÊ»Ô
ÊÀÈÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÔÄÏ¼ÒÀËÂÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!SFWPJMHS
Η Καινοτομία Οικονομοτεχνικοί Σύμβουλοι Α.Ε.×ÇÑ¬
Λογιστή
(Α’ ή Β’ Τάξης ΟΕΕ)
¤ÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÅÍÏ¬ÐÄË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÇËÍÆÈÐÑÈÊ»
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌÑÇÔ ÅÍÏºÓÌÑÍÖÃÇ½ÐÈÍÖÊÀÈÊÖÏ¼
ÓÔÌÍÐÍÊÍÄ¼ÓÌ»¬ËËÓÌ²ÎÏÍÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÇ
ºÃÏÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀËË¬ÒÀÏºÄÈÌÀÖ¬ÏÕÄÈÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÄÑ¬ÁÀÐÇÔÊÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÄËÀÑÎÌ
Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση είναι:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ

q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÍÈÊÍÌÍÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ&31ÊÀÈÏÍÆÏ¬ÀÑÀËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÃÇ½ÐÈÍÖËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔºÐÀÐÄÍ¬ÃÀ
Επιθυμητό προσόν:§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½®¢
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!LBJOPUPNHS
Βοηθός Λογιστηρίου
Επιθυμητά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇ°¢¥ ¢¥ ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
»ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÕÏ»ÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ¤±0GGJDF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔ
σχέσεις
Αρμοδιότητες θέσης:
q¦ÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÃÀ¬ÌÇÔ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÄÆÆÏÀÅºÔÑÏÀÄ×ÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ 
ÈÐÑÓÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÑÀÄ¼ÓÌÊÀÈÀÍÒ»ÊÇÔ
ÖÍÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
q¦¬ËÖÂÇÒºÐÇÔÑÈÍË½ÆÇÐÇÔ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÀÆÍÏÎÌ ºËÄÆÕÍÔÑÈ»Ô
ÀÆÍÏ¬Ô
Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:
q ÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÄÏÆÀÐ¼ÀÖ½¼ÄÐÇ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q§ÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: BOUPOJTJ!QPMJUBLJTHSPVQDPN
°ÍÊºÌÑÏÍÐÍÖÃÎÌΑρνόςÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÌPOMJOFÄÊ
À¼ÃÄÖÐÇ×ÇÑ¬
Βοηθό Λογιστή (κωδικός θέσης: 2010)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤± ÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ&31ÊÀÈ.40GGJDF
ÆÌÎÐÇÑÍÖ4PGUPOF
qÖÌºÄÈÀ
q ÉÈÍÈÐÑ¼À
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
Βασικά καθήκοντα:
q¢ÊÑºËÄÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÓÌ
qÖËËÍÆ» ÑÀÉÈÌ½ÇÐÇÊÀÈÀÏÕÄÈÍÒºÑÇÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈËÍÆÈÐÑÈÊ»ÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÅÀÊºËÓÌ
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÄÆÆÏÀÅÎÌÐÖÌÃÏÍÇÑÎÌ
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌÐÄÑÏ¬Ä×ÄÔ 
ÃÇ½ÐÈÍÖÔÊÀÈÈÃÈÓÑÈÊÍ¿ÔÅÍÏÄ¼Ô
Το κέντρο σπουδών Αρνός προσφέρει:
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÌºÄÔÀÆÍÏºÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!BSOPTHS
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÊÖÏ¼ÀÀ½ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌÆÈÀ
Βοηθός Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q ½ÅÍÈÑÇÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
qÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ40'5 &QTJMPOÈÐÒÍÃÍÐ¼À
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
H εταιρία προσφέρει:
qÓÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
qË»ÏÇÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: MPHJTUJSJP!EPDUPSDBSFHS
Εuroaccounting I.K.E.NFNCFSPGΝexia ΙnternationalB
MFBEJOH XPSMEXJEF OFUXPSL PG JOEFQFOEFOU  IJHI RVBMJUZ
BDDPVOUJOHBOEDPOTVMUJOHGJSNTXJUIQSFTFODFJONPSFUIBO
DPVOUSJFTPWFSUIFXPSE JTBOBDDPVOUJOHGJSNQSPWJEJOH
XJUIPGGJDFTJO"UIFOT8FBSFMPPLJOHGPSBO
Assistant Accountant (ACC17)
Position’s required qualifications:
q#"#4DJOBDDPVOUJOHGJOBODFFDPOPNJDT
BOEGSPN5&*
q1PTUHSBEVBUFEFHSFFJOBSFMFWBOUGJFMEPGTUVEJFT
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q&YDFMMFOUDPNQFUFODZJOUIFFOHMJTIMBOHVBHF
WFSCBMXSJUUFO QSPGJDJFODZMFWFM
q&YDFMMFOU1$MJUFSBDZ .40GGJDF
q1SPGFTTJPOBMFYQFSJFODFPGNJOJNVNZFBST
JOBSFMFWBOUQPTJUJPOJOBDDPVOUJOHPGGJDF
q(PPELOPXMFEHFPG(SFFLJODPNFUBYMBX 7"5 HSFFL
BDDPVOUJOHTUBOEBSET
q&YQFSJFODFJONBOBHFNFOUSFQPSUJOHBOELOPXMFEHF
PG*'34XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
We offer:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q'VMMUJNFKPC
q$POUJOVPVTQSPGFTTJPOBMUSBJOJOH
q1PTTJCJMJUZPGQSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOU
q&YDFMMFOUBOEDIBMMFOHJOHXPSLJOHFOWJSPONFOU
1MFBTFTFOEZPVSDWTUBUJOHUIFreference code (ACC17)
CZe-mail: DBSFFS!FVSPBDDPVOUJOHOFYJBHSPSGBYBU


Βοηθός Λογιστή (Maternity cover οf 1 year)
Κωδικός θέσης: ACC1217
Η VoiceWebÀÍÑÄËÄ¼ÑÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
ÊÀÈ ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÄÅÀÏÍÆÎÌ TQFFDI SFDPHOJUJPO  ºÉÖÌÓÌ
ÁÍÇÒÎÌ ÑÄÕÌÇÑ»ÔÌÍÇÍÐ¿ÌÇÔ ¥ ÊÀÈNPCJMFNBSLFUJOH
¤7PJDF8FCÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÊÖÏ¼ÓÔÐÑÍÌÑÏÀÄ×ÈÊ½ÊÀÈ
ÑÍÌÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÑÍºÀ§ÄÑÀÉ¿ÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔÐÖ
ÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÊÍÏÖÅÀ¼ÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ½ÓÔÍÈ05&$PTNPUF 7PEBGPOF 8JOE 1JSBFVT
#BOL ¢ÒÌÈÊ»°Ï¬Ä×À 'JSTU%BUB 7JMMBHF3PBETIPX "$4 
§° .PWJTUBS $MBSP 5JHP 6NOJBI (MPCBDPN .PCJOJM 8BSJE 
"JSUFM 0SBOHF "JSUFMÊ¬ ÌÒºËÄÈÔÌÀÊ¬ÌÄÈÔÑÇÃÈÀÅÍÏ¬ÊÀÈ
ÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔ¼ÀÔÊÍÏÖÅÀ¼ÀÔÍ¬ÃÀÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÐÄºÌÀ
ÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ Ç7PJDF8FCÀÌÀ×ÇÑ¬
ÈÊÀÌ½ÐÑºËÄÕÍÔ ÐÍÁÀÏ½ÊÀÈºÈÐÑÍ ÄÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½
ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ ÍÖÌÀÍÏÄ¼ÌÀÀÌÑÄÄÉºÏÕÄÑÀÈ
½ÕÈ½ÌÍÐÑÇÌÄÆÕÎÏÈÀÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀËË¬ÊÀÈ
ÐÑÇÃÈÄÒÌ» ÊÀÒÎÔÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈÍËÍºÌÀÊÀÈÈÍÃÖÌÀÈÊ¬
ÐÑÈÔÀÆÍÏºÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÈÔÀÏÀÊ¬ÑÓÀÏÍÃÈ
½ÑÇÑÄÔÊÀÈÒÀÏºÄÈÌÀÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÄÈÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÏÍÐ½ÌÑÀ
Βασικές αρμοδιότητες:
q°»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÓÌÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¦ÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌ
q²ÀÏÀÊÑÇÏÈÐ½ÔÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÃÀÀÌÎÌÄÐ½ÃÓÌ
ÊÀÈÊÀÑÀÕÎÏÈÐ»ÑÍÖÔÐÑÇÆÄÌÈÊ»ËÍÆÈÐÑÈÊ»
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ
της εταιρίας
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q¢¼ËÖÐÇÒÄ¬ÑÓÌÄÅÍÏ¼ÀÔ ¢§¤
q¡ÍÇÒÇÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄÐÕºÐÇÄÑÇÈÐÒÍÃÍÐ¼À
ÊÀÈÑÈÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÏÍÔÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÍ¿ÔÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÇÏÓÎÌÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÄÔÖÍËÍ¼ÓÌ
ÄËÀÑÎÌÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÑÏÀÄ×ÈÊÎÌ
ËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÀÄ¼ÍÖ
q¢ÈÐÏ¬ÉÄÈÔËÇÏÓºÔ
q¢ÉÓÑÄÏÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÐÑÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
»ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ.40GGJDF
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU/BWJTJPO
qÌÎÐÇÑ»ÏÇÐÇÔÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»
ÊÀÈÐÑÇÆÏÀÑ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔ
ÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ Ë»ÂÇ
ÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Η VoiceWeb προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q§ÄÆ¬ËÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÍÖÌÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÐÑÍe-mail: IS!WPJDFXFCFVÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÆÈÀ½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÒÀÄÈ
ÊÍÈÌÓÌ»ÐÄÈ½ÌÍÄÑÍÖÔÄÌÃÈÀÅÄÏPºÌÍÖÔÍÖÒÀÄÈËºÉÄÈ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η InDigital Α.Ε.ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Full-stack Developer
Ποιοί είμαστε¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÕÄÃÈ¬×ÄÈÊÀÈÖËÍÍÈÄ¼ÄÅÀÏÍÆºÔ
EPDVNFOUNBOBHFNFOU &31 ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÂÇÅÈÀÊÎÌÖÍ
ÆÏÀÅÎÌ JNBHFWPJDFSFDPHOJUJPOÊÀÈTJHOBMQSPDFTTJOH
¢¼ÐÇÔÐÕÄÃÈ¬×ÄÈXFCNPCJMFBQQMJDBUJPOTÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
Ã»ÓÌ ÃÇ½ÐÈÓÌºÏÆÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌ
Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου
qÑÖÕ¼Í ¢¥Ñ»ÀÑÍÔÐÕÄÑÈÊÍ¿ÄÑÇÌÄÈÐÑ»Ç
ÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÄÈÏ¼À¬ÌÓÐÄÀÌ¬ÑÖÉÇXFCÄÅÀÏÍÆÎÌÑ½ÐÍ
ÐÄGSPOUFOE )5.- $44 KT ½ÐÍÊÀÈCBDLFOE
1)1 +BWB /FU Ä¼ÄÃÍ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÍ¿Á¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌ42qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ-JOVYÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
Επιθυμητά προσόντα
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼À¬ÌÓÐÄÆÌÓÐÑ¬
XFCEFWFMPQNFOUGSBNFXPSLT½ÓÔ
-BSBWFM K2VFSZ #PPUTUSBQÊÑË
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ1ZUIPOTDSJQUJOH
q¢ÄÈÏ¼ÀÕÏ»ÐÇÔDPEFWFSTJPOJOHUPPMT½ÓÔÑÍ(JU
q¨¬ÊÄËÍÔÄÏÆÀÐÈÎÌ 1PSUGPMJP
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÇÔÄÊ¬ÒÇÐÇÔÌºÓÌÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ
ÊÀÈÆËÓÐÐÎÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÄÌÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÄÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊ¬ÊÀÈÍÈÊ¼ËÀQSPKFDU
Η εταιρία παρέχει
qË»ÏÇÄÌÒ»ÄÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
των προσόντων του υποψηφίου
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÊË¼À
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÉºËÈÉÇÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
ºÐÀÀ½ÑÇÌÄÌÀÐÕ½ËÇÐÇÄÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊ¬QSPKFDU
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: ISE!JOEJHJUBMHS
°ÇË Ö½ÂÇÊ ÈÌÄ¼À¯¼×ÍÖ

ÆÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

®½ÈËÍÔΕυρωκλινική ΑθηνώνÄ¼ÌÀÈºÌÀÀ½ÑÀËºÍÌÐ¿Æ
ÕÏÍÌÀÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊ¬ ÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ¬ÊÀÈÒÄÏÀÄÖÑÈÊ¬ÊºÌÑÏÀÑÇÔ
ÕÎÏÀÔ ½ÑÇÌ¼ÃÏÖÐ»ÑÍÖÑÍ ÃÈÀÃÏÀÀÑ¼×ÄÈÐÑÀÒÄÏ¬
ÏÓÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ Ï½ËÍ ÐÑÍÌ ÕÎÏÍ ÑÇÔ ÈÃÈÓÑÈÊ»Ô ÖÆÄ¼ÀÔ ÊÀÈ
ÀÍÑÄËÄ¼ ÐÇÄ¼Í ÀÌÀÅÍÏ¬Ô ÆÈÀ ÑÇÌ ÀÐÖÌÀÆÎÌÈÐÑÇ ÍÈÍÑÈÊ¬
ÅÏÍÌÑ¼ÃÀÖÆÄ¼ÀÔÊÀÈÑÇÌÀÐÒÄÌÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÄÑÀÈÏÈÊ»ÅÈËÍÐÍÅ¼À 
ÍÖÃ¼ÌÄÈºÅÀÐÇÐÑÇÌÏÍÐÓÍÍÈÇºÌÇÊÀÈÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÇ
ÊËÈÌÈÊ»ÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÀÐÒÄÌÎÌ®½ÈËÍÔ
ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÄÈÏÍ
Junior Developer
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ7#/&5»$ "41 )5.- +2VFSZ 
42-4FSWFS
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇXFC
ÄÅÀÏÍÆÎÌ
q"Ì¬ÑÖÉÇJOIPVTFÄÅÀÏÍÆÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÁ¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ËÍÆÈÐÈÊÍ¿
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÀÌÀËÖÑÈÊ»ÔÐÊºÂÇÔ ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÍÌÑÏ½ÍÐÊºÂÇÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÀÏÍÕ»CFOFGJUTDMVCDBSEÄÐÇÀÌÑÈÊ¬ÏÍÌ½ÈÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mailIS!FVSPDMJOJDHS αναφέροντας
τον κωδικό DEV03.
§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇ
ÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖ
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÈÀ
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÌ½ÈËÍÍÏÄ¼ÑÄ
ÌÀÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÑÄÑÍMJOLXXXFVSPDMJOJDHS
Η εταιρία Epsilon Net A.E. ¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÑÀÈ
Ï¼ÄÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÁÏÀÁÄÖºÌÇÓÔCFTU
XPSLQMBDF ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÑ»ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Senior Web Developer
(κωδ. θέσης: ATH_WEB_DEV_SN)
Απαραίτητα προσόντα:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÔXFCÄÅÀÏÍÆÎÌÄÑÇÕÏ»ÐÇ
"41/&5.7$ $ "+"9ÊÀÈ.JDSPTPGU42-4FSWFS
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÆÌÎÐÇ,FOEP6*ÊÀÈ5ZQFTDSJQU
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÂÇË½
À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌÄ¼ÐÇÇÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔIUUQTXXX
FQTJMPOOFUHSDPOUFOUBTQY JE°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓ
Ì¼ÀÔÄÑÍÑ»À)3¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔ
ÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½°À
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÍÖÃÄÌÒÀÀÌÀÅºÏÍÖÌÑÍÌÐÕÄÑÈÊ½
ÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÃÄÌÒÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇ
Web Developer
%PZPVESFBNJODPEF "SFZPVBCMFUPJNQMFNFOUDPNQMFY
DPODFQUT %PZPVMJLFDIBMMFOHFT "SFZPVUIJOLJOHPVUPGUIF
CPY %PZPVMJLFTIBSQBOEDMFBODPEF *GZPVGJOEZPVSTFMG
BOTXFSJOH ZFT UP NPTU PG UIF BCPWF RVFTUJPOT  XF XBOU
ZPVUPKPJOPVSUFBN
Experience:
q8FBSFTFFLJOHBEFWFMPQFSXJUIBQBTTJPOGPSCVJMEJOH
DPPMUIJOHT
q)BWJOHBQPSUGPMJPPGXFCTJUFTJTBNVTU
q1SFWJPVTFYQFSJFODFPGBUMFBTUZFBSTJTBNVTU
Required skills:
q)5.-
q14%UP)5.qK2VFSZ QMVHJOT
q$44$44
q8PSEQSFTT FYQFSJFODFJONPSFQMBUGPSNTJTDPOTJEFSFE
BTB
q1)1
q.Z42-BOEPSTRMJUFLOPXMFEHF
q$44USBOTGPSNT USBOTJUJPOT
q"CJMJUZUPEFWFMPQ3FTQPOTJWFEFTJHOSFBEZXFCTJUFT
"QQMZUPe-mail: IS!JOLHS
8FBSFMPPLJOHGPSBJava DeveloperXJUIFYQFSJFODFJOCVJMEJOH
IJHIQFSGPSNJOH TDBMBCMF FOUFSQSJTFHSBEFBQQMJDBUJPOT
:PVXJMMCFQBSUPGBUBMFOUFETPGUXBSFUFBNUIBUXPSLT
PONJTTJPODSJUJDBMBQQMJDBUJPOT+BWBEFWFMPQFSSPMFTBOE
SFTQPOTJCJMJUJFTJODMVEFNBOBHJOH+BWB+BWB&&BQQMJDBUJPO
EFWFMPQNFOUXIJMFQSPWJEJOHFYQFSUJTFJOUIFGVMMTPGUXBSF
EFWFMPQNFOUMJGFDZDMF GSPNDPODFQUBOEEFTJHOUPUFTUJOH
Requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJO*5
q"UMFBTUZFBSTPGQSBDUJDBMFYQFSJFODF
q1SBDUJDBMFYQFSJFODFJO+&&BOEXFCTFSWJDF
UFDIOPMPHJFT
q8FCFYQFSUJTF+BWBTDSJQU +2VFSZ )5.- $44
q8PSLJOHFYQFSJFODFJO+4'
q&YQFSJFODFJO4QSJOHBOE)JCFSOBUFXJMMCFIJHIMZ
BQQSFDJBUFE
q&YQFSJFODFJOVTJOHSFMFWBOUEFWFMPQNFOUUPPMT
TVDIBT+CVJMEFSPS&DMJQTF
q4PVOEFYQFSJFODFXJUINVMUJVTFS42-CBTFEEBUBCBTFT

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017
Benefits:
q"EZOBNJDDIBMMFOHJOHFOWJSPONFOUSFTVMUJOH
DPOUJOVPVTMFBSOJOHFEVDBUJPOQSPHSFTTJPO
q"CJMJUZUPXPSLXJUIDVUUJOHFEHFUFDIOPMPHJFT
"QQMZUPe-mail: DW!VQDPNFV

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

q6QUPEBUFXJUIJOEVTUSZMFBEJOHTPGUXBSFBOE
UFDIOPMPHJFT *O%FTJHO *MMVTUSBUPS %SFBNXFBWFS 
1IPUPTIPQ FUD
q)JHIMZQSPGJDJFOUJOBMMEFTJHOBTQFDUT
"QQMZ UP e-mail: BUSJVNIPUFMTDBSFFST!HNBJMDPN "MM
BQQMJDBUJPOT NVTU IBWF B SFDFOU QIPUP 1MFBTF OPUF UIF
SFGFSFODFPGQPTJUJPOZPVBSFJOUFSFTUJO0OMZTIPSUMJTUFE
DBOEJEBUFXJMMCFDPOUBDUFE

Graphic Designer (Aθήνα)
Η εταιρία:
q¢¼ÀÐÑÄÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
ÖÍÃÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
qºËÍÖÄÌÀÆ¼ÌÍÖÄÍÈÍÀÆÀÇºÌÍÔÏÍÍÏÈÐ½Ô
ÑÍÖÊ½ÐÍÖÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÖ½ÃÇÐÇÔ
ÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
q ÌÀÑÖÐÐ½ÀÐÑÄÊÀÈ×ÇÑ¬ÄÌºÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÄ½ÏÄÉÇ
ÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
Η θέση:(SBQIJD%FTJHOFS
Αποστολή θέσης:§ÄÑÇÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÇÌÊÀÈÌÍÑ½Í
ÐÊºÂÇÐÍÖÒÀÐÖÁ¬ËËÄÈÔÐÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ ÐÑÇÐÓÐÑ»ÏÍÁÍË»ÑÇÔÀËÖÐ¼ÃÀÔÀÔ 
ÐÑÇÌÊÍÈÌ»ÄÑÀÈÏÈÊ»ÑÀÖÑ½ÑÇÑÀÄÐÑ½ÕÍÑÍÈÃÀÌÈÊ½ÀÍÑºËÄÐÀ
ÏÍÔ½ÅÄËÍÔÑÓÌPOMJOF ÊÀÈÑÓÌÅÖÐÈÊÎÌÄÈÐÊÄÑÎÌÀÔ
Κύριες αρμοδιότητες:
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÈÊÀÐÑÈÊÎÌÆÈÀPOMJOFPGGMJOFÄÌºÏÆÄÈÄÔ
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇTPDJBMNFEJB
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇOFXTMFUUFST
q¨ÓÑÍÆÏ¬ÅÈÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢¼ÐÀÈÀ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥»¥¢¦»ÐÕÍË»ÔÄÆÌÎÐÄÈÔ
HSBQIJDEFTJHO
qÌÓÏ¼×ÄÈÔ"EPCF1IPUPTIPQ "EPCF*MMVTUSBUPS 
"EPCF1SFNJFSF %SFBNXFBWFS
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ)5.-$44
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÍÕÄÈÏÈÐ½ÔËÀÑÅ½ÏÀÔFDPNNFSDF
.BHFOUP
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ&YDFM .JDSPTPGU®GGJDF
Δεξιότητες:
q ÌÀËÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÀÏÀÆÓÆÈÊ¬Ê¬ÑÓÀ½¼ÄÐÇ
qÈÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÇÌÍÀÃÈÊ½ÑÇÑ¬ÑÍÖ
Η εταιρία παρέχει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÏÍÕºÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: DBSFFST![BODPVTIPFTHS
Γραφίστας/Τεχνικός Επεξεργασίας Αρχείων
για το Prepress
) Forlabels S.A. Ä¼ÌÀÈ ÀÏÀÆÓÆÈÊ» ÄÑÀÈÏ¼À Ä ÐÖÌÄÕ»
ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÕÏ½ÌÓÌÊÀÈËºÍÌÐÑÍMBCFMMJOHÊÀÈÐÑÍ
GMFYJCMF QBDLBHJOH ÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ ÐÑÍ ÕÇÀÑ¬ÏÈ ¡ÍÈÓÑ¼ÀÔ
ÊÀÈÄ¼ÌÀÈÐÖÌÄÕÎÔÊÀÈÐÑÀÒÄÏ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ¤ÄÑÀÈÏ¼À
ÄÈÒÖÄ¼ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÆÈÀ ÑÍ QSFQSFTT ÆÏÀÅ¼ÐÑÀÑÄÕÌÈÊ½
ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÏÕÄ¼ÓÌ
Συστημικό περιβάλλον του prepress: "SU1SP  /FYVT 
"VUPNBUJPO&OHJOF 8FC$FOUFSÊÀÈ"EPCF4VJUF
¤ ÄÑÀÈÏ¼À ÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈ ÐÑÀÒÄÏ¬ ÊÀÈ Ä ÐÖÌºÄÈÀ ÊÀÈ ÐÑÀ
ÀÏÀÃÍÐÈÀÊ¬ ÀËË¬ÊÀÈÐÄÌºÀÏÍØ½ÌÑÀ±ËÍÍÈÄ¼ºÌÀË¬ÌÍ
ÄÄÌÃ¿ÐÄÓÌÐÄÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ½ÄÉÍËÈÐ½ ÀËË¬ÊÀÈÐÄÑÍÄ¼Ô
*4*5¼ÌÄÈÈÃÈÀ¼ÑÄÏÇºÅÀÐÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ ÐÑÇÌÑÀÕ¿ÑÇÑÀ ÐÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÑÇÌÖÂÇË»
À½ÃÍÐÇÊÀÈÐÑÇÌÊÀÈÌÍÑÍ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: TFDSFUBSZ!GPSMBCFMTHS
ÄÑÇÌένδειξη: PRE
Atrium Hotels XXXBUSJVNIPUFMTHSXJUIUISFFGBCVMPVT
 IPUFMTPOUIFJTMBOEPG3IPEFTBSFDPOTUBOUMZMPPLJOH
UPFOGPSDFUIFJSUFBNXJUIQFPQMFGSPN(SFFDFBOEBCSPBE
XIPMPWFXPSLJOHJOIPTQJUBMJUZUPVSJTNBOEDBONBLFUIF
"USJVNJOTQJSBUJPOUIFJSPXO*GZPVBSFPOFPGUIFN UIFO
XFIBWFSPPNGPSZPV*GZPVIBQQFOUPIPMEBIPTQJUBCMZ
UPVSJTNEFHSFF TQFBLPOFPSNBOZGPSFJHOMBOHVBHFT BSF
BUFBNQMBZFSBOEIBWFBOFZFGPSEFUBJM QMFBTFTFFPVS
BWBJMBCMFQPTJUJPOT
Computer Graphics Specialist
Location:3IPEFT (SFFDF
Contract: 'VMMUJNFZFBSSPVOE
Ref: CGS018
Applicant’s main accountabilities:
q%FWFMPQTPDJBMNFEJBBOEOFXTMFUUFSTTUSBUFHZ
q$SFBUFDPNQFMMJOHDPOUFOU XIJMFXPSLJOHXJUIBXJEF
SBOHFPGNFEJBBOEVTJOHHSBQIJDEFTJHOTPGUXBSF
q5IJOLJOHDSFBUJWFMZBOEEFWFMPQJOHOFXEFTJHO
DPODFQUT HSBQIJDTBOEMBZPVUTJOMJOFXJUIPOTPDJBM
NFEJBQMBUGPSNTBOEDIBOOFMT
q$PNNVOJDBUJPOXJUIUIFHVFTUTUPJOGMVFODFDVTUPNFS
CFIBWJPSBDSPTTOFXNFEJBDIBOOFMT
q$SFBUJWFUIJOLJOHGPSOFXDPOUFOUHFOFSBUFE
CZPVSHVFTUT
q.POJUPSUIFMBUFTUUSFOETBOEUIFJSBEWBOUBHFT
q#FIBOETPOXJUIPVSTPDJBMNFEJBDPNNVOJUZ
Applicant’s main qualifications:
q3FMFWBOUEFHSFF
q&YDFMMFOUVTFPGFOHMJTI PUIFSMBOHVBHFTXJMMCF
DPOTJEFSFEBOBTTFU
q1SPWFOHSBQIJDEFTJHOJOHFYQFSJFODF
q1PTTFTTJPOPGDSFBUJWFGMBJS WFSTBUJMJUZ DPODFQUVBM
WJTVBMBCJMJUZBOEPSJHJOBMJUZ
q%FNPOTUSBCMFHSBQIJDEFTJHOTLJMMTXJUIBTUSPOH
QPSUGPMJP
q"CJMJUZUPJOUFSBDU DPNNVOJDBUFBOEQSFTFOUJEFBT

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔD Project ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÊÀÈÑÇÔÅÈËÍÉÄÌ¼ÀÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌ 
×ÇÑÄ¼ÆÈÀÄÉÓÑÄÏÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Web Designer
Περιγραφή αρμοδιοτήτων:
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌ QPSUBMT
qÕÄÃÈÀÐ½ÔËÍÆÍÑ¿ÓÌ CBOOFST
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥¥¢¦ÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ 1IPUPTIPQ
qÌÎÐÄÈÔÐÄIUNM GMBTI
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: JOGP!EQSPKFDUHS
ÑÇÌGrecotel Hotels & Resorts ÐÑÇÌÇÆºÑÈÃÀÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»
ÀËÖÐ¼ÃÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÈÐÑÄ¿ÍÖÄÐÑÍÈÐÕÖÏ½ËÄÍÌºÊÑÇÀ
ÍÖÀÔÏÍÐÃ¼ÃÍÖÌÑÀÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÀ ÀÅÍÐÈÓºÌÀ ÆÄ¬ÑÀ
¬ÒÍÔÐÑÄËºÕÇÀÔ¤ÐÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÇÄÏÀÈÑºÏÓ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌÑÍÖÔÀÍÑÄËÍ¿ÌÑÍÃÈÊ½ÀÔºËÇÀ ÊÍËÍÖÒÎÌÑÀÔÑÇÌÀÌÀÑÖÉÈÀÊ»ÍÏÄ¼ÀÑÇÔ ÇÄÑÀÈÏ¼À
ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÑÍÖÍ¼ËÍÖÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Graphic Designer
Απαιτούμενα προσόντα:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÄÔÐÍÖÃºÔÐÑÍHSBQIJDEFTJHO
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÑÎÌ
qÈÀÒºÐÈÍQPSUGPMJP
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ"EPCF$SFBUJWF4VJUF
1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPS *O%FTJHO
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÐÄËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ.BD
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÅÀÌÑÀÐ¼À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÀÆÌÎÏÈÐÇÔÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÕÏ½ÌÍÖ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÀ¼ÓÐÇÔÍËËÀËÎÌ
ÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ NVMUJUBTLJOH
q¦ÀÈÌÍÑ½ÍÔÐÊºÂÇÊÀÈÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Περιγραφή αρμοδιοτήτων:
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÍÖÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿Ñ»ÀÑÍÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½ÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌ
ÃÇÈÍÖÏÆÈÊÎÌÏÍÑ¬ÐÄÓÌºÌÑÖÍÖÖËÈÊÍ¿ ÍÑÈÊ»Ô
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÃÈÀÅ»ÈÐÇÔÊÀÈQBDLBHJOH
Τι προσφέρουμε:
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÑÀÒÄÏ½ÑÇÑÀÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÖÔËºÍÌÊÀÑÀÉÈÓºÌÍÖÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔÑÍÖÕÎÏÍÖ
ÌÀ×»ÑÇÐÄÑÇÌÀÆÆÄË¼ÀÐÑÍlink: IUUQXXXHSFDPUFMDPN
DBSFFSTJOEFYIUNM Ê¬ÌÄBQQMZ»MPHJOÊÀÈÐÖË»ÏÓÐÄ
ÑÇÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»À¼ÑÇÐ»ÐÍÖ ÄÈÐÖÌ¬ÑÍÌÑÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών
½ÑÇÌΌλυμπος Τουριστική Επενδυτική Α.Ε. (Sirios Travel,
Filoxenia Hotels Chain) ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÕÏÍÌÇÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÍÖÑÍÖÏÈÐÍ¿ ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÌºÍÔ ÄÑÎÌ ÆÈÀÐÑÄËÄÕÈÀÊÍ¿Ñ¿ÍÖÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À Ä
ÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÇÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ§ÄÆ¬ËÄÔ
ÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÕÏ»ÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÐÕºÐÇ»ÄÀÅ» ÄÑÍÖÏ¼ÐÑÄÔ
ÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÕÎÏÍÏÎÑÇÔÆÏÀ»ÔÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÍÖÑÍÖÏÈÐÍ¿ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ½
ÆÏÀÅÄ¼ÍÊË
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÊÍÈÌÓÌÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÄÈÏ¼À ºÐÑÓÊÀÈÏÍÐÓÏÈÌ¬ ÃÈÀÁ¼ÓÐÇÔ
ÐÄÕÎÏÀÑÇÔ¢ÖÏÎÇÔÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿ÌÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
Παρέχονται:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔÐÑÇÌ½ËÇÍÖºÕÄÈºÃÏÀ
ÇÄÑÀÈÏ¼À ÃÈÀÑ¼ÒÄÑÀÈÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÃÓÏÄ¬ÌÐÑºÆÇ
ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»ÆÈÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÄÑÍÕ»ÔÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ¬ÑÀÉ¼ÃÈÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: QFUSPT!TJSJPTUSBWFMHS8FCTJUFTXXX
TJSJPTUSBWFMHS XXXTJSJPTPOMJOFHS XXXGJMPYFOJBIPUFMTHS

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

¤Drive AE ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÊÈÐÒÎÐÄÓÌÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÑÍ
ÖÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ¡¬ÏÇÔ¦ÍÏÓ¼ÍÖ 
Άτομα για τη Στελέχωση Τμήματος Πωλήσεων
Δεξιότητες/προσόντα:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÎËÇÐÇÔ ÏÓÑÍÁÍÖË¼ÀÔ
ÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊ½

ÏÍØ½ÌÊÀÈÆÏ»ÆÍÏÇÀÌÑ¼ËÇÂÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤:ÊÀÈ§40GGJDF
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
ÊÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÑÍÖÏÈÐÍ¿ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
Κύριες αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q ÌÀ×»ÑÇÐÇÌºÓÌÐÖÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÄÉÄË¼ÉÄÓÌÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
qÖÌÄÕ»ÔÀÌÀ×»ÑÇÐÇÌºÓÌÑÏ½ÓÌÏÍÎÒÇÐÇÔ
ÑÍÖÏÍØ½ÌÑÍÔ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÌÀºÌÍÖÄÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÀÔÐÑÍe-mail:
JOGP!ESJWFIFMMBTHS»ÐÑÍÅÀÉ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΒαμβακάς Βιομηχανικός Εξοπλισμός Α.Ε. ÈÐÑÍÍÈÇºÌÇÊÀÑ¬*40 ÇÍÍ¼ÀÃÈÀÒºÑÄÈÇÕÀÌ»ÀÑÀ
ÊÀÈÖËÈÊ¬ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ ÀÄÏÍÐÖÈÄÐÑºÔÊÀÈÐÖÐÑ»ÀÑÀÄÈÄÐºÌÍÖÀºÏÀ ×ÇÑ¬
Πωλητή με Τεχνική Κατάρτιση
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÄÓÔ¤±
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q²ÓÏ¼ÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊÄÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿ÌÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
Παρέχονται:
qÄÌÒ»ÄÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍ
ÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½ÔÊÀÈÏÍ»ÒÄÈÄÔ
q&ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÔ ÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
"ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔÐÑÍe-mail: JOGP!
WBNWBDBTHSÄÑÇÌένδειξη: Πωλητής. XXXWBNWBDBTHS
Sales Executive
Key duties:
q"DIJFWJOHUIFTFUQFSTPOBMHPBMTCZNBOBHFNFOU
q#VJMETBOETUSFOHUIFOTSFMBUJPOTIJQTXJUIFYJTUJOH
BOEOFXDVTUPNFSTUPFOBCMFGVUVSFCVTJOFTTFT
"DUJWJUJFTDPVMEJODMVEFTBMFTDBMMT USBEFTIPXT FUD
q6OEFSTUBOETUIFPWFSBMMNBSLFUDPNQFUJUPSTTUSFOHUIT
BOEXFBLOFTTFT FDPOPNJDUSFOET TVQQMZBOEEFNBOE
FUDBOELOPXTIPXUPTFMMBHBJOTUUIFN
Requirements:
q#FBQFPQMFQFSTPOXJUIBQPTJUJWFBUUJUVEF
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOTLJMMTSFRVJSFE
q4QFBL XSJUFBOEDPOWFSTFGMVFOUMZJOFOHMJTI
,OPXMFEHFPGBOZPUIFSMBOHVBHFXJMMCFBOBEWBOUBHF
q1PTTFTTTUSPOHDPNQVUFSTLJMMT
q$SFBUJWFBOETUSBUFHJDTLJMMT
q4FMGNPUJWBUFEBOEDPNQFUJUJWFESJWFSFRVJSFE
q4USPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMTBOEUIFBCJMJUZUPXPSL
JOBUFBNPSJFOUFEFOWJSPONFOU
q$BS
q1SJPSXPSLFYQFSJFODFJOUIFGJFMEPGQBQFSBOEQVMQ
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
"QQMZUPe-mail: EUTPMJBLPT!OJUDPHS
)Domotel Hotels & ResortsÀÌÀ×ÇÑ¬
Διευθυντή Πωλήσεων
§Ä ºÃÏÀ ÑÀ ÊÄÌÑÏÈÊ¬ ÆÏÀÅÄ¼À ÑÇÔ ÐÑÇÌ Ò»ÌÀ  ÄÌÑ½Ô ÑÍÖ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ%PNPUFM,BTUSJ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JCJLJOJ!EPNPUFMHS
½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿Μπουντουράκης
Α.Ε.ÐÑÇ¡¥¢¤ÏÀÊËÄ¼ÍÖ×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
Πωλητής
§ÄÏÍÙÇÏÄÐ¼À ¬ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
ÊÀÈÄÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Προσφέρονται:ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÄÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÀÈÑÇËºÅÓÌÍ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍe-mail: BDDPVOU!CPVOUPVSBLJTHS
¤Α. Χατζόπουλος Α.Ε.ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»Ä¿ÊÀÑÓÌÖËÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ¥ÃÏ¿ÒÇÊÄÀ½ÑÍÌ ÒÀÌ¬ÐÈÍ
²ÀÑ×½ÍÖËÍÑÍÊÀÈÐ»ÄÏÀÄ¼ÀÐÑÄ¼ÀÀ½ÑÈÔÑÀÕ¿ÑÄÏÀ
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÄÔ ÄÑÀÈÏ¼ÄÔ ÄÑÀÍ¼ÇÐÇÔ ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ ÐÑÇÌ
ÄÖÏÓÀØÊ»ÀÆÍÏ¬ÊÀÈºÌÀÔÐÇÀÌÑÈÊ½ÔÃÈÄÒÌ»ÔÀ¼ÊÑÇÔ¤
ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÑÇ
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ Ä ÍËÖ¬ÏÈÒÀ ÆÏÀÅÄ¼À ÓË»ÐÄÓÌ ÐÄ ½ËÇ
ÑÇÌ ¢ÖÏÎÇ ¢ÄÌÃ¿ÍÌÑÀÔ ÐÖÌÄÕÎÔ ÐÄ ÊÀÈÌÍÑ½Í ÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ½ÄÉÍËÈÐ½ÊÀÈÏÍÇÆºÌÀÐÖÐÑ»ÀÑÀÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
ÊÀÈÍÈ½ÑÇÑÀÔ ÇÄÑ»ÐÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔ ²ÀÑ×½ÍÖËÍÔ ¢
Ä¼ÌÀÈÐÑÀÒÄÏ¬ÖÂÇË½ÑÄÏÇÀ½ÀÖÑ»ÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ ÄÁ¬ÐÇÑÈÔÄÉÀÆÓÆºÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
À½ÕÎÏÄÔÏÍÐÅºÏÍÖÄÄ¬ÒÍÔÀÐ¿ÆÊÏÈÑÀÏÍØ½ÌÑÀ
ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ Ë¿ÐÄÈÔÊÀÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔ ÖÍÐÑÇÏ¼×ÍÌÑÀÔÑÍÖÔ
ÄË¬ÑÄÔÀÔÎÐÑÄÌÀÁÄËÑÈÎÐÍÖÌÑÇÌÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑ¬ÑÍÖÔ
ÐÄ½ËÇÑÇÌÀËÖÐ¼ÃÀÀÉ¼ÀÔÑÍËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÀÔ 
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÌÀÄÌÑ¬ÉÍÖÄÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÀÔ
Account Manager B2B Abroad
(κωδικός θέσης: A.M. 01/17)
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄ¼ÑÄÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ Ä¼ÑÄÕÇÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿
qÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½ÌÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔ
ÐÍÖÃÎÌÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÓË»ÐÄÓÌÐÄÀÆÍÏºÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÈÃÀÌÈÊ¬
ÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½ÏÍØ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô»ÑÇÔ
ÆÀËËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
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ÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤± .40GGJDFÊÀÈJOUFSOFU
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÕÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀºÐÀÐÄÍ¬ÃÀ
q¢ÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÁ¬ÐÄÈÄÑÏ»ÐÈÓÌÐÑ½ÕÓÌÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Κύριες αρμοδιότητες:
q¢ÌÑÍÈÐ½ÔÌºÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÊÀÒÍÏÈÐ½Ô
ÑÇÔÏÍÐºÆÆÈÐ»ÔÑÍÖÔ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÌºÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÏÍÐºÆÆÈÐÇÔÌºÓÌÀÆÍÏÎÌ
q¿ÌÑÀÉÇÑÍÖÄÑ»ÐÈÍÖÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
Γραμμή αναφοράς: ¤ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÈÄÖÒÖÌÑ»
ÓË»ÐÄÓÌ
Παρέχουμε:ºÌÀÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ CPOVT
Ä¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÀÑÍÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
×Ó»ÔÖÆÄ¼ÀÔ ¬ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐ¿ÆÕÏÍÌÍ 
ÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÊÀÒÎÔÄ¼ÐÇÔÐÖÌÄÕ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÑÄ¼ËÑÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍe-mail: IS!IBU[PQPVMPTHS§ÄÑ¬ÑÇÌ
ÀÏÀËÀÁ»ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÍÖ
ÏÍÅ¼Ë¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÖÐÑÇÏ¬ÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÄÑÀÈÏÈÊ»ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀXXXIBU[PQPVMPTHS
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΠηγές Κωστηλάτας Α.Ε. ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÄÅÈÀËÎÐÄÓÔÅÖÐÈÊÍ¿ÄÑÀËËÈÊÍ¿ÌÄÏÍ¿ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÖÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ½ÔÑÇÔÐÑÇÌ ÑÑÈÊ»
Υπεύθυνο Πωλήσεων
Κύριες αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÐÑÇÌ ÑÑÈÊ»
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q¢ÈÒÄÎÏÇÐÇÐÇÄ¼ÓÌÎËÇÐÇÔ
q.FSDIBOEJTJOHÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÊÀÑÀÆÏÀÅ»ÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ
ÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q ÌÀÆÌÎÏÈÐÇÄÖÊÀÈÏÈÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ ¢¥°¢¥
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ§40GGJDF
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
Παροχές εταιρίας:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ ¤±ÊÀÈUBCMFU
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail:
FVSPXBUFSMBOE!HNBJMDPN
Sales Manager-Athens
Απαιτήσεις και προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÐÍÖÃÎÌ»ÀÌÎÑÄÏÇÔ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÑ»À
ÓË»ÐÄÓÌÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ):ÊÀÈ8JOEPXT .40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»
ÊÀÈÇÉºÌÇÆËÎÐÐÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÄÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
qÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌËÍÆÈÐÈÊÍ¿1SPUFM
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!BOBUPMJBIPUFMTHS
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔ)03&$"À½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀΑ. Φυλακτός
& Σία Ο.Ε. ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÄ½ÏÈÍÕÀÏÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÀÍÏÏÖÀÌÑÈÊÎÌ ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ:
Εξωτερική/ός
Πωλήτρια/Πωλητής
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
Παρέχονται: ½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À ÈÐÒ½Ô ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
ÊÀÈÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: TVQQPSU!NGDMFBOJOHHS
°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
¤ÀËÄÖÏÍÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀΜύλοι Αφών Μαρρά Α.Ε.ÄºÃÏÀ
ÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Πωλητή/Πωλήτρια
§ÄºÃÏÀÑÇÌ ÑÑÈÊ» ÆÈÀÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÑÇÔ
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊ»
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!NBSSBTTBHS
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Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

Η Royal Sugar Α.B.E.E., ηγετική εταιρία στο εμπόριο τροφίμων με έμφαση στο εμπόριο ζάχαρης, επιθυμεί να προσλάβει
έμπειρους:
Πωλητές Καταναλωτικών Προϊόντων
Στο υποκατάστημά της στον Ασπρόπυργο Αττικής
Αρμοδιότητες: Η θέση αφορά στην προώθηση
και στην ανάπτυξη των πωλήσεων της εταιρίας
με έμφαση:
qÑÇÌÎËÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄÄË¬ÑÄÔ)03&$"
qÑÇÌÎËÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄLFZBDDPVOUÄË¬ÑÄÔ
qÑÇÌÄÌ¼ÐÕÖÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
και στην επέκτασή του
qÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÈÔÄÈÐÊºÂÄÈÔÐÄÄË¬ÑÄÔ
ÆÈÀÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αναζητούμε συνεργάτες με όρεξη για εργασία, με πελατοκεντρική προσέγγιση στις πωλήσεις, εμπειρία και διάθεση να
ÐÖÁ¬ËËÍÖÌÐÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προσόντα:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌÐÄÒºÐÇ
ÓË»ÐÄÓÌÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌÊÀÈÍÑÎÌ
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και διαπραγμάτευσης
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ ÀÌ¬ËÇÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ ÄÐÑ¼ÀÐÇ
στο αποτέλεσμα
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÁ¬ÐÄÈ
προϋπηρεσίας και προσόντων
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½
εργασιακό περιβάλλον
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀºÓÔÊÀÈÑÇÌÀÏÀÐÊÄÖ»ÐÑÍe-mail: hr@
SPZBMTVHBSHS ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÐÑÍTVCKFDUÑÍÌτίτλο της θέσης:
Πωλητής HO.RE.CA. Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔ
ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
ÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇ ÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
Η εισαγωγική εταιρία Modern Line (XXXNPEFSOMJOFHS) με
ÄÈÑÖÕ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÄÑÎÌÐÑÍÕÎÏÍÑÇÔÕÍÌÃÏÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
ÀÆÈ½ È×ÀÎÌÊÀÈÄÐÓÏÍ¿ÕÓÌ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Εξωτερικό Πωλητή Χονδρικής
Κύρια καθήκοντα της θέσης:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÐÄ Ò»ÌÀÊÀÈÄÀÏÕ¼ÀÄÄÈÐÊºÂÄÈÔÊÀÈÃÄÈÆÀÑÈÐÍ¿Ô
ÐÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÑÓÌÄËÀÑÎÌ
qÈÄ¿ÏÖÌÐÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÄÑ¬ÑÇÌÎËÇÐÇ
qÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÄÈÐÏ¬ÉÄÓÌ ÆÈÀÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
εντός Αττικής)
q¢ÌÄÏÆ»ÐÖÄÑÍÕ»ÐÑÀNFFUJOHÓË»ÐÄÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÓÔÄÉÓÑÄÏÈÊ½Ô
ÓËÇÑ»ÔÕÍÌÃÏÈÊ»ÔºÑÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌÊÀÈÏÍÐÓÈÊÎÌ
στόχων
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÊÀÈÊÀÑÍÕ»
ÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÓÑºÏÀÔÀÌÓÑ¬ÑÇÔÐÕÍË»ÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
πρόσθετο προσόν
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒ½ÊÀÈÏÍ»ÒÄÈÄÔÄ¼ÑÍÖÇÌÈÀ¼ÍÖ
τζίρου
q ÐÅ¬ËÄÈÀ ¥¦
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍÆÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÕÏ»ÐÇÊÀÈÊ¬ËÖÂÇÄÉ½ÃÓÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÊ¼ÌÇÐÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!NPEFSOMJOFHS
Στέλεχος Πωλήσεων Λογισμικού & Εφαρμογών
πλήρη απασχόληση
Αρμοδιότητες:
q ¿ÉÇÐÇÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÓÌÐÑ½ÕÓÌ
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÏÍÐÓÈÊ»ÑÇËÄÅÓÌÈÊ» 
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÎÌÊÀÈ¬ÄÐÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÏÍÐÅÍÏÎÌ
Προσόντα/requirements:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄ¡¡ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÍÍÑÏÍ¼ÀÌÈÊÇÑ» DBOEPBUUJUVEFÊÀÈÄÈÍÌ»
στην επίτευξη στόχων
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ¬ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÊÀÈÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ 
ομαδικότητα, πρωτοβουλία και συνέπεια στην τήρηση
χρονοδιαγραμμάτων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFJOUFSOFU
q¢ÈÒÖÇÑºÔÆÌÎÐÄÈÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌ
συστημάτων
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Προσφέρονται:
q§ÈÐÒ½ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
q¢ÈÏ½ÐÒÄÑÍ½ÌÍÖÔÁ¬ÐÄÈÐÑ½ÕÓÌ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÀÆÈÀÃÈ¬ÊÏÈÐÇÊÀÈÄÉºËÈÉÇÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»
εταιρία με καινοτόμες και πρακτικές λύσεις
Βιογραφικά στο e-mail: ISIFMMBT!HNBJMDPN

)ÄÑÀÈÏ¼ÀThe Luxury Hotels (Thessaloniki Mediterranean
Palace Hotelq Grand Hotel Palace) ζητά:
Στέλεχος για το Τμήμα Πωλήσεων
ÑÇÌ Ò»ÌÀ Ä ÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇ ÐÑÍÌ ÄÑÀÈÏÈÊ½ ÊÀÈ ÐÑÍÌ ÐÖÌÄÃÏÈÀÊ½ÑÍºÀ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÉºÌÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
 »ÐÄÐÖÌÄÃÏÈÀÊ½ÆÏÀÅÄ¼ÍÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: TFDSFUBSZ!HSBOEIPUFMQBMBDFHS
ÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇ½ÌÍ½ÐÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ËÇÏÍ¿ÌÑÈÔ
ανωτέρω προϋποθέσεις και συνοδεύονται από πρόσφατη
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À

IATΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ
Η εισαγωγική εταιρία Platinum A.E., ζητά στην περιοχή της
Αττικής:
Ιατρικούς Επισκέπτες
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÑÍÖÄÏÈÃ¼ÍÖÀÆÍÏ¬Ô ÄÌÇÄÏÎÌÍÌÑÀÔ
ÑÍÖÔÆÈÀÑÏÍ¿ÔÊÀÈÑÀÅÀÏÀÊÄ¼ÀÐÑÇÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÄÏÈÍÕ»ÑÍÖ
Απαραίτητα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÄÈÀÑÏÈÊ»
ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÀÆÍÏ¬ÔÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊÎÌ
σκευασμάτων
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊÎÌÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿.40GGJDF
ÄÅÀÏÍÆÎÌ
qÍÁÀÏ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÑÍºÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
Παρέχονται:
q§ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
q ÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËºÅÓÌÍÊÀÈMBQUPQ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À 
στο εξής e-mail: JOGP!QMBUJOVNHSFFDFDPN
Η φαρμακευτική εταιρία Pharmanel ενδιαφέρεται να προσλάβει για την Αττική:
Ιατρικό Επισκέπτη
Προφίλ θέσης: Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για
ÑÇÌÈÀÑÏÈÊ»ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊÎÌÐÊÄÖÀÐ¬ÑÓÌÐÑÍÖÔÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔÖÆÄ¼ÀÔÑÇÔÄÏÈÍÕ»Ô
ευθύνης του, σύμφωνα με τη στρατηγική της εταιρίας, με
ÐÑ½ÕÍÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÑÍÖÄÏÈÃ¼ÍÖÀÆÍÏ¬Ô
Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÓÔÈÀÑÏÈÊ½Ô
επισκέπτης με αποδεδειγμένη επίτευξη στόχων
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÀÆÍÏ¬ÔÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊÎÌÐÊÄÖÀÐ¬ÑÓÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊÎÌÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ
qÄÈÒÎÊÀÈÄÈÏÏÍ» ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÈÒÖÇÑ½ÑÖÕ¼Í ¢¥ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÒÄÑÈÊºÔ
επιστήμες ή επιστήμες υγείας
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDF
Η Pharmanel προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ ÄÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ ÊÈÌÇÑ½
τηλέφωνο, πρόσθετο ασφαλιστικό πρόγραμμα
ÌÍÐÍÊÍÄÈÀÊ»ÔÄÏ¼ÒÀËÂÇÔ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και συνοδευτική επιστολή στο e-mail:
hr@QIBSNBOFMHSÀÃÍÒÄ¼À¬ÌÑÇÐÇÐÄ½ËÍÖÔÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÒÀÊËÇÒÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀXXXQIBSNBOFMHS
Η εταιρία ΙΝΠΑ Α.Ε. Φαρμακευτική (XXXJOQBHSDPN) εκÏÍÐÓÄ¼ÊÀÈÌÍÑ½ÀÏÍØ½ÌÑÀÀ½ÊÍÏÖÅÀ¼ÍÖÔÍ¼ÊÍÖÔÑÍÖ
ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿À½ÑÍÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÄ
επαγγελματίες υγείας επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα:
Πωλητές-Ιατρικούς Επισκέπτες
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌÐÄÓË»ÐÄÈÔÈÀÑÏÈÊ»
ενημέρωση
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÄÈÐÑ»ÄÔ
της υγείας
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
Η INPA προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
qÖÌÄÕ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!JOQBHSDPN
Η εταιρία Advance Products δραστηριοποιείται στη διάθεση
εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και αναζητά:
Iατρικό Επισκέπτη
ÈÀ Ò»ÌÀÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Αρμοδιότητες θέσης:
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇ ÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄÅÀÏÍÆ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÐ¿ÅÓÌÀ
με τις εταιρικές προδιαγραφές
q§ÄËºÑÇÊÀÈÄÊÑ¼ÇÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿

Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
των πωλήσεων στον ιατρικό κλάδο
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
q ÌÑ¼ËÇÂÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
qÄÑÈÊ» ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÌÄ¿À
ομαδικότητας
Βιογραφικά στο e-mail: hr@BEWBODFQSPEVDUTHSÀÄÉÄτάζονται μόνο τα βιογραφικά που πληρούν το επιθυμητό
ÏÍÅ¼ËÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
Ιατρικός Επισκέπτης-Koμοτηνή
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το
ÐÑÀÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ¬ÈÀÑÏÈÊ¬Ä¼ÃÇ¤ÀÌÍÃÈÊ»ÍÏÄ¼ÀÑÇÔ
εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό της
ÊÀÈÐÑÇÃºÐÄÖÐ»ÑÇÔÐÑÍÌÀÌÒÏÎÈÌÍÀÏ¬ÆÍÌÑÀ
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÀÏÍÖÐ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q²ÓÏ¼ÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÐÖÌCPOVTÀÌÀË½ÆÓÔ
απόδοσης
qÖÌÄÕ»PGGUIFKPCÊÀÈPOUIFKPCÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ MBQUPQ ÊÈÌÇÑ½
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔºÐÀÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÀÆÍÏ¬
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À ÍÕÑ¬ÓÏÍ
Βιογραφικά στο e-mail: OJP!HDQHS»ÐÑÍÅÀÉ
3, αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΙΕ ΚΟΜ»ÑÀÕÖÃÏÍÈÊÎÔ
ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ ÖÆ»Ô ¦ÇÅÈÐÈ¬XXXHDQHS
Η εταιρία Νόρμα Ελλάς Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον
ÕÎÏÍÑÓÌÅÀÏ¬ÊÓÌ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Επιστημονικό Συνεργάτη/Ιατρικό Επισκέπτη
Με νοσοκομειακή εξειδίκευση για την ευρύτερη περιοχή της
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÌÍÐÍÊÍÄÈÀÊºÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇ¤±
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ ÊÀÒÎÔ
και εξαιρετικές προοπτικές επαγγελματικής
σταδιοδρομίας
Βιογραφικά στο e-mail: DW!OPSNBIFMMBTHS»ÐÑÍÅÀÉ
¦¬ÒÄÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ»
Η φαρμακευτική εταιρία FITO+ με ραγδαία εξέλιξη στο φαρμαÊÄÖÑÈÊ½ÕÎÏÍ ÃÇÈÍÖÏÆ¼À¢ËË»ÌÓÌÄÈÐÑÇ½ÌÓÌÅÀÏÀÊÍÍÈÎÌ
ÄÀÏÀÆÓÆºÔÅÖÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÄÄÊÕÖË¼ÐÀÑÀÀ½ÑÍÖÔ
ÁÍÑÀÌÍÊ»ÍÖÔÑÇÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÀÅÀÏÀÊÄ¼ÀÐÄ
½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇ Θεσσαλονίκη:
Πωλητή Φαρμακείων (κωδικός: ΕΠ3)
Προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÎËÇÐÇ
q¢ÉÓÐÑÏºÅÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ ¢¥»°¢¥ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
με αποτελεσματική εξυπηρέτηση και ανάπτυξη
του πελατολογίου στον τομέα ευθύνης του
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈ½ÏÀÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²
Προσφέρονται:
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ ÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÑÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
ÊÀÈCPOVT ÏÍ»ÒÄÈÄÔÐÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÍ ÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q°BCMFUÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÍÌÑºËÍ
q ÑÍÈÊ½CVTJOFTTDPBDIJOHÀ½ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÐÑÄËºÕÇÑÍÖ
ÕÎÏÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ÐÑÍe-mail:
GJUPFSHBTJB!IPUNBJMDPNËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔIUUQTXXXZPVUVCF
DPNXBUDI W%5YEV* 'BDFCPPLIUUQTFMHSGBDFCPPL
DPN'*50

ΙΑΤΡΟΙ
Η Κεντρική Κλινική Αθηνών αναζητά:
Ιατρό Μικροβιολόγο
&ÈÐÑÇÍÌÈÊ¬ÖÄ¿ÒÖÌÍÑÍÖÄÏÆÀÐÑÇÏ¼ÍÖÑÍÖÍËÖØÀÑÏÄ¼ÍÖ
»ÏÀÔ ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÌ¦ËÈÌÈÊ» ÒÇÌÎÌÊÀÈÐÑÍÈÃÈÓÑÈÊ½
ÍËÖØÀÑÏÄ¼ÍÑÇÔÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»ÔÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍ»À½ÕÎÏÀ
ÑÇÔÄÖÏÓÀØÊ»ÔºÌÓÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ
ÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
¢Ë¬ÕÈÐÑÍÄÆÆÖÇºÌÍËÇÏÓÑºÍ ÜÄÄÈËºÍÌCPOVT
ÇËÎÐÑÄ ÑÍ ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌ ÐÀÔ ÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
σημείωμα στο e-mail: ISDFOUSBM!HNBJMDPN

®ÄË¬ÑÇÔÀÔÄ¼ÌÀÈºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÈÀÑÏÄ¼ÍÒºÐÄÓÌ Ë»ÏÓÔ
ÄÉÍËÈÐºÌÍÄÉºÑÀÐÇÍÑÈÊÎÌÄÃ¼ÓÌ ÄÏÈÄÑÏ¼À ÑÍÍÆÏÀÅ¼À
ÊÄÏÀÑÍÄÈÃÍ¿Ô ÍÑÈÊ»ÑÍÍÆÏÀÅ¼ÀÐÖÌÍÕ»Ô 0$5 ÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÔÆÄÌÈ¬Ô MBTFSÅÓÑÍÇÉ¼ÀÔ :"(MBTFSÊÀÂÍÖËÍÑÍ» 4-5
MBTFS ÄÈËÄÊÑÈÊ»ÑÏÀÄÊÍÖËÍËÀÐÑÈÊ»ÆÈÀÑÇÒÄÏÀÄ¼ÀÑÍÖ
ÆËÀÖÊÎÀÑÍÔ Ð¿ÌÑÍÀÃÈÀÒºÐÈÍ ÁÖÒÍÐÊ½ÇÐÇ¢ÈËºÍÌ
ÐÕÍË»½ÏÀÐÇÔÄÍÏÒÍÑÈÐÑ» ÆÌÓÍÃÍÑ»ÐÄÈÔ ÎÏÄÔÄ¼ÐÊÄÂÇÔ
ÆÈÀÁÍÇÒ»ÀÑÀÕÀÇË»Ô½ÏÀÐÇÔÈÀÑÍÈÀÑÏÄ¼Í×ÇÑÄ¼ÑÀÈÑÍ
ÐÖÌÑÍ½ÑÄÏÍÃÖÌÀÑ½ÌºÌÀÔ¼À
Ειδικός Οφθαλμίατρος
Θέση:Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Τόπος απασχόλησης: Buchen 0EFOXBME ÄÑÀÉ¿
)FJMCSPOOÊÀÈ8wS[CVSH
Έναρξη απασχόλησης:³ÄÐÀ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q°¼ÑËÍÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÍÅÒÀËÍËÍÆ¼ÀÔ
qÄÏÀÌÈÊ¬ÐÄÄ¼ÄÃÍ ÀËË¬ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ¡
Προσφέρονται:
qÍË¿ÄËÊÖÐÑÈÊ»ÀÍÈÁ»ÄCPOVT
qÏÍÐÓÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÍSFMPDBUJPO
q´ÌÀÀÐÅÀËºÔÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÌÄÉ¬ÏÑÇÑÇÄÏÆÀÐ¼À ÍÈÎÏÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÍÏÍ¿Ì
ÌÀÍÏÈÐÑÍ¿ÌÄÍÌÓºÌÀ ÎÏÄÔÄÁÃÍ¬ÃÀ ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
μερικής απασχόλησης)
qÍË¿ÊÀË»Ð¿ÌÃÄÐÇÐÖÆÊÍÈÌÓÌÈÎÌÄÑÈÔ½ËÄÈÔ
8wS[CVSHÊÀÈ)FJMCSPOO
q§ÄËËÍÌÑÈÊ»ÀÆÍÏ¬ºÏÍÖÔÑÍÖÈÀÑÏÄ¼ÍÖ ÈÒÀÌ»
q¢ÅÇÄÏ¼ÄÔºÏÄÔÑÍÌÕÏ½ÌÍ
ÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÄË¬ÑÄÐÄÄÀÅ»À×¼ÀÔ»
στείλτε μας το βιογραφικό σας στο e-mail: JOGP!FVSPNFEJDBMT
EFÊÀÈÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ¬ÄÐÀÀ×¼ÐÀÔÀÄ¼ÀÐÑÄÃ¼ËÀ
ÐÀÔÊÀÈÒÀÐÀÔÊÀÒÍÃÇÆ»ÐÍÖÄÊÀÒ½ËÇÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À®È
ÖÇÏÄÐ¼ÄÔÀÔÄ¼ÌÀÈÆÈÀÄÐ¬ÔÕÓÏ¼ÔÕÏºÓÐÇÄÌÄÌÄÏÆÍ¿Ä
ÕÏÍÌÍ¼ÐÒÓÐÇ ÃÄÌÖ¬ÏÕÍÖÌÊÏÖÅ¬»ÉÀÅÌÈÊ¬ºÉÍÃÀ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ
Η εταιρία Μεσογειακό Κέντρο Διακοπών Αιμοκάθαρσης
Α.Ε. ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇÆÈÀÑÇÌ§² ÑÍÖ¤ÏÀκλείου ¦Ï»ÑÇÔ
Νοσηλευτή
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»Ô
q³ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔÌÍÐÇËÄÖÑ»
q&$%qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄ§² »§°ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Βιογραφικά στο e-mail: JOGPDSFUF!NFTPHFJPTHS

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
Η εταιρία Freshways Ε.Π.Ε.ÐÑPËÀ¼ÐÈPÑÇÔÐÖÌÄÕ½ÄÌÇÔ
ÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÑ»À
ÏÍÇÒÄÈÎÌ
Χημικό Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÕÇÈÊÍ¿ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÏ½ÅÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±.T0GGJDF
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¿ÁÀÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: IS!GSFTIXBZTHS
Μηχανολόγος Μηχανικός
Θέση:§ÄËÄÑÇÑ»ÔÄÈÁËºÓÌÇÕÀÌÈÊ½Ô
Τόπος: Ò»ÌÀ  Æ¼ÀÀÏÀÐÊÄÖ»
Απαραίτητα προσόντα: ¢Ë¬ÕÈÐÑÇ ÄÑ»Ô ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÐÄ
ÄËÄÑÇÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í¤§ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: ¢ÄÈÏ¼ÀÄÊ½ÌÇÐÇÔÄËÄÑÎÌ
ÄÅÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÔÐÄÄÆ¬ËÀÊÑ»ÏÈÀ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À 
νοσοκομεία, γραφεία, πολυκαταστήματα)
Καθήκοντα θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÏÍÊÀÑÀÏÊÑÈÊ½ÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÓÌºÏÆÓÌ
qÕÄÃ¼ÀÐÇÊÑÇÏÈÀÊÎÌÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÎÌÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ 
Ð¿ÅÓÌÀÄÃÈÄÒÌ»TUBOEBSET
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÏÍÙÍËÍÆÈÐÎÌÊÀÈÑÄÖÕÎÌ
δημοπράτησης
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q¢ÊÏÍÐÎÇÐÇÐÄÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÈÔÍ¬ÃÀÔºÏÆÍÖ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÃÈÄÌºÏÆÄÈÀÄÑÏ»ÐÄÓÌ
Η εταιρία: °ÍÄËÄÑÇÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼ÍΑ. Υφαντής Ε.Π.Ε. ιδρύθηκε
ÑÍÊÀÈÄ¼ÌÀÈºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖSychem Α.Ε.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
q¦ÑÇÏÈÀÊºÔÊÀÈÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q§ÇÕÀÌÍÐÑ¬ÐÈÀ)7"$ÊÀÈ%)8ÄÕÏ»ÐÇÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ
ÆÄÓÒÄÏ¼ÀÔ ÀÌ¬ÊÑÇÐÇÔÒÄÏ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÒÄÏÈÊÎÌ
ÇËÈÀÊÎÌ
q¢ÌÄÏÆÄÈÀÊºÔÄËºÑÄÔ
q¢ÈÃÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔTQBTÊÀÈÊÍËÖÁÇÑÈÊÎÌ
ÃÄÉÀÄÌÎÌ
q ÌÑËÈÍÐÑ¬ÐÈÀ
qÖÐÑ»ÀÑÀÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÌÄÏÍ¿
q ÌÑÈÃÈÀÁÏÓÑÈÊ»ÊÀÒÍÃÈÊ»ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÃÍÕÄ¼ÓÌÌÄÏÍ¿ 
ÀÆÓÆÎÌÊÀÈÀÏ¬ÊÑÈÓÌÑÄÕÌÈÊÎÌºÏÆÓÌ
Βιογραφικά στο e-mail: KPCT!ZGBOUJTFOHJOFFSJOHHS ή στο
ÅÀÉÄÀÌÀÅÍÏ¬ÐÑÍÌκωδικό θέσης: YF-MS5.
Mηχανολόγος /Xειριστής Eργαλειομηχανών
§ÄÄÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Βιογραφικά στο e-mail: JOGP!FMJODPNHS
συνέχεια στη σελ. 16
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Η εταιρία Semac Automation S.A. ενδιαφέρεται να προσλάβει δύο (2):
Μηχανικούς Υποστήριξης
Βιομηχανικού Αυτοματισμού
Για το γραφείο της Ν. Ελλάδας στον Πειραιά.
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος ή αυτοματιστής ή ηλεκτρονικός
ή μηχανολόγος ή χημικός μηχανικός.
Προσόντα:
q³ÑÀÈÐÑÀÀÆÆËÈÊ¬ÄÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ8JOEPXT .40GGJDF
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄ¼ÃÈÀ»ÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
Προσφέρουμε:
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÍÈÁ»ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
Περιγραφή εργασίας:
q3FQBJST NBJOUBJOT DBMJCSBUFT BEKVTUTBOEJOTUBMMT
JOEVTUSJBMNFBTVSJOHBOEDPOUSPMMJOHJOTUSVNFOUBUJPO
q5IJTJOTUSVNFOUBUJPONBLFTTVSFUIBUBMMNBDIJOFT
JOBQMBOUBSFTBGFBOESVOOJOHDPSSFDUMZ
q4VQQPSUPGDVTUPNFSTBOETBMFTFOHJOFFST
PGUIFDPNQBOZ
"QQMZUPe-mail: FUTJ!TFNBDHS
Η εταιρία PFIC Ltd. ζητά να προσλάβει στο εργοστάσιο παÏÀÆÓÆ»ÔËÈÀÐ¬ÑÓÌÍÖÃÈÀÑÇÏÄ¼ÐÑÇºÀ¦ÀÏÁ¬ËÇÐÑÍÌ
ÌÍ½¦ÀÁ¬ËÀÔ
Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÖÈÊ¬ÏÍÐ½ÌÑÀÈËÓÀÑÍ¿ÕÍÔÕÇÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô
ÄËËÇÌÈÊÍ¿»ÈÐ½ÑÈÍÖÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖÑÇÔÀËËÍÃÀ»Ô 
ºËÍÔ°¢¢
qÏ½ÐÒÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¼Ñ¼ÑËÍÈ 
κατά προτίμηση σε σχετικό με την απασχόληση
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
qºÌÇÆËÎÐÐÀ ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
Ä¼ÄÃÍQSPGJDJFODZ Ï½ÐÒÄÑÄÔÆËÎÐÐÄÔÒÀËÇÅÒÍ¿Ì
Ö½ÂÇ
qÌÎÐÄÈÔ¤± ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ
ÑÍÖ.40GGJDF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À¢ÈÒÖÇÑ»ÐÄÀÏ½ÍÈÀÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»
δραστηριότητα
q¤ËÈÊ¼ÀºÕÏÈÄÑÎÌ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
qÍÈºÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÏÍÒÖ¼À
για εργασία σε απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον
ÊÀÈÀÖÉÇºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ικανότητες
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q Ì¬ÑÖÉÇÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν αίτηση
ÐÖÌÍÃÄÖºÌÇ À½ ÀÌÀËÖÑÈÊ½ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÇÄ¼ÓÀ ÐÑÍ
e-mail: IS!QGJDFV
°ÍPorto Carras Grand ResortÐÑÇ²ÀËÊÈÃÈÊ» ÑÍÍÍÏÅ½ÑÄÏÍÊÀÈËÇÏºÐÑÄÏÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄºÃÏÀÑÍ½ÏÑÍ¦ÀÏÏ¬Ô
Χημικό Μηχανικό(code: CHPC)
Κύρια προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÕÇÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»ÔÄËËÇÌÈÊÍ¿
»ÃÈÄÒÌÍ¿ÔÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑÄÕÌÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ»ÄÈÐÊÄÖÎÌ
»ÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌÌºÓÌºÏÆÓÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÑÇÈÒÓÌ¼À²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ½ÓÔ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑÍÖÔÐÑÍ
e-mail: IS!QPSUPDBSSBTDPN ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍ
ÊÓÃÈÊ½Ö½ÂÇÑ»ÀÑÍÔÏÍÐÓÈÊÍ¿¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Η AGT Engineering & Operations ServicesÄ¼ÌÀÈ¼ÀÑÀÕºÓÔ
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌÐÑÍÖÔ
ÑÍÄ¼ÔÑÓÌGBDJMJUZNBOBHFNFOU FOHJOFFSJOHQSPKFDUT TFDVSJUZ
QSPUFDUJPOTZTUFNT FOFSHZFOWJSPONFOUFUDÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
Ñ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ½ÐÍÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÄÄËÀÑÍË½ÆÈÍÍÖ
ÐÖÌÒºÑÍÖÌÊÍÏÖÅÀ¼ÄÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÊÀÈÍÏÆÀÌÈÐÍ¼)ÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔ ÇÄÖÏÄ¼ÀÆÊ¬ÀÖÇÏÄÐÈÎÌÍÖÀÏºÕÄÈ
ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÍÖUPUBMDVTUPNFSTPMVUJPOT ÍÈÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÄÔ
ÊÀÈÈÃÀÌÈÊºÔË¿ÐÄÈÔÑÇÔÀÌÀÃÄÈÊÌ¿ÍÖÌÑÇÌ"(5&OHJOFFSJOH
0QFSBUJPOT4FSWJDFTÓÔ¼ÀÀ½ÑÈÔÈÍÀÉÈ½ÈÐÑÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
ÑÍÖÕÎÏÍÖÐÄÃÈÄÒÌºÔÄ¼ÄÃÍËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
μπορείτε να αντλήσετε στο XXXBHUHSPVQHS¤ÄÑÀÈÏ¼À ÆÈÀÌÀ
ÀÌÑÀÍÊÏÈÒÄ¼ÐÑÈÔÏÍÊË»ÐÄÈÔÊÀÈÌÀÐÖÌÄÕ¼ÐÄÈÑÇÌÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÍÏÄ¼ÀÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÄºÃÏÀÑÇÌ¬ÑÏÀ
Μηχανικό Έργων
¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ ÑÍÐÖÌÑÍÌÈÐ½ ÑÇÌ
Ä¼ÁËÄÂÇÊÀÈÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÓÌÑÄÕÌÈÊÎÌºÏÆÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÍËÈÑÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
qÄÑ»ÔÄÑ»ÔÏÀÆÀÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÍÈÊÍÃÍÈÊ¬
ºÏÆÀ»ºÏÆÀÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÕÎÏÓÌ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÇÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÍËËÀËÎÌÒÄ¬ÑÓÌÄÈÃÈÀ¼ÑÄÏÇÏÍÐÍÕ»
στη λεπτομέρεια
q§ÄÒÍÃÈÊ½Ô ÀÌÀËÖÑÈÊ½Ô ÄÍË¿ÊÀËºÔ
διαπραγματευτικές ικανότητες
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±

Η AGT φροντίζει να προσφέρει: σε όλους τους συνεργάτες
ÑÇÔ¬ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¤ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÊÀÈÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÒÀÆ¼ÌÄÈÄ
Ë»ÏÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄ
¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό θέσης
CON/PROMGR/01 στο e-mail: IS!BHUHSPVQHS§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
Ο όμιλος Kamari ToursÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ αναζητεί για τη σεζόν
του 2018:
Μηχανικό Λεωφορείων
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÌÄÈÐÊÄÖ»ÊÀÈÐÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌËÄÓÅÍÏÄ¼ÓÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
¢¬ÌÄÈÒÖÄ¼ÑÄÌÀÆ¼ÌÄÑÄºËÍÔÑÇÔÍ¬ÃÀÔÑÍÖ,BNBSJ5PVST 
ÐÑÄ¼ËÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ
e-mail: PJLPOPNPVBM!LBNBSJUPVSTHS
Management Force Group TFFLTUPSFDSVJU
Mechanical Engineer & Civil Engineer
'PSUIFQPTUPG4BGFUZ.BOBHFNFOU$POTVMUBOUBOEPS)4
4JUF.BOBHFNFOU$POTVMUBOU
Candidates should have the following qualifications:
q#BDIFMPSEFHSFF "&*PS5&* JO.FDIBOJDBM&OHJOFFSJOH
PS$JWJM&OHJOFFSJOH
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGHSFFLBOEFOHMJTIMBOHVBHF
CPUIWFSCBMBOEXSJUUFO ,OPXMFEHFPGTFDPOEMBOHVBHF
JTBOBTTFU
q$PNNVOJDBUJPOBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
q®SHBOJ[BUJPOBMBOENBOBHFSJBMTLJMMT
q5IPSPVHILOPXMFEHFPGDPNQVUFST
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOBSFMFWBOUQPTU
"QQMZZPVSDWUPe-mail: TFDSFUBSJBU!NGPSTBGFUZDPN
XJUIUIFref. ME-CE-17.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
Η Elvial Α.ΕË½ÆÓÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÍÖÀËÍÖÈÌ¼ÍÖ ×ÇÑ¬ÌºÍÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÆÈÀÑÍÑ»ÀÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
Ηλεκτροσυγκολλητής
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍ
αντικείμενο
qÌÎÐÄÈÔÊÍ»ÔÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÐÖÆÊ½ËËÇÐÇÔ
q³ÃÄÈÀÇËÄÊÑÏÍÐÖÆÊÍËËÇÑ»
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÀÏÍÆÏ¬ÀÑÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÌÈÐÑÄ¿ÄÑÄ½ÑÈËÇÏÍ¼ÑÄÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌ
ÀÏÀÊ¬ÑÓÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ¢¡¥  ¢ ³ÆÈÍÔÀÌÑÄËÄ»ÍÌÀÔ 
¦ÈËÊ¼Ô Ö½ÂÇÊÀÔ§ÀÏ¼ÀÔÏÍ¿ÑÐÍÖ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ
e-mail: IS!FMWJBMHS
Η Auto Marin A.E. αναζητά:
Φανοποιό Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÍÏ¼ÀÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!BVUPNBSJOHS
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÊºÌÑÏÍÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
Υπάλληλος Γραφείου
ÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÂÇÅÈÍÍ¼ÇÐÇÔÀÏÕÄ¼ÍÖ
Προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q ÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: DWBUIFOT!NFDDBOJDB
HS με απαραίτητο τον κωδικό: DE-SEÐÑÍÒºÀ
£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÆÈÀÐÖÌÄÏÆÄ¼ÀÊÀÒÀÏÈÐÍ¿ÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Χειριστές Μηχανημάτων Έργου
Επιθυμητά:ÌºÍÈÄÑÎÌÄÃ¼ËÓÀ§¢ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
ÊÀÈÃ¼ËÓÀÅÍÏÑÇÆÍ¿$  
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ e-mail: JOGP!BSTFSWJDFTHS °ÇËºÅÓÌÍ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAstir Odysseus Resort & Spa 5*ÐÑÇÌ¦Ó
ζητάει:
Ηλεκτρολόγο Εγκαταστάσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qÈÐÑÍÍÈÇºÌÍÃ¼ËÓÀÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÑÇ
από το υπουργείο βιομηχανίας
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀºÌÑÄÀÐÑºÏÓÌÊÀÈÐÄÄÆ¬ËÄÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊºÔ
μονάδες

qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: INBOBHFS!BTUJSPEZTTFVTLPTHS.
°ÇË
°ÍÍËÖÑÄËºÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍTUI Sensimar Grand Mediterraneo
Resort & Spa 5* by AtlanticaÐÑÇÌ¦ºÏÊÖÏÀ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀ
¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Υπεύθυνο Συντήρησης
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ»ÐÖÌÀÅÍ¿ÔÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÄÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ ÖÃÏÀÖËÈÊºÔ ÈÐ¼ÌÀÔ ÒºÏÀÌÐÇÔ
Â¿ÉÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ 
¬ÌÓÐÄÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÔÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
στην εργασία
qÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÊË¬ÃÍ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÕÏ½ÌÍÖ ÇÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖºËÈÊÑÍÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÐÈÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
με επαγγελματική συμπεριφορά
qÈÍÏÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊÍ¿
ÕÄÈÏÈÐÍ¿ºÊÑÀÊÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
Προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÇÌÇÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÄÏÍÍÑÈÊ»ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔ
συνεχούς συνεργασίας
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍ
επαγγελματικό περιβάλλον
qÑºÆÀÐÇÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ» ÆÈÀ½ÐÍÖÔÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÈ
Ê¬ÑÍÈÊÍÈ¦ºÏÊÖÏÀÔ
¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÒÀÆ¼ÌÄÈ½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:
HFO@NOH@HSBOENFE!BUMBOUJDBIPUFMTDPN

ΤΕΧΝΙΚΟΙ
Τεχνικός Σύμβουλος
Αυτοκινήτων
§ÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÒºÐÇÊÀÈºÐÑÓÐÄ¼ÀÀ½ÑÈÔÀÊ½ËÍÖÒÄÔ
¬ÏÊÄÔ78 "VEJ 4LPEB 4FBU 3FOBVMU /JTTBO
ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ¢¼ÐÇÔÌÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÀ½ÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊ¬ÇÕÀÌ»ÀÑÀ
¤ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: NBOLBTT!HNBJMDPN
Η Αφοί Φιλοσίδη A.E.  ÄÉÍÖÐÈÍÃÍÑÇºÌÍÔ ºÍÏÍÔ ÑÇÔ
,PTNPDBS"&×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Προϊστάμενο Τμήματος
Ηλεκτρολογείου Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
qÍËÖÄÑ»ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
ÐÄ(SPVQ7"(
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÄÌºÄÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔÊÀÈÕÏ»ÐÇ
ÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q°ÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀ
ÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:
GMFFUTBMFT!GJMPTJEJTHS»ÐÑÍÅÀÉ
Η Alfanet A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬
ÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô ÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÓÌÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌÑÇÔ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τεχνικό Η/Υ
Τα κύρια καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν:
q ÍÐÖÌÀÏÍË½ÆÇÐÇÐÖÌÀÏÍË½ÆÇÐÇMBQUPQÊÀÈ):
q´ËÄÆÕÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔMBQUPQÊÀÈ):
q¢ÈÐÊÄÖ»MBQUPQÊÀÈ):
Απαιτούμενα χαρακτηριστικά-ικανότητες για το ρόλο:
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÕÎÏÍ
ÑÍÖIBSEXBSF):
q ÖÑÄÌºÏÆÄÈÀ
qºÐÄÖÐÇÆÈÀÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÀÉÈÍÏÄ»ÔÀÏÍÖÐ¼À
Απαραίτητα και επιθυμητά προσόντα:
qºÍÈÄÔºÓÔÄÑÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÍÑÖÕ¼ÍÃÄÖÑÄÏÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔÑÄÕÌÈÊ½Ô¤±ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
1 έτους
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÄÕÌÈÊÎÌÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÄÉºËÈÉÇÔ
q£ÓÌÑÀÌ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Μισθός-παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌÊÀÈÄÈËºÍÌ
ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÊÀÈÌÍÐÍÊÍÄÈÀÊ»ÄÏ¼ÒÀËÂÇ
q§ÄÆ¬ËÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½
περιβάλλον
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ e-mail: IS!BMGBOFUHS » ÐÑÍ ÅÀÉ 
 ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ ÆÈÀ ÑÇÌ ÄÑÀÈÏ¼À ÀÔ 
μπορείτε να βρείτε στο XXXBMGBOFUHS

ÆÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

Η Πετρίδης Α.Β.Ε.Ε. ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔÅÓÑÈÐÑÈÊÎÌÐÓ¬ÑÓÌ ×ÇÑÄ¼
Ηλεκτρολόγο
½ÅÍÈÑÍ¢ ® ¢ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÑÇÔ
ÀÏÀÆÓÆ»Ô ÐÑÇÌºÃÏÀÑÇÔÐÑÍÌ³ÆÈÍ ÒÀÌ¬ÐÈÍÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ¢ ® ¢
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô»ÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Πρόσθετα προσόντα:
qÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ%ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ιδιαίτερα
qÏ½ÐÒÄÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÅÓÑÈÐÍ¿
ÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿ÌÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail: 1SPEVDUJPO!QFUSJEJT
MJHIUJOHHS»ÐÑÍÅÀÉÈÌÐÇÄÑÏ¼ÃÇÔ ¡¢¢ 
³Æ ÒÀÌ¬ÐÈÍÔ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
Η Γενική Κλινική Δωδεκανήσου αναζητά για το ακτινολογικό τμήμα της:
Χειριστή Ιατρικών Μηχανημάτων
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢Ñ»ÐÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒ½ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail:
JOGP!FVSPNFEJDBSIPEFTHS

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

¢ÑÀÈÏ¼ÀÄË¬ÑÇÔÀÔ ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ» ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÕÄÈÏÈÐÑºÔÆÏÀÎÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÆÈÀÑÍ
ÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍÑÇÔÐÑÇÌÍÑÈÍÀÌÀÑÍËÈÊ» ÑÑÈÊ»
Χειριστές Γραμμών Παραγωγής
(κωδ.: ΧΓΠ_1117)
Περιγραφή Θέσης:¤®Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔºÕÄÈÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÆÈÀ
ÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½ÊÀÈÑÇÏ¿ÒÈÐÇÇÕÀÌÎÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÇÏÎÌÑÀÔ
ÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÍÖÃÈºÍÖÌÑÍÖÔÊÀÌ½ÌÄÔÊÀË»ÔÀÏÀÐÊÄÖ»Ô 
υγιεινής και ασφάλειας.
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÊË¬ÃÓÌÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆ¼ÀÔ
ÀÖÑÍÀÑÈÐÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÈÒÖÇÑ»
q¡ÀÐÈÊ½Ä¼ÄÃÍÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÊÖËÈ½ÄÌÍÓÏ¬ÏÈÍ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍ
ÍËÖÄÒÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
&ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTXXXIVNBOGBDUPSHSFMDPOUFOULBSJFSB
Η εταιρία Sammler-Β. Μιχαλόπουλος ΑΕΒΕÈÃÏ¿ÒÇÊÄÑÍ
ÊÀÈÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÇËÈÀÊÎÌÒÄÏÈÊÎÌ
ÐÖÐÑ»ÀÑÓÌ ÐÖËËÄÊÑÎÌÊÀÈÃÄÉÀÄÌÎÌ°ÍÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÄÉ¬ÆÄÑÀÈÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÀ½ÕÎÏÄÔÊÀÈÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈ
ÈÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÉÀÆÓÆÈÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
Η εταιρία αναζητά:
Υπεύθυνο Στελέχωσης
τμήματος Παραγωγής & Προμηθειών
Απαιτείται:
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ÈÃÀÌÈÊ¬&31"UMBOUJT 
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
qÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: TBNNMFS!TBNNMFSHS
Η εταιρία Βιελφύς Α.Β.Ε.Ε. είναι μία αναπτυσσόμενη
ÄÑÀÈÏ¼À ÍÖ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ ÐÑÇÌ ÀÏÀÆÓÆ» ÊÀÈ ÐÑÇÌ
ÄÍÏ¼À ÏÓÑÍÆÄÌÎÌ ÖËÈÊÎÌ ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ ÆÈÀ Å¬ÏÀÊÀ 
ÊÀËËÖÌÑÈÊ¬ ÊÀÈ ÑÏ½ÅÈÀ ¦¿ÏÈÀ ÀÏÀÆÓÆÈÊ» ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÇÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÆÖ¬ËÈÌÓÌÀÍÖËÎÌ
που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις της στα Οινόφυτα
¡ÍÈÓÑ¼ÀÔÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô Ç
ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τεχνικό Παραγωγής
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
Αρμοδιότητες:
qÖÌÑ»ÏÇÐÇÀÏÀÆÓÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
qÈ¬ÆÌÓÐÇÊÀÈÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÁËÀÁÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÏ¿ÒÈÐÇÑÓÌÇÕÀÌÎÌÊÀÑ¬ÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
ÏÍØ½ÌÑÓÌ
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¤ÀÏÀÆÓÆ»Æ¼ÌÄÑÀÈÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔºÏÄÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: BDDPVOU!WJFMGZTHS
Η Ατλας Τέιπς Α.Β.Ε.Ε. ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔ
ÊÀÈÄÁÀÒÈ¬ÆÌÎÐÇÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÑÀÈÌÈÎÌÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ 
ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÃÍÐ»ÀÌÐÇÔ ÀÖÑÍÊ½ËËÇÑÓÌÑÀÈÌÈÎÌÊÀÈ
ÕÀÏÑÍÑÀÈÌÈÎÌ NBTLJOH UBQFT  ÐÑÀ ËÀ¼ÐÈÀ ÑÇÔ ÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÊÀÈ ÁÄËÑ¼ÓÐÇÔ ÑÇÔ ÀÏÀÆÓÆÈÊ»Ô ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
ÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ½ÑÇÔÐÑÇÌ ÑÀË¬ÌÑÇ¨ÒÈÎÑÈÃÀÔ

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017
Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου
Το νέο στέλεχος, υπεύθυνος του τμήματος ποιοτικού ελέγχου,
σε συνεργασία με τον διευθυντή εφοδιαστικής αλυσίδας θα
συμβάλλει στην επίτευξη ολοκληρωμένων λύσεων με σκοπό
τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων της.
Κύρια καθήκοντα της θέσης είναι:
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÑ¬ÑÇÌÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
βάσει των προδιαγραφών ποιότητας της εταιρίας
qÈÄÉÀÆÓÆ»ÃÄÈÆÀÑÍËÇÑÈÊÎÌÄËºÆÕÓÌÐÑÈÔÀÏÀËÀÁºÔ
και στην παραγωγή
q¿ÌÑÀÉÇÀÌÀÅÍÏÎÌÄÏ¼ÀÍÊË¼ÐÄÓÌ
q°»ÏÇÐÇÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
qÈÍ¼ÊÇÐÇÍ¬ÃÀÔÑ»ÀÑÍÔ
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÕÇÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
μηχανικού ή χημικού
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
στη βιομηχανία
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÑÍÖ.40GGJDF
q®ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÏÍÁË»ÀÑÀ 
να είναι μεθοδικός, παρατηρητικός και λεπτομερής,
να διαθέτει ευχέρεια στην επικοινωνία, αποφασιστικός
ÊÀÈÌÀºÕÄÈÃÍÖËºÂÄÈÄÍ¬ÃÀ
q¤ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼À
χρωμάτων, εκτυπώσεων, εύκαμπτης συσκευασίας
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏ»ÊÀÈ½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¥ÃÀÌÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Θα προτιμηθούν οι ενδιαφερόμενοι που προέρχονται από
την ευρύτερη περιοχή του νομού Φθιώτιδας.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: JOGP!BUMBTUBQFTHS
Βοηθός Προϊσταμένου Παραγωγής
Θεσσαλονίκη (TEC 0711)
Περιγραφή:¢ÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌÊÀÈÍÑÎÌ
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÁÍÇÒ½ÏÍØÐÑÀºÌÍÖÀÏÀÆÓÆ»ÔÆÈÀÑÇÍÌ¬ÃÀÑÇÔ
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.
Καθήκοντα θέσης: ® ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔ ÖÍÂ»ÅÈÍÔ ÒÀ ÐÖÄ
τέχει στην υποστήριξη όλων των σταδίων της διαδικασίας
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÖ½ÑÇÌÄ¼ÁËÄÂÇÊÀÈÑÇÌÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÑÍÖ
προϊσταμένου παραγωγής.
Απαραίτητα προσόντα:
q°¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÕÇÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿
q¢ÈÒÖÇÑ»ÐÕÄÑÈÊ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ MPXFS
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
.40GGJDF JOUFSOFU
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÌºÄÈÀ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: HPPHMKK+UXI
¤Elvial S.A., μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÃÈºËÀÐÇÔÀËÍÖÈÌ¼ÍÖÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÆÈÀ
Διοίκηση Παραγωγής
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
q²ÇÈÊ½Ô»ÕÇÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô ¢¥
qÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑ»ÀÀÌÍÃ¼ÓÐÇÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÑÇ¬ÑÓÌ
παραγωγής
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖÊÀÈQSPKFDUNBOBHFNFOU
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ ÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬
αναπτυσσόμενο περιβάλλον
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÌÈÐÑÄ¿ÄÑÄ½ÑÈËÇÏÍ¼ÑÄÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ À
ρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα
ÐÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ¢¡¥  ¢ ¡¥¢ Æ¼ÍÖÀÌÑÄ
ËÄ»ÍÌÀ ¦ÈËÊ¼Ô °¦ Ö½ÂÇÊÀÔ§ÀÏ¼ÀÔÏÍ¿ÑÐÍÖ
ή στο e-mail: IS!FMWJBMHS
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀSammler Β. Μιχαλόπουλος ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το
ÊÀÈÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÇËÈÀÊÎÌÒÄÏÈÊÎÌ
ÐÖÐÑ»ÀÑÓÌ ÐÖËËÄÊÑÎÌÊÀÈÃÄÉÀÄÌÎÌ°ÍÑÇÔÀÏÀ
ÆÓÆ»ÔÄÉ¬ÆÄÑÀÈÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÀ½ÕÎÏÄÔÊÀÈÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈ
μια από τις μεγαλύτερες εξαγωγικές μονάδες στον κλάδο.
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπεύθυνο για τη Στελέχωση
του τμήματος Παραγωγής και Προμηθειών
Απαιτούνται:
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ÈÃÀÌÈÊ¬&31"UMBOUJT
q ÆÆËÈÊ¬
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÊÀÈÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÖÇÏÄÐ¼À
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: TBNNMFS!TBNNMFSHS

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΙωάννου Ζαχαροπλαστική×ÇÑ¬
Ανειδίκευτο Εργάτη Ζαχαροπλαστικής
& Βοηθό Ζαχαροπλάστη
¦ÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ¬ÌÃÏÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢¼ÃÄÈÉÇÍÀÃÈÊÍ¿ÌÄ¿ÀÑÍÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÊÀÈÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÑÇ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»
είναι επιθυμητή για τη θέση του βοηθού
q¼ËÓÀ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÄÈÒÖÇÑ½ÆÈÀÑÇÒºÐÇ
του βοηθού
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία Ιωάννου παρέχει:
qÄÏÈÒÎÏÈÍÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§½ÌÈÇÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÄÏÆÀÐ¼À

Σημαντική προϋπόθεση:°½ÍÔÊÀÑÍÈÊ¼ÀÔÖÑÈÊ»ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
ÊÀÈÈÃÀÌÈÊ¬ÊÍÌÑ¬ÐÑÇ¼ÌÃÍÌÐÇ¥Ó¬ÌÌÍÖ£ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ» 
¡¥¢¼ÌÃÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ8FCTJUFXXXJPBOOPVNHS
Η επιχείρηση διαθέτει: νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με
άρτιο εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή πείρα,
ευρύτατη γκάμα προϊόντων και καινοτόμο προσέγγιση στην
ÀÆÍÏ¬¢ÅÀÏ½×ÄÈÈÐÑÍÍÈÇºÌÍÐ¿ÐÑÇÀÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÔÍÈ
½ÑÇÑÀÔ*40ÊÀÈ§ÄÄËÀÑÍË½ÆÈÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
και το εξωτερικό αποτελεί μία σημαντική μονάδα παραγωγής
ºÑÍÈÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: JOGP!JPBOOPVNHS,
Ö½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÄÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖÃÄÌÄ¼ÌÀÈ
ÄÅÈÊÑ»ÇÀÍÐÑÍË»FNBJM ÍÏÄ¼ÑÄÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÑÄÐÑÍ
ÑÇËºÅÓÌÍ ÑÇÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ   ÄÐÓÑ   ÊÀÑ¬ ÑÈÔ
ÎÏÄÔ
¤Γευσήνους Ε.Π.Ε., η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής
εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην
¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔÐÑÀÌ½ÑÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
Λαντζέρηδες
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¦¬ÑÍÕÍÈÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
qÀÄ¼ÌÀÈÊ¬ÑÍÈÊÍÈÑÓÌÆ¿ÏÓÄÏÈÍÕÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: IS!HFGTJOVTHS
¤ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀMayor Capo Di Corfu της αλυσίδας
.BZPS)PUFMT3FTPSUT ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄÀÆÆÄË
ÀÑ¼ÄÔÆÈÀÑÇÐÄ×½ÌÐÑÇÒºÐÇ
Αχθοφόρος
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ÄÈÒÖÇÑ½
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÄÈÒÖÇÑ»
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖËÇÏÓÀÑÈÊºÔÆËÓÐÐÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÆÄÏÀÌÈÊ¬ ÆÀËËÈÊ¬»ÏÓÐÈÊ¬ ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿Ì
επιπλέον προσόν
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÍÕÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Η εταιρία προσφέρει: ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,
Ð¿ÅÓÌÀ Ä ÑÀ ÏÍÐ½ÌÑÀ ÑÍÖ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖ ÐÄ ºÌÀ ¬ÏÈÐÑÍ
εργασιακό περιβάλλον.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: OHFPSHJBEJT!NBZPSIPUFMTDPN
¤Newrest Ελλάς, με ηγετική θέση στο χώρο της εστίασης,
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÖÍÊÀÑ¬ÐÑÇ¬ÑÇÔ ÐÑÍÌÈÄÒÌ» ÄÏÍËÈºÌÀ
ÒÇÌÎÌ
Λαντζιέρηδες
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÊÖËÈ½ÄÌÀÏÄ½ÊÀÈÁ¬ÏÃÈÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÄÖÄËÈÉ¼À ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
κάτω από πίεση χρόνου
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÄÑÀÈÏÄ¼ÀÀ×ÈÊ»Ô
εστίασης, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: QQBQBOBTUBTJPV!OFXSFTUFV
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν με απόλυτη
εχεμύθεια.
®½ÈËÍÔMarket InÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»ÅÈÍÆÈÀ
ÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Εργάτης Αποθήκης
(κωδ. θέσης: WW 01/17)
ÈÀÑÍ§ÀÏÊ½ÍÖËÍ ÑÑÈÊ»Ô ÒºÐÇÑÍÏÍÁÀÑº×À 
Προφίλ υποψηφίου:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
αποθήκης
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Παρέχονται: βασικές αποδοχές και ασφάλιση.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail: EQSPTPQJLPV!NBSLFU
JOHS»ÐÑÍÅÀÉ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
της θέσης. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα εξεταστούν
με απόλυτη εχεμύθεια.

SECURITY
Προσωπικό Ασφαλείας /Φύλακες
Θρακομακεδόνες
¤Security Systems Center, επιχείρηση παροχής υπηρεσιών
ÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ ×ÇÑ¬¬ÑÍÀÈÊÀÌ¬ ºÓÔÄÑÎÌ ÕÓÏ¼ÔÐÑÏÀÑÈÓ
τικές υποχρεώσεις και με την ανάλογη εμφάνιση, τη διάθεση
και την προθυμία να απασχοληθούν μόνιμα ως προσωπικό
ÀÐÅÀËÄ¼ÀÔÅ¿ËÀÊÄÔÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔÄÀÌÑÈÊÄ¼
ÄÌÍÑÇÌ¬ÄÐÇÄºÁÀÐÇ½ËÍÑÍÓÏÍÐÄÅÖËÀÐÐ½ÄÌÍÖÔ
ÕÎÏÍÖÔÐÑÈÔÄÏÈÍÕºÔ ÕÀÏÌÎÌÏÀÊÍÀÊÄÃ½ÌÓÌ ÄÓÅ½ÏÍÔ
ÏÀÊÍÀÊÄÃ½ÌÓÌ¦ÍÏ¼ÌÒÍÖ 
Απαραίτητα:
q¢ÈÃÈÊ»¬ÃÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔTFDVSJUZ
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Προσφέρονται:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qË»ÏÇÔÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: TTDFOUFS!PUFOFUHS.
°ÇË ÅÀÉ

Προσωπικό Ασφαλείας /Αερολιμένων/Screener
(κωδ: CV/SECION-CV/SECATH)
Tο Ε.ΚΕ.Π.Ε.ΕÈÐÑÍÍÈÇºÌÍ¦ºÌÑÏÍÈÀ¡¼ÍÖ§¬ÒÇÐÇÔ
À½ÑÍÌ¢®¢ÊÀÈÑÍ¦¢§¢ ÐÄÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ»ÐÖÌÄÏ
γασία με την ESA Security Solutions S.A.,ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÍ
ÆÈÀ ½ÌÈÇ ÄÏÆÀÐ¼À ÓÔ ÏÍÐÓÈÊ½ ÀÐÅÀËÄ¼ÀÔTDSFFOFST
ÐÑÍÖÔÊ¬ÑÓÒÈÀÄÏÍËÈºÌÄÔ ÀÌÄÉÀÏÑ»ÑÓÔ¬ÃÄÈÀÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ 
qÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
q¦ÀÁ¬ËÀ
q¦ÄÅÀËËÍÌÈ¬
q£¬ÊÖÌÒÍ
q²ÀÌÈ¬
Απαραίτητα προσόντα: ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
Επιθυμητό προσόν: Θα εκτιμηθεί θετικά η γνώση της αγ
γλικής γλώσσας.
)ESA Security Solutions S.A. θα επιδοτήσει την εκπαίδευση
και την πιστοποίηση προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας για τα
άτομα που θα επιλεχθούν, σε περίπτωση που δεν διαθέτουν
άδεια εργασίας προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
q1ÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ
ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÆÈÀ¦ÄÅÀËÍÌÈ¬£¬ÊÖÌÒÍÐÑÍGBY
 ÐÇÄÈÎÌÍÌÑÀÔÐÑÍÒºÀÑÇÌένδειξη CV/SECION
ÆÈÀÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ¦ÀÁ¬ËÀ²ÀÌÈ¬ÐÑÍGBY 
σημειώνοντας στο θέμα την ένδειξη CV/SECATH
ή στο ακόλουθο e-mail: TFDBUIYB!HNBJMDPN
με τις αντίστοιχες ενδείξεις στο θέμα
q2:ÀÖÍÁ¬ËËÍÖÌÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»ÑÍÖÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬
στην ιστοσελίδα XXXFLFQFFHS
q3:ÀÖÍÁ¬ËËÍÖÌÑÇÌÀ¼ÑÇÐÇÊÀÈÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÀÔÆÈÀÑÀ¥½ÌÈÀÇÐÈ¬
ÐÑÇÌ¦ºÏÊÖÏÀ ÒÀÌÀÐ¼ÍÖÍË¼ÑÇ  ÊÀÒÇÄÏÈÌ¬
ÑÈÔÎÏÄÔ ÊÀÈÆÈÀÑÈÔÖ½ËÍÈÄÔÄÏÈÍÕºÔ
ÐÑÇÌ Ò»ÌÀÀÀÅËºÐÐÀ  ÐÏ½ÖÏÆÍÔ
ÊÀÒÇÄÏÈÌ¬ÑÈÔÎÏÄÔ
ÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ»ÃÈÄÖÊÏÈÌ¼ÐÄÈÔÐÑÀÑÇËºÅÓÌÀ
ÆÈÀ ÐÏ½ÖÏÆÍÐÑÀÊÀÈÆÈÀ¦ºÏÊÖÏÀ
ÐÑÀ 

LOGISTICS

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΒeauty Velonas με ηγετική θέση στην αγορά καλλυ
ντικών και προϊόντων ομορφιάς αναπτύσσει, εμπορεύεται και
ÃÈÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÍÃÖÌÀÑ¬CSBOETÍÍÏÅÈ¬Ô´ÕÍÌÑÀÔÄÉÓÐÑÏÄÅ»
χαρακτήρα, στοχεύει να γίνει ένας από τους πρωταγωνιστές
ÐÑÍÌÑÍºÀÀÖÑ½ ÊÀÈ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπάλληλο Αποθήκης-Θεσσαλονίκη
Περιγραφή θέσης:ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÀÍÐÑÍË»ÀÏÀÆÆÄ
λιών, φόρτωση και εκφόρτωση εμπορευμάτων, παραλαβές
ÊÀÈÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ¤ÄÏÆÀÐ¼ÀÄ¼ÌÀÈÓÏÇ 
πενθήμερη.
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
q¦ÀË½Ä¼ÄÃÍÀÆÆËÈÊÎÌ
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈ½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q¦ÏÈÑÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¦¬ÑÍÈÊÍÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: DBSFFST!NVBHSFFDFHS

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

®½ÈËÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌΚυπριώτη ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÇÌ¦Ó 
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Πλύντες Επαγγελματικών Πλυντηρίων
Ιματισμού
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ¬ËÖÌÑ»ÏÈÀÈÀÑÈÐÍ¿
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½Ä
Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÍË½ÐÓÇ  ÏÍÐÎÍÖ  ÐÑÍ GBY
»ºÐÓe-mailDW!LJQSJPUJTHS

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

¤West A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌCFMPXUIFMJOFÊÀÈ
USBEFNBSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈÀÌÄËËÀ
ÃÈÊ»ÄÁºËÄÈÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇÄÍËÖÄÒÌÈÊºÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊºÔ
εταιρίες που πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών της,
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ½ËÇÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Διανεμητές Φυλλαδίων
Περιγραφή θέσης:¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÍÏÒ»ÊÀÈ¬ÄÐÇÃÈÀÌÍ»
εντύπων σε περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης.
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇËÖÊÄ¼ÍÖ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÀÌÍ»ÄÌÑ¿ÓÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ»ÀÍÈÁ»
q§ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
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®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
τους στο e-mail: UIFTTBMPOJLJ!XFTUTBHS με συνημμένη
φωτογραφία προσώπου και ολόσωμη και με την ένδειξη
D001.¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÀÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀ
ÏÍÐ½ÌÑÀÃÄÌÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
Διανεμητές/τριες Εντύπων (D2D)
®ÃÈÀÌÄÇÑ»ÔÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÐÓÐÑ»ÃÈÀÌÍ»ÄÌÑ¿
πων των πελατών της εταιρίας, στον τομέα ευθύνης του σε
½ËÇÑÇÌ ÑÑÈÊ»
Προσόντα:
qÖÌÄ»Ô
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½Ô»
q¦ÀË»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÕÏ»ÐÇÕ¬ÏÑÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄ½ËÇÑÇÌ ÑÑÈÊ»
qÄÑÎÌ
Προσφέρουμε:
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
qÏÓÈÌ½ÓÏ¬ÏÈÍÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
q§ÄÏÈÊ»»Ë»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½
περιβάλλον
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿Ì
στις απαιτήσεις της θέσης παρακαλούνται να αποστείλουν
το βιογραφικό τους στο e-mail: IS!HSFFOQSPNPUJPOTHS

ΟΔΗΓΟΙ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀIcon SuitesÐÑÇ¬ÐÍ ÀÏÀËÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀ
ÐÍÖÈÑÎÌ Ä ÄÌÍÈÊ¼ÀÐÇ ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ  ×ÇÑ¬ ÌÀ ÊÀË¿ÂÄÈ ÑÇÌ
ÀÊ½ËÍÖÒÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Οδηγός ή Τεχνίτης
Ενοικίασης Αυτοκινήτων
Προφίλ υποψηφίου:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
η άριστη γνώση της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί
πρόσθετο προσόν
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÊ¬ÑÍÕÍÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ÃÈËÎÀÑÍÔ
οδήγησης
q§ÍÌÍÄÑ»Ô ÃÈÄÑ»Ô»ÑÏÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
εμπειρία σε ανάλογη θέση
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖ ¬ÏÈÐÑÇ
επαφή με πελάτες και συνεργάτες, ευέλικτος
και συνεργάσιμος χαρακτήρας
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÄÏÆÀÐÈÎÌ
και διαχείρισης χρόνου
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ
qÌÎÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌÑÓÌÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
προσόν
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
q ÀÐÕ½ËÇÐÇÆÈÀ»ÌÄÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍ
επαγγελματικό περιβάλλον
qÈÀÍÌ»
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: NBOUFYPV!HNBJMDPN
¤People at Work Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνερ
γάτης των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης
ÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍÆÏÀÅÄ¼ÍCPVUJRVFÍÖ
ÍÏÄ¼ÌÀÄÐÑÈ¬×ÄÈÊÀÈÌÀÊÀË¿ÑÄÈÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆ
ÆÄËÀÑÈÐ½ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
®ÄË¬ÑÇÔÀÔÄ¼ÌÀÈÄÎÌÖÇÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÌÍ»ÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
'.$(ÄÇÆÄÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÈÊÏ»ÔËÈÀÌÈÊ»ÔÑÀ
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας,
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÓÌ
ÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÄÓÌ ÄºÃÏÀÐÑÇÌÀÌÀÑÍËÈÊ»ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Οδηγοί Μικρής Λιανικής (κωδ.: ΟML-17)
Το έργο:¤ÄÌÄÏÆ»ÐÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÅ½ÏÑÓÐÇÊÀÈÐÑÇÃÈÀÌÍ»
των εμπορευμάτων κάθε παραγγελίας στους πελάτες μικρής
λιανικής του νομού Θεσσαλονίκης.
Προδιαγραφές θέσης:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÐÄÒºÐÇ
οδηγού με συχνές διανομές και στάσεις σε πελάτες
ÐÑÇÈÊÏ»ËÈÀÌÈÊ» ÄÏ¼ÑÄÏÀ ÂÈËÈÊ¬
q¦ÀË»ÐÓÀÑÈÊ»ÃÈ¬ËÀÐÇ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÑÀÅÍÏ¬Ô
και φόρτωσης εμπορευμάτων
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÊÀË»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÕÎÏÍÖ 
αποτελεσματική επικοινωνία
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼À ÐÖÌºÄÈÀ ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q§ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÒÀÀÍÑÄËºÐÍÖÌ
πρόσθετο προσόν
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼ÀÄÊÖËÈ½ÄÌÍÏÄ½
ÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈ¬ÁÁÀÑÍ
q¡ÀÐÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÄÀÌÀÆÌÎÏÈÐÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀ
αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτο
γραφία σε επαγγελματικό ύφος, αναγράφοντας τον κωδικό της
θέσης, στο e-mail: DBSFFST!QFPQMFBUXPSLIFMMBTHS. Όλες
ÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔËÀÁ¬ÌÍÖÌÀ¬ÌÑÇÐÇÊÀÈÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈ
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
¤Pepsico, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά στον χώρο
ÑÓÌÐÌÀÊÔ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ ÑÑÈÊ»
Οδηγούς/Διανομείς
®¤Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÏÍ
ώθηση και παράδοση των προϊόντων της εταιρίας σε μικρά
σημεία λιανικής.
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Προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍ
Ñ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
Submit your cv with job ref: 132546BR to this link: http://
www.aplitrak.com/?adid=VmFpb3MuR291Z291c3RhbW9zL
jk2ODA3LjQyODBAcGVwc2ljby5hcGxpdHJhay5jb20

ΕΣΤΙΑΣΗ

°ÍÀÐÑºÏÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAlianthos Garden ÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÃÓÀÑ¼ÓÌÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍÕÓÏÈ½ËÀÊÈ¬ÔÌ½ÑÈÀÑÍÖ
ÌÍÍ¿¯ÄÒ¿ÌÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
Ñ¿ÍÖ¤¡ÊÀÈTOBDLCBS ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì  ÏÈË¼ÍÖ
ºÓÔÍÄÁÏ¼ÍÖ 
Executive Chef
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÇÐÄÒºÐÇTPVTDIFGDIFG
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ»ÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ)"$$1ÊÀÈ*40
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÊÍÐÑÍËÍÆ»ÐÄÈÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ ÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
q®ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀ»ÑÀÌÊÀË½ÌÀÄ¼ÌÀÈÏ½ÒÖÍÔ
ÆÈÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ» ÕÓÏ¼ÔÐÖÆÊ¬ÑÍÈÊÍ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÊÀÈÃÄÖÑÈÊ¬ÐÄÈÌ¬ÏÈÀ
q¢¼ÐÊÄÂÇÄÊÒºÐÄÓÌ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈCPOVT
Ο σκοπός της επιχείρησης είναι:
qÀÏÍÐÅºÏÄÈ¬ÏÈÐÑÄÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÍÈÍÍ¼ÄÔÒÀÀÅ»ÌÍÖÌ
ÑÍÌÄË¬ÑÇÀ½ËÖÑÀÈÊÀÌÍÍÈÇºÌÍÄÐÊÍ½ÌÀÉÀÌÀºÏÒÄÈ
qÑÇÌÀÉÈ½ÕÏÄÇÀÖÑ»ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÑÍÏÍÐÓÈÊ½
ÑÍÍÍ¼ÍÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÌÀÄ¼ÌÀÈÖÄÏ»ÅÀÌÍ
qÀÏÍÓÒÍ¿ÌÑÀÈÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÇÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖÑ½ÍÖ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀºÐÓe-mail: LPTUBT!BMJBOUIPTHS.
)ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÆ¼ÌÄÈÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍIstion Club & SpaÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»
ÄÏ¼ÍÃÍ
Maitre d’ Hotel
Απαιτούμενα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ »
q¤ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Ä¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇ
q³ËËÇÆËÎÐÐÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ¤±
q´ËÄÆÕÍÔÑÇÔÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÓÌÄÈÐÈÑÈÐÑÈÊÎÌ
ÑÇ¬ÑÓÌ ÊÄÌÑÏÈÊ½ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍÊÀÈÀÏ
qÏ½ÁËÄÂÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÍÈÍÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÄÀÅ»ÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q ÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÖÐÑÀÑÈÊºÔÄÈÐÑÍËºÔ  ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
Παροχές εταιρίας:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄÍÕÈÊ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔÀÍËÀÁºÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÈÃÈÀÍÌ»
qÏÍÍÑÈÊ»ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇºÆÕÏÓÇÅÓÑÍÆÏÀ
Å¼ÀÐÑÍe-mail: JOGP!JTUJPODMVCHSÈÀ½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀ
ÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀTUI Sensimar Oceanis Beach
& Spa ResortÐÑÇÌ¦Ó ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÌºÀÐÄ×½Ì
Βοηθό Σερβιτόρου
Απαιτούμενα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: hr@
PDFBOJTIPUFMHS°ÇË  ÅÀÉ
Mykonos Princess Hotel B MJGFTUZMFCPVUJRVFIPUFM JT
DVSSFOUMZTFFLJOHUPSFDSVJUBQSPGFTTJPOBMGPSUIFQPTJUJPOPG
'#.BOBHFS0VSHPBMJTUPTUSFOHUIFOPVSZPVOHEZOBNJD

UFBN JO PSEFS UP QSPWJEF UIF BVUIFOUJD (SFFL IPTQJUBMJUZ
DPNCJOFEXJUIIJHIFTUMFWFMTFSWJDFT
F&B Μanager
.BOBHFT EBJMZ '# PQFSBUJPOT .BJOUBJOT TBOJUBUJPO
TUBOEBSETBOEBTTJTUTTFSWFSTBOEIPTUTPOUIFGMPPS4USJWFT
UPDPOUJOVBMMZJNQSPWFHVFTUTBUJTGBDUJPOBOENBYJNJ[FUIF
GJOBODJBMQFSGPSNBODFJOBSFBTPGSFTQPOTJCJMJUZ
Qualifications:
q%FHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN
qZFBSTNJOJNVNQSFWJPVTFYQFSJFODFJOTJNJMBS
QPTJUJPOJOBMVYVSZCPVUJRVFIPUFM
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIFOHMJTIBOEHSFFLMBOHVBHF
JTFTTFOUJBM
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q84&5DFSUJGJDBUJPOXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q4FMGNPUJWBUFEXJUIIJHIBUUFOUJPOUPEFUBJM RVBMJUZ
BOEQSFTFOUBUJPO FOUIVTJBTUJDBOEDVTUPNFSPSJFOUFE
q&YDFMMFOU.40GGJDFTLJMMT
q4BMFTOVNCFSPSJFOUFE
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHDPNNVOJDBUJPO
BOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q5FBNXPSLTQJSJU
Duties and responsibilities:
q.BOBHJOHBOEUSBJOJOHUIFSFTUBVSBOUCBSUFBN
POBSFHVMBSCBTJT
q&OTVSJOHUIFUFBNQSPWJEFTBQSPGFTTJPOBMBOEGSJFOEMZ
TFSWJDFGPSHVFTUT
q4VQFSWJTJOHUIFSFTUBVSBOUQPPMCBSBSFBGPPE
BOECFWFSBHFTFSWJDFTUBGG JOBDDPSEBODFXJUIPQFSBUJOH
QPMJDJFTUIBUIFPSTIFNBZIFMQFTUBCMJTI
q.BJOUBJOTSFDPSETPGTUBGGQFSJPEJDNBOOFS
BOEPQFSBUJOHDPTUT
q8PSLTXJUIGPPEBOECFWFSBHFTUBGGUPFOTVSFQSPQFS
GPPEQSFTFOUBUJPOBOEQSPQFSGPPEIBOEMJOHQSPDFEVSFT
q)BOEMFHVFTUDPNQMBJOUT
q*TDBQBCMFPGIBOEMJOHJSBUFDVTUPNFST
XJUIBGSJFOEMZDBMNBUUJUVEF
q1SPWJEFDVTUPNFSTXJUIJOGPSNBUJPOBCPVUWBSJPVT
TQFDJBMMZTFMFDUFEXJOFTBOENBLFSFDPNNFOEBUJPOT
POUBTUJOHTBOEGPPEQBJSJOHTXIFOSFRVJSFE
q.BJOUBJOCVEHFUBOEFNQMPZFFSFDPSET
q)BTFGGFDUJWFMZGPSFDBTUFESFTUBVSBOUOFFET
q4FFLT MJTUFOTBOESFTQPOETUPHVFTUGFFECBDL
q&OTVSFTQSPEVDURVBMJUZBOEHSFBUTFSWJDF
q"SSBOHFGPSNBJOUFOBODFBOESFQBJSPGFRVJQNFOU
BOEPUIFSTFSWJDFT
q*TGMFYJCMFJOEFBMJOHXJUIDIBOHFTQSPCMFNT
FH CFJOHTIPSUTUBGGFE
q5BLJOHPXOFSTIJQPGJTTVFTPSUBTLTBOEBMTPHJWFEFUBJM
VQEBUFPGUIF(FOFSBM.BOBHFS
q"TTJTUJOQMBOOJOHSFHVMBSBOETQFDJBMFWFOUT
q1SPGJDJFODZJOQPJOUPGTBMF 104 TPGUXBSF JOWFOUPSZ
TPGUXBSF SFTUBVSBOUHVFTUTBUJTGBDUPSZUSBDLJOH
TPGUXBSFFUD
"OBUUSBDUJWFQBDLBHFPGCFOFGJUTJTPGGFSFEBDDPSEJOHUP
RVBMJGJDBUJPOT4IPVMEZPVXJTIUPCFBNFNCFSPG.ZLPOPT
1SJODFTTUFBN QMFBTFTFOEVTZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUP
to this e-mail: NBOBHFS!QSJODFTTPGNZLPOPTHS$WTXJUI
OPSFGFSFODFDPEFBOEOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFT
XPOUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCF
USFBUFEJOUIFTUSJDUFTUDPOGJEFODF
°ÍLichnos Beach ÍËÖÑÄËºÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÐÑÇÌ¬ÏÆÀ ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Chef
Ο υποψήφιος θα πρέπει:
qÀºÕÄÈÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q/ÀÄ¼ÌÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
q/ÀÃÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÀÄ¼ÌÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô»
qÀÃÈÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÈÔÇÆÄÑÈÊºÔÑÍÖÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÊÀÈÑÈÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÑÍÖÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÀºÕÄÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄ » ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
qÀÄ¼ÌÀÈÀ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÍË¿ÊÀË¬ÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
Τι προσφέρουμε:³ÏÈÐÑÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÅÈ
ËÈÊ½ÆÈÀÑÇÌ¬ÄÐÇºÌÑÀÉÇÊÀÈÏÍÐÀÏÍÆ» ÐÑÀÒÄÏ½ÆÈÀÑÇ
ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÖÊÀÈÏÈÎÌÊÀÏÈºÏÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!MJDIOPTCFBDIHS
¤HHotels Collection ½ÈËÍÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ²ÀÑ×ÇËÀ×¬ÏÍÖ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇ¯½ÃÍ ÊÀÑ¬
ÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Executive Chef
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔFYFDVUJWFDIFG ËºÍÌÑÓÌÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔFYFDVUJWFDIFGÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÀÐÑºÏÓÌ ÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÑÀÔ¬ÌÓÑÓÌÊËÈÌÎÌ
qÌÎÐÇÑÇÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
q*ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÌÎÐÇÏÍÙÍÒºÐÄÓÌ)"$$1
qÌÎÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄÍËÖÑÄËºÔ
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÉºËÈÉÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÅÀÆÇÑ½
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: DW!IIPUFMTHS.
ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÍÈÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀ½ÏÍÇÆÍ¿ÄÌÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
¤Ελούντα Α.Ε. ÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀ½ÍËÖÑÄËÄ¼ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔ
ÍÌ¬ÃÄÔQPSUPFMPVOEB FMPVOEBNBSF FMPVOEBQFOJOTVMB ¤

¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ½ÌÑÀÔºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÃÇÍÅÈËºÐÑÄÏÍÖÔÊÀËÍ
ÊÀÈÏÈÌÍ¿ÔÏÍÍÏÈÐÍ¿ÔÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ Ã¼ÌÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÐÄ
Ê¬ÒÄÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÌÀÀÍÊÑ»ÐÄÈÈÀÐÇÀÌÑÈÊ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»
ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ¤ ¢ËÍ¿ÌÑÀ
¢ÃÈÀÒºÑÄÈË»ÏÓÔÄÉÍËÈÐºÌÀÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬ÃÓ¬ÑÈÀ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÄÌÑ½ÔÑÍÖÌÄ½ÕÑÈÐÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÄÊËÈÀÑÈÐ½ ÑÇËÄ½ÏÀÐÇÊÀÈËÍÖÑÏ½¢¼ÐÇÔ 
ÏÍÐÅºÏÄÈÃÓÏÄ¬ÌXJGJÐÑÍÐÀË½ÌÈÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ
¢ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÄ½ÄÌÇÐÄ×½Ì
Σερβιτόρο/α
για το A La Carte
Εστιατόριο 2018
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IVNBOSFTPVSDFT!FMPVOEBTBDPN
¤ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀAldemar ResortsÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇÊÀÅÈÃÈ¬¿ÏÆÍÖ¤ËÄ¼ÀÔ
Μάγειρα Α’/A La Carte
(κωδ. θέσης: COOK A’_PYRGOS)
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÌÎÐÇ¼ÀÔ
ÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÄÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»Ô ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ ¤ $$1
q.ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ ºÅÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ
ÐÑÍlink: IUUQXXXBMEFNBSSFTPSUTHS&/$BSFFS+PC
PQFOJOHTÄ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌ ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ)ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ
½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔÄÀ½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ&ÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÒÀÆ¼ÌÄÈ½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
5P ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ Hytra  ÁÏÀÁÄÖºÌÍ Ä ºÌÀ ÀÐÑºÏÈ .JDIFMJO
ÊÀÈ ÕÏÖÐ½ ÐÊÍ¿ÅÍ  ÍÖ ÐÑÄÆ¬×ÄÑÀÈ ÐÑÇ ÑºÆÇ ÏÀ¬ÑÓÌ
ÊÀÈ°ÄÕÌÎÌ×ÇÑ¬
Σερβιτόρο-α
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÐÄBMBDBSUF
ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ»ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍGJOFEJOJOH
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
qÌÎÐÇÄÐÑÈÀÑÍÏÈÀÊ»ÔÑºÕÌÇÔ
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ÄÈÒÖÇÑ½
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í  ÄÈÒÖÇÑ½
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
q¤ËÈÊ¼ÀÀ½ºÕÏÈÄÑÎÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Προσωπικές ικανότητες:
q¢ÖÄËÈÉ¼À ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
H εταιρία προσφέρει:
q ÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍËÖÑÄËºÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: mouridis@hytra.HS 
Ö½ÂÇÊ§ÍÖÏ¼ÃÇ ËºÉÀÌÃÏÍÖ
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Asterias ÐÑÇÌ Æ¼À ¬À ÐÑÀ ËÀ¼ÐÈÀ ÑÍÖ
ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÆÈÀÑÇÌºÀÐÄ×½ÌÍÖÉÄÊÈÌ¬ÄÈÑÇÌ
Ç ÏÈË¼ÍÖ ÃºÕÄÑÀÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÍÖ
Αρχιμάγειρα /Executive Chef
¤ÄÏÆÀÐ¼ÀÀÅÍÏ¬ºÏÄÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀ ÆÈÀÄÏ¼ÍÃÍËÄÈ
ÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ Ç ÏÈË¼ÍÖÄÑºËÇÍÄÁÏ¼ÍÖ 
ÊÀÈºÏÄÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀÊÀÑ¬ÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀÑÇÔÕÄÈÄÏÈÌ»Ô
ÄÏÈ½ÃÍÖ ºÌÀÏÉÇÄÏÆÍÃ½ÑÇÐÇÔÇ¨ÄÁÏÍÖÀÏ¼ÍÖ ÄÏ¼ÍÃÍ
ÊÀÑ¬ÑÇÌÍÍ¼ÀÒÀÆ¼ÌÄÑÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÆÈÀÑÇÌÄÀÊ½ËÍÖÒÇ
ÐÄ×½ÌÀÏÍÐÅÄÏÒÍ¿ÌÄËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍËÀÁÎÌÊÀÈ
ÓÅÄËÇ¬ÑÓÌÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÄÔÒºÐÄÈÔÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
 ÊÀÈ
q ½ÅÍÈÑÍÔÄÆÌÓÐºÌÇÔÀÆÄÈÏÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÐÄÒºÀÑÀÖÆÈÄÈÌ»ÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÀÏÍ¬ÆÄÈÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÑÇÌÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÎÐÇ¤±
qÌÎÐÄÈÔÆÈÀÍÌÑºÏÌÄÔÑÄÕÌÈÊºÔÆÈÀÀ×ÈÊ»ÄÐÑ¼ÀÐÇ
ÀËË¬ÊÀÈBMBDBSUF
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÕÎÏÍÑÍÖCBORVFUJOHFWFOUT
q¤ÆÄÑÈÊ¬ÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊ¬ÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÕÄÈÏÈÐÍ¿
ÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÍÖÔÖ½ËÍÈÍÖÔÑÇÀÑ¬ÏÕÄÔ 
ÎÐÑÄÌÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÑÀÈÇÄ¿ÏÖÒÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
qÀÏÀÐÊÄÖ»ÄÃÄÐ¬ÑÓÌÊ¬ÒÄÍÏÅ»ÔÊÀÈÍÈÊÈË¼ÀÔ
ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÊÖÏÈÀÊ»ÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊ»ÔÀÏÀÃÍÐÈÀÊ»Ô
ÊÍÖ×¼ÌÀÔ ÀËË¬ÊÀÈÑÇÔÃÈÄÒÌÍ¿ÔÆÀÐÑÏÍÌÍ¼ÀÔ
Ευθύνες και υποχρεώσεις:
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÖÅÈÐÑÀºÌÓÌ
qÑÄËºÕÓÐÇÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÑÍÈÀÐ¼ÀÌºÓÌÄÌÍ¿

ÆÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

q¦ÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÌºÓÌÐÖÌÑÀÆÎÌÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÄÑÍÌ'#.BOBHFS
q¢¼ÁËÄÂÇÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÄÍÑÄ¼ÀÑÓÌÄÈºÏÍÖÔ
ÄÐÑÈÀÑÍÏ¼ÓÌÊÀÈÊÄÌÑÏÈÊÍ¿CVGGFU
qÀÍÏÆÀÌÎÌÄÈÑÈÔÏÍ»ÒÄÈÄÔ ÑÍÌÍÈÍÑÈÊ½ºËÄÆÕÍ
ÊÀÈÑÇÐÓÐÑ»ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÕÎÏÍÖÊÀÈÄÉÍËÈÐÍ¿ÑÇÔÊÍÖ×¼ÌÀÔÓÌ
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
qÀÄÈÁËºÄÈÑÇÌÖÆÈÄÈÌ»ÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÊÀÈÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
qÀÍÏÆÀÌÎÌÄÈÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÑÓÌÄÃÄÐ¬ÑÓÌ
ºÐÀÐÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÀÁÈÍÆÏÀ
ÅÈÊ¬ ÑÍÖÔ ºÐÓ ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ ÑÀÕÖÃÏÍÄ¼ÍÖ ÐÑÍ e-mail:
GPUPT!BTUFSJBTIPUFMTDPN»½ÓÔÑÀÀÏÀÃÎÐÍÖÌÐÑÍÑ»À
ÖÍÃÍÕ»ÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ"TUFSJBT#FBDI)PUFM. ÈÀÄ
ÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÄÑÄ
À×¼ÀÔÐÑÍ  ¨ÎÑÍÔ²ÀÑ×ÇÐÓÑÇÏ¼ÍÖ '#
0QFSBUJPOT%JSFDUPS
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍSheraton Rhodes ResortÄ¼ÌÀÈºËÍÔÑÇÔ
Marriott International Inc. ÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÍÖÔÀ½ÐÖ
ÌÄÏÆ¬ÑÄÔ°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÃÈÀÒºÑÄÈÃÓ¬ÑÈÀÊÀÈÐÍÖ¼ÑÄÔ 
ÄÖÏ¿ÕÓÏÄÔÀ¼ÒÍÖÐÄÔÐÖÌÄÃÏÈ¬ÐÄÓÌ ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀÊÀÈÀÏ
¢ÈÒÖÍ¿ÄÌÀÄÌÑ¬ÉÍÖÄÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÀÔ
Sous Chef & Junior Sous Chef
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»ÔÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÇÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
qÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÄÄÆ¬ËÄÔÊÍÖ×¼ÌÄÔ 
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÆ¬ËÇÔÍ¬ÃÀÔÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
ÐÄÍÏÆÀÌÈÐ½ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÔÄÁºËÄÈÀÔ»ÐÄÀËÖÐ¼ÃÀ
ÍËÖÑÄËÎÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀCBORVFUJOH
ÍÖÅº ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÄÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀBMBDBSUFÊÀÈHPVSNFU
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÈÑÀËÈÊ»Ô
ÊÍÖ×¼ÌÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÐÄ)"$$1 ÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄ*40
ÊÀÈÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÀËËÄÏÆÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ ÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÔ
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÄÌÍ¿
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀÑÀÕºÓÔÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÑ»ÏÇÐÇÏÍÒÄÐÈÎÌÊÀÈÄÐÑ¼ÀÐÇ
ÐÑÀÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÔ ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
Í¬ÃÀÔ¬ÌÓÑÓÌÀÑ½ÓÌÄÐÊÍ½ÑÇÌ¬ÂÍÆÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
q³ÂÍÆÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊÎÌÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌÆÏÀÑ¬
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬ ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÑÖÕ¼ÍÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ ÐÓÐÑ»Ô
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
¸ËÍÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ
ÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: "TUFSPQJQBQBEBLJ!TIFSBUPODPN.
ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Sous Chef
Η/Ο ιδανική/-ός υποψήφια/-ος θα πρέπει να έχει:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÓÔTPVTDIFG
ÐÄBMBDBSUFÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÍÏÍ¿ÆÀËËÈÊ»ÔÊÍÖ×¼ÌÀÔ
qÌÎÐÇÈÀÓÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÈÀÑÈÊ»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»ÔÊÍÖËÑÍ¿ÏÀÔ 
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÏÎÑÓÌÖËÎÌ
qÌÎÐÄÈÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
q0ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀÊÀÈÀÊÏ¼ÁÄÈÀ
q°ÏÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
Η επιχείρηση προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: XPSL!WF[FOFHS
°ÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍΨωμί και ΑλάτιÐÑP²ÀË¬ÌÃÏÈ ×ÇÑ¬
Σερβιτόρους
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄBMBDBSUFÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
qÄÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÄÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌºÄÈÀ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÆÈÀÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÖÊÀÈÏÈÎÌÊÀÏÈºÏÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: NBOBHFS!QTPNJBMBUJHS
¤ÄÑÀÈÏ¼À",4)PUFMTÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÓÌ
ÍÌ¬ÃÓÌÑÇÔÐÑÍ½ÏÑÍ²ºËÈ ÏÆÍË¼ÃÀÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÍÖÀÖ
Ñ½ÌÍÍÖÐÖÌÄÃÏÈÀÊÍ¿ÊºÌÑÏÍÖÑÇÔ ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ÑÇÔAKS Hinitsa Bay:
Chef
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇÔÐÕÍË»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À »
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÏÍÐÓÈÊ½ÊÀÈÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀ×ÈÊ»ÄÐÑ¼ÀÐÇ ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÍÖÅºÃÓÌ 
BMBDBSUF ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÑÈÔÌºÄÔÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÆÀÐÑÏÍÌÍ¼ÀÔ
Προσφέρονται: ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ¬ÀÊºÑÀÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈ¬ÏÈÐÑÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: UBHHFMJT!BLTIPUFMTcom 
Ö½ÂÈÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
Tor Hotel Group, with a significant history in hospitality for more
than 90 years is seeking to recruit talented and passionate
professionals for 2018 season. Eagles Palace & Eagles
Villas, a unique 5* luxury resort in Greece is seeking for a:
Front Office Receptionist
Location: Ouranoupolis, Chalkidiki.
Position summary: The Front Office Receptionist will have
to provide excellent customer focused service to all guests
according to company’s standards with a view to maximizing
guest satisfaction.
Key responsibilities:
q&OTVSFBQPMJUFBOEXBSNXFMDPNFUPBMMHVFTUT 
manage all department’s related operations
(check in/out, payments, keep front desk tidy, answer
and redirect all incoming calls and e mails, receive
letters
or packages and distribute them)
q#VJMEGVMMLOPXMFEHFPGSFTPSUBOEIPUFMGBDJMJUJFT 
services and local area
q.POJUPSGSPOUPGGJDFFYQFOTFT PSEFSNBUFSJBMTVQQMJFT
and all necessary hotel documents
q.BJOUBJOBUBMMUJNFTBIJHITUBOEBSEPGQFSTPOBM
appearance and hygiene
q&OTVSFFYDFMMFOUSFTQPOTFUPBMMHVFTUSFRVFTUT
complaints; maintain confidentiality of guests
information and follow proper protocol
Requirements:
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPOJEFBMMZ
within a 5* luxury hotel
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTIMBOHVBHF BTFDPOE
language (german, russian or french) will be considered
as a plus
q$PNQVUFSMJUFSBDZBOEFYQFSJFODFJO0QFSB'JEFMJP
programs
q4USPOHJOUFSQFSTPOBMBOEPSHBOJ[BUJPOBMBCJMJUJFT 
problem solving person
q%FHSFFEJQMPNBJOIPUFMNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZXJUIFOWJBCMFDVTUPNFSTFSWJDF
skills, a team player passionate about the job and
focused on providing high quality results
Benefits:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZSFNVOFSBUJPO
q$BSFFSEFWFMPQNFOUJOBGBTUQBDFEHSPXJOHXPSL
environment
q%BJMZNFBMTBOEBDDPNNPEBUJPO
q5SBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
1MFBTFTFOEBOVQEBUFEDWXJUISFDFOUQIPUPUPUIFGPMMPXJOH
e-mail: kyriaki@torhotelgroup.gr/. All applications will be
treated as strictly confidential. www.torhotelgroup.gr
Mykonos Dove Beachfront Hotel is a 5* beachfront hotel
property. We are looking for talented, multi-lingual associates
with experience, for long term cooperation in the hospitality
JOEVTUSZ.ZLPOPT%PWF#FBDIGSPOU)PUFM is owned by customer
service-oriented, contemporary management team. Fast
career growth is available to serious candidates interested in
building solid experience in the international tourism industry.
Housekeeping Manager
Positon requirements:
q FYQFSJFODFJONBOBHJOHIPVTFLFFQJOHEFQBSUNFOU
q"CJMJUZUPDPPQFSBUFXJUIBOENBOBHFIPVTFLFFQJOH
staff, laundry staff, maintenance staff
q2VJDLBCJMJUZUPGJOESPPNQSPCMFNTBOEDPOUBDU
the proper maintenance to fix
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGHSFFLBOEFOHMJTISFRVJSFE
q4USPOHPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT BCMFUPTPMWFQSPCMFNT
independently
q.JOJCBSDIFDL
q$PNNVOJDBUJPOXJUI'#SFHBSEJOHBOZSPPNJTTVFT
requiring food services
q$PPSEJOBUJPOPGTQFDJBMHJGUCBTLFUT 7*1HJGUT UVSOEPXO
service gifts, extras to be placed in rooms at the correct
time by housekeeping staff
q(PPENBOBHFNFOUBOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q"CJMJUZUPQSPQFSMZEFMFHBUFXPSLUPIPVTFLFFQJOHTUBGG
each day, based on needs, last minute room changes,
client special requests
The company offers:
q&YDFMMFOUDPNQFOTBUJPOQBDLBHF QSPGFTTJPOBMXPSL
environment
q"DDPNNPEBUJPO NFBMQMBO SFRVJSFEJOTVSBODF
and packages
*OUSPEVDUJPOMFUUFS DWXJUIGVMMDBSFFSIJTUPSZ QIPUPHSBQI
required for consideration of this position, to e-mail:
mykonosgreekluxury@gmail.com 1MFBTF EP OPU BQQMZ JG
you do not meet position requirements.
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Βlue Lagoon Resort στην Κω,
αναζητεί για την νέα σαιζόν 2018:
Βοηθό Προϊσταμένης
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼À
σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔ
ÐÕºÐÄÈÔ ÒÄÑÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÒºËÇÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬
ÊÀÈÆÌÎÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ

qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: hr@
bluelagoongroup.gr  Ö½ÂÇ ÏÍØÐÑÀºÌÍÖ ÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÊÄÓÏÆ¼ÍÖÀÊºÏÍÆËÍÖ °ÇË 
ÅÀÉ
Το ξενοδοχείο Sofitel Athens AirportÏÍÊÇÏ¿ÐÐÄÈÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÏÍÐÊÀËÄ¼ÑÍÖÔÄÌÃÈÀÅÄÏÍºÌÍÖÔ
ÄÔÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÑÇÌÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑ¬ÑÍÖÔ
Reservations Clerk/Υπάλληλος
Κρατήσεων
(Ref.: RESA)
¸ËÍÈÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÒÀÏºÄÈÌÀºÕÍÖÌÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÅºÏÍÌÑÀÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ ÒÀÀÍÐÑÀËÍ¿Ì
ÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÍÖ4PGJUFM"UIFOT"JSQPSU ÈÄ¿ÒÖÌÐÇ ÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÖÌÀÈÊÍ¿ ÈÄÒÌ»Ô ÄÏÍËÈºÌÀÔ ÒÇÌÎÌ ¬ÑÀ»
ÐÑÍÅÀÉ»ÐÑÍe-mail: ))3@sofitel.
com¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÄ¼ÌÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
°ÇË
Σημαντική ενημέρωση:ÇËÎÌÍÖÄ½ÑÈÆÈÀÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼À
ÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÐÀÔÃÄÃÍºÌÓÌÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í4PGJUFMÃÄÌ
Ï½ÊÄÈÑÀÈÍÑºÌÀÐÀÔ×ÇÑ»ÐÄÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÏÍÐÓÈÊ¬
ºÆÆÏÀÅÀ ½ÓÔÀÏÈÒ½ÑÀÖÑ½ÑÇÑÀÔ ÀÏÈÒ½ÃÈÀÁÀÑÇÏ¼ÍÖ ¬ÃÄÈÀ
ÃÈÀÍÌ»Ô ÀÏÈÒ½ÑÏÀÄ×ÈÊÍ¿ËÍÆÀÏÈÀÐÍ¿ÊÀÈÈÐÑÓÑÈÊ»Ô
Ê¬ÏÑÀÔ ÄÌÎÃÄÌÒÀÐÀÔ×ÇÑÇÒÄ¼ÊÀÑÀÁÍË»ÕÏÇ¬ÑÓÌ
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Βlue Lagoon Resort στην Κω.
ζητεί για τη νέα σεζόν 2018:
Υπάλληλο Υποδοχής
Τηλεφωνήτρια
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼À
σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍË¿ÊÀË»
ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖÄË¬ÑÇ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: hr@
bluelagoongroup.gr Ö½ÂÇÑÍÖÏÍØÐÑÀºÌÍÖ ÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÖÌÀÈÊÍ¿ ÊÄÓÏÆ¼ÍÖÀÊºÏÍÆËÍÖ °ÇË 
ÅÀÉ
Το ξενοδοχείο 5* Euphoria Resort ÍÖÏ½ÊÄÈÑÀÈÌÀËÄÈÑÍÖÏÆ»ÐÄÈÑÍÐÑÍ¦ÍËÖ¬ÏÈ²ÀÌ¼ÓÌ ×ÇÑ¬
Housekeeping Supervisor
Προσόντα:
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÐÑºÏÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¤ÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÖÍÁ¬ËÍÖÌ ÑÇÌ À¼ÑÇÐ»ÑÍÖÔÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: info@
euphoriaresort.gr
Το 5* Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites στη
ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ÑÇÔ ÀËÖÐ¼ÃÀÔ "FHFBO MVYVSZ IPUFMT  ÑÍ ÍÍ¼Í
ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈ ÐÑÇ ÄÏÈÍÕ» ÑÍÖ ÊÏÓÑÇÏ¼ÍÖ  Ä  ÃÓ¬ÑÈÀ
ÊÀÈÁ¼ËÄÔÊÀÈÈÃÈÓÑÈÊºÔÈÐ¼ÌÄÔ ÈÃÈÓÑÈÊ½ÄËÈÊÍÃÏ½ÈÍ 
ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍÊÀÈÖ½ÐÊÀÅÍTQB ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌ
ερχόμενη σεζόν 2018:
Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα:
q¢Ì½ÔºÑÍÖÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÄËËÇÌÈÊÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q´ÌÀË»ÏÄÔÆÄ¿À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: amhotelmikonos@gmail.com
On one of the most attractive locations on the Adriatic coast,
JOUIFNPTUMVYVSJPVTQBSUPGUIF.POUFOFHSJODPBTU JTMPDBUFE
1Uåno a small fishing village of authentic atmosphere, where
the intense westerly wind blows and your presence in this
CBZNBLFTVOJRVF*OUIFDFOUFSPGUIJTTNBMMGJTIJOHWJMMBHFJT
located Maestral Resorts & Casino, which has a successful
CVTJOFTTUSBEJUJPOJOUIFGJFMEPGUPVSJTNGPSNPSFUIBO
ZFBST7BSJFUZBOERVBMJUZPGTFSWJDFJOBOBUUSBDUJWFMPDBUJPO 
that only this resort has, should be the product designed
for the guests from different meridians.
*O BEEJUJPO UP FYJTUJOH NBSLFUT XIFSF SFTPSU JT BMSFBEZ
recognized by the quality of service and diversity of supply
UISPVHIPVUUIFZFBS .BFTUSBMTOFXJNQSPWFEPQFSBUJPOTXJUI
the quality of the 5 stars, is designed for guests from new and
distant markets and the clientele with finest requirements,
UBTUFTBOETFOTFT.BFTUSBM3FTPSU$BTJOPJTOPXPQFOJOH
door for young, ambitious, educated, experienced people
who would like to achieve their career in environment of
our successful team for the position of:

Executive Housekeeper
The holder of the position: will have to restructure existing
housekeeping department and establish proper procedures
and practices needed and provide customer focused service
UPUIFHVFTUT1PTJUJPOJTBMTPSFTQPOTJCMFGPSUIFEBZUP
day management of the department and its staff, managing
departmental budgets, training and monitoring staff.
Qualifications:
q%FHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN
q8PSLFYQFSJFODFJOIPUFMTBOEIPVTFLFFQJOHPQFSBUJPOT
of minimum 10 years
q8PSLFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPOPGBUMFBTUZFBST 
in 5 stars resort hotels
q1SFPQFOJOHFYQFSJFODFJTBQMVT
q$PNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHFJTFTTFOUJBM
q8FMMQSFTFOUFEXJUIBQSPGFTTJPOBMNBOOFS
q4USPOHTFOTFPGSFTQPOTJCJMJUZ
q&YDFMMFOUQMBOOJOHBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q$PNQVUFSMJUFSBUF
An attractive package of benefits is offered according
to qualifications.
*OUFSFTUFEDBOEJEBUFTTIPVMEGPSXBSEDWXJUIBQIPUPUPe-mail:
yp@maestral.info. All applications will be treated confidentially.
Το ξενοδοχείο Archipelagos στο ¦ÀË½ ÈÁ¬ÃÈ §ÖÊ½ÌÍÖ 
ºËÍÔÑÇÔÀËÖÐ¼ÃÀÔTNBMMMVYVSZIPUFMTPGUIFXPSME ×ÇÑ¬
ÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔ Ä ÀÌ¬ËÍÆÀ ÏÍÐ½ÌÑÀ ÊÀÈ ÄÄÈÏ¼À ÆÈÀ ÌÀ
ÏÍÐÅºÏÍÖÌ ÖÇÏÄÐ¼ÄÔ ÖÂÇËÍ¿ ÄÈºÃÍÖ ÐÑÍÖÔ ÅÈËÍÉÄÌÍÖºÌÍÖÔÀÔÈÀÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÄÏ¼ÍÃÍ×ÇÑ¬Ä
Υπαλλήλους Υποδοχής-Receptionists
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¬ËËÇÔ¼ÀÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
σε ξενοδοχείο
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇÀºÌÀÌÑÈÐÄÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
Το ξενοδοχείο προσφέρει:
qÈÀÍÌ»
qÈÀÑÏÍÅ»
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qË»ÏÇÀÐÅ¬ËÈÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: BSDIJQFMBHPT!HNBJMDPN
St. George Lycabettus Lifestyle Hotel is hiring a:
Front Office Agent
Qualifications:
q%FHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBTBGSPOUPGGJDFBHFOU
preferably in a 5 star Hotel
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIFOHMJTIBOEHSFFLMBOHVBHF
is essential
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
will be considered as an asset
q&OUIVTJBTUJDBOEDVTUPNFSPSJFOUFE
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGBOZ1.4 .40GGJDFDPNQVUFS
skills
q/FHPUJBUJPOBOEFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
The company offers:
q$POUJOVPVTUSBJOJOHBOEEFWFMPQNFOU
q&YDFMMFOUDBSFFSQSPTQFDUT
q&YDFMMFOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
4IPVMEZPVXJTIUPCFBNFNCFSPG4U(FPSHF-ZDBCFUUVT
hotel, please send us your cv with a photo to e-mail: mirka@
sgl.gr. Cv’s that are not fulfilling the above prerequisites
won’t be taken under consideration. All applications will be
treated in the strictest confidence.
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍHydramis Palace ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖ ¯ÄÒ¿μνου ÑÇÔ ÄÓÏÆÈÍ¿ÍËÇÔ¦Ï»ÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÊÀÑ¬ÑÇÌÄÏ¼ÍÃÍ
2018:
Γαλλόφωνο Προσωπικό για το Τμήμα Υποδοχής
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: info@hydramis-palace.com ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ¢ËÄÖÒºÏÈÍÔ¬ÌÀÔ °ÇËºÅÓÌÍ
°ÍÍËÖÑÄËºÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Elounda Gulf Villas στην Ελούντα
×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Βρεφονηπιαγωγό για το crèche / kids club
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÁÏÄÅÍÌÇÈÍÊ½ÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÃÍÖËÄ¿ÍÌÑÀÔÄÀÈÃÈ¬ÇËÈÊ¼ÀÔÇÌÎÌºÓÔÕÏÍÌÎÌ
qÌÎÐÇÐÕÄÑÈÊÎÌÊÀÌÍÌÈÐÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÆÈÀÑÇÌÖÆÄ¼ÀÊÀÈÑÇÌÀÐÅ¬ËÄÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ» ÒÄÑÈÊ»ÐÑ¬ÐÇ
q¬ÒÍÔÆÈÀÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÀÈÃÈ¬
qÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
Θα συνεκτιμηθούν:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½Ã¼ËÓÀÐÄÐÕÄÑÈÊ½ÑÍºÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄDSjDIFLJETDMVCÑÇÔ8PSMEXJEF,JET
Company
qÌÎÐÇÏ½ÐÒÄÑÇÔÆËÎÐÐÀÔ
Το ξενοδοχείο προσφέρει:
q"ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÇÅÏÍÌÑ¼ÃÀÀÈÃÈÎÌ
q ÀÐÕ½ËÇÐÇºÓÔ»ÌÓÌ  Ï¼ËÈÍÔºÓÔ®ÊÑÎÁÏÈÍÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÆÄ¿ÀÑÀ
q¢ÉºËÈÉÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: info@eloundavillas.com ¨ÀÉ
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¤Aegeo Spas-Leading Spa Management Solutions είναι
ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊºÌÑÏÓÌÄÖÄÉ¼ÀÔ
ÄÌÑ½ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÍÌ¬ÃÓÌÄÐÇÀÌÑÈÊºÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½°ÍÑÀÉ¼ÃÈÑÇÔ"FHFP4QBT$.4
ÉÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÄÊ¿ÏÈÍÐÊÍ½ÑÇÌÀÏÍÕ»ÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÖÇÏÄÐÈÎÌ¤"FHFP4QBT$.4×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÏÍÐÓÈÊ½
ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌTQBTÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Αισθητικοί
Περιγραφή θέσης:ÀÏÍÕ»ÍÈÊÈË¼ÀÔÖÇÏÄÐÈÎÌÍÍÏÅÈ¬Ô
ÊÀÈÄÖÄÉ¼ÀÔ ÒÄÏÀÄ¼ÄÔÐÎÀÑÍÔ ÄÏÈÍÈ»ÐÄÈÔÏÍÐÎÍÖ 
ÀÐ¬× ÀÍÑÏ¼ÕÓÐÇÊÀÈÀÌÈÊÈÍ¿ÏÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï 
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÇÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÈÒÖÇÑ» ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÇÌÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½Ä
Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: hrassistant@aegeospas.
gr. ¸ËÀÑÀFNBJMTÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
ÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ»×Ó»ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
To Afitis Boutique Hotel×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Spa Therapist
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ç¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ
Ï½ÐÒÄÑÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇ Ä¬ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌ
ÐÕºÐÓÌÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÄÖÏÄ¼ÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌNBTTBHFT
ÖÍÕÀËÀÏÓÑÈÊ½NBTTBHF ÏÄÅËÄÉÍËÍÆ¼À UIBJNBTTBHF 
TIJBUTV ËÄÅÈÊ»¬ËÀÉÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔZPHBÊÀÈQJMBUFTÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ιδιαίτερα
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÎÒÇÐÇÔÎËÇÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÄÏÈÍ¼ÇÐÇÔÍÍÏÅÈ¬Ô
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q³ÊÏÓÔÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»ÔÊÀÈÊÀÒÇÄÏÈÌ»
ÏÍÐÅÍÏ¬ÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔÀÍËÀÁºÔ
ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔÄÏÍÐÅÍÏ¬
½ÌÈÇÔÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄ Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:
(70&70%"4!(."*-$0.¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖÃÄÌÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀÀÉÈÍËÍÆÍ¿ÌÑÀÈ
À½ ÑÍ Ñ»À ÀÌÒÏÎÈÌÍÖ ÃÖÌÀÈÊÍ¿ ¸ËÀ ÑÀ FNBJMT ÒÀ
ÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÇÌ
ÈÃÈÓÑÈÊ»×Ó»ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
Atrium Hotels www.atriumhotels.grXJUIGBCVMPVT IPUFMT
on the island of Rhodes are constantly looking to enforce
their team with people from Greece and abroad who love
XPSLJOHJOIPTQJUBMJUZUPVSJTNBOEDBONBLFUIF"USJVN
inspiration their own.
*GZPVBSFPOFPGUIFN UIFOXFIBWFSPPNGPSZPV*GZPV
happen to hold a hospitably/tourism degree, speak one or
many foreign languages, are a team player and have an eye
for detail, please see our available positions:
Spa Therapist
Physiotherapist, Masseur
& Beautician
Location: Rhodes, Greece
Contract: 'VMM5JNF4FBTPOBM
Ref: SMP18
Applicant’s main accountabilities & qualifications:
q5PQFSGPSNNBTTBHFT CPEZUSFBUNFOUT GBDJBM
treatments
q,OPXMFEHFPGUIBJ TJBUTV SFKVWBODF SFGMFYPMPHZFUD
q'PSNFSFYQFSJFODFJOBTQBJTFTTFOUJBM
q0UIFSEVUJFTQSPEVDUTBMFT DVTUPNFSTFSWJDF
q.BOEBUPSZFOHMJTIMBOHVBHF
(other languages are a plus)
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOBOEQFPQMFTLJMMT
q0SHBOJTBUJPOBMBOENVMUJUBTLJOHBCJMJUJFT
q0VUTUBOEJOHQFSTPOBMQSFTFOUBUJPO
Apply to e-mail: atriumhotelscareers@gmail.com. All
BQQMJDBUJPOT NVTU IBWF B SFDFOU QIPUP 1MFBTF OPUF UIF
reference of position you are interest in. Only short listed
candidate will be contacted.
Το ξενοδοχείο Pilot Beach Resort  ÐÑÇÄÓÏÆÈÍ¿ÍËÇ
²ÀÌ¼ÓÌ αναζητεί:
Αισθητικό
Προσόντα:
qÌÎÐÇÀÌÈÊÈÍ¿Ï
qÌÎÐÇÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï
qÌÎÐÇÀÐ¬×
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
Επιθυμητά προσόντα:ÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÏÓÐÈÊÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail:
info@pilot-beach.gr. http://www.pilot-beach.gr

ÆÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS
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κό. Οι υπόε μία συνεχή
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οβολή με την

ς ημέρες. Σε
ετε με καθυλεωφορείο
άρετε. Όλοι
αυξημένη,
ό.
ται να χρειό στυλό και
δεν ξέρεις).
μόλις φτάσει
ρουσιάζεται
να τον καη σε όλους
ης εργασίας
ς συστάσεις

ας να είστε
κτικά τι σας
μπορείτε να
ύετε ότι θα
ας λένε καιπάνω σας

στην πορεία.

επαγγελματική δικτύωση και οπλίσου
με θετικό πνεύμα και αισιοδοξία.
Εκμεταλλεύσου επίσης και τα κοινωνικά δίκτυα, χρησιμοποιώντας
τα με σύνεση.
Αντιμετώπιση
της αβεβαιότητας
Το βασικότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζει κανείς καθώς αναζητά μια θέση εργασίας είναι ο
αρνητισμός και η αβεβαιότητα. Η
καταστροφολογία μας περικυκλώνει
από παντού. Σίγουρα τα πράγματα
δεν είναι εύκολα, αλλά δεν ήρθε
και το τέλος του κόσμου.
Μπορείς να διατηρήσεις τον
ενθουσιασμό και τη θετική σου
διάθεση. Φρόντισε να έχεις κοντά
σου ανθρώπους που σε στηρίζουν
και σε βοηθούν. Μείνε μακριά από
αρνητικούς ανθρώπους και μην δίνεις καθόλου σημασία σε αυτά που
λένε. Προσηλώσου στον στόχο σου
χωρίς να χάνεις χρόνο, αλλά και
χωρίς να αναζητάς την τελειότητα.
Μην περιμένεις να είσαι εντελώς
έτοιμος για οτιδήποτε, ποτέ δεν θα
είσαι. Να θυμάσαι ότι προσελκύεις
αυτό που είσαι. Αν έχεις ζήλο και
ενθουσιασμό, προσελκύεις ζήλο
και ενθουσιασμό.
Διά βίου μάθηση
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση (European Commission, Com.
200: 678) η διά βίου μάθηση έχει
σκοπό «τη βελτίωση των γνώσεων,
των δεξιοτήτων και των εφοδίων
στο πλαίσιο μίας προσωπικής κοινωνικής οπτικής και/ή μίας οπτικής
που σχετίζεται με την απασχόληση».
Το άτομο μαθαίνει ανεπίσημα,
μέσα από τη ζωή, όπως έλεγαν οι
παλιοί. Η ζωή λοιπόν περιλαμβάνει τα media, τον εργασιακό χώρο,
συναδέλφους και φίλους, ταξίδια,
τεχνολογία και γενικά το περιβάλλον
στο οποίο ζούμε. Το άτομο αποκτά
γνώσεις από τα ερεθίσματα και τα θέματα που έχει να αντιμετωπίσει, όπως

επίσης είναι
σε θέση να
αναγνωρίσει
τις ανάγκες
του. Και αυτή
η μάθηση δεν
σταματά ποτέ.
Γύρω μας υπάρχουν παντού δίκτυα
μάθησης. Εκτός από σεμινάρια στα
οποία μπορείς να συμμετέχεις για
απόκτηση συγκεκριμένων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορείς να εκμεταλλευτείς
βιβλιοθήκες, ομάδες, συζητήσεις,
συλλόγους, ακόμη και το διαδίκτυο,
που θα σε βοηθήσουν να διευρύνεις το πεδίο των γνώσεων και των
δεξιοτήτων σου.
Μην επαναπαύεσαι. Η διά βίου
μάθηση είναι ένα μοναδικό εργαλείο, που σου δίνει τη δυνατότητα
να γνωρίζεις τις ανάγκες της αγοράς
εργασίας και να βελτιώνεις διαρκώς
τις δεξιότητές σου, αυξάνοντας τις
πιθανότητες για την ανάληψη μίας
ενδιαφέρουσας θέσης εργασίας ή
και, γιατί όχι, τη δημιουργία της
δικής σου επιχείρησης.
Συνοψίζοντας
Ο σύγχρονος επιχειρηματικός κόσμος απαιτεί περισσότερα προσόντα
από εξειδικευμένες επαγγελματικές
γνώσεις. Οι ικανότητες επικοινωνίας,
οργάνωσης, ανάληψης πρωτοβουλίας,
ομαδικής εργασίας, διοίκησης, ηγεσίας
και προσαρμοστικότητας είναι μερικές μόνο από αυτές που απαιτούνται
από κάθε πιθανό εργοδότη, ώστε να
επενδύσει στο ανθρώπινο δυναμικό
του. Η αυτοπροβολή, η επαγγελματική δικτύωση, η διατήρηση θετικής
στάσης και η διά βίου μάθηση είναι
εξαιρετικά εργαλεία για την ανάδειξη
και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων
μας, τη βελτίωσή μας, τη δημιουργία
αξίας σε ό,τι παράγουμε και εντέλει
τη συμμετοχή μας στην αντιμετώπιση
της κρίσης που βιώνουμε.

Μην διστάσετε να κάνετε ερωτήσεις αν κάτι δεν
το καταλάβατε ή ακόμα και για διαδικασίες που
σας εξηγούνται.
Όταν σας συστήνουν σε κάποιον, να είστε χαμογελαστοί, να κάνετε χειραψία, να προσπαθήσετε
να θυμάστε το όνομά του. Αν δυσκολεύεστε να
συγκρατήσετε ονόματα, με την πρώτη ευκαιρία
που θα είστε μόνοι σας σημειώστε το όνομα και
τη θέση των ανθρώπων που σας σύστησαν. Θα
σας βοηθήσει πολύ, αν πρόκειται για εταιρία,
να έχετε μελετήσει την ιστοσελίδα της, να ξέρετε
ποιοι είναι οι διευθυντές, ποια είναι τα στελέχη
και γενικά τη δομή της εταιρίας.
Την πρώτη μέρα να απευθύνεστε σε όλους
στον πληθυντικό, ώσπου να σας δώσει ο άλλος
την άδεια να χρησιμοποιήσετε τον ενικό. Αποφύγετε να κάνετε οποιαδήποτε αρνητικά σχόλια
σε συναδέλφους που μόλις σας σύστησαν ή,
ακόμα χειρότερα, αν δεν ξέρετε σε ποιον μιλάτε.
Μην ξεκινάτε συζητήσεις σχετικά με την προσωπική ζωή των άλλων, την εμφάνισή τους,
την άποψή τους για τη δουλειά ή για άλλους
συναδέλφους.
Μπορείτε να ρωτήσετε για τη θέση τους, πόσα

Ρεβέκκα Τσιπνή,
Σύμβουλος επιχειρήσεων
www.creative-attitude.gr

χρόνια εργάζονται, για τα παιδιά τους (αν αναφερθούν οι ίδιοι).
Να είστε προετοιμασμένοι να απαντήσετε σε
ερωτήσεις για τις σπουδές σας, την εμπειρία σας,
την οικογενειακή σας κατάσταση (γάμος, παιδιά),
αλλά προσέξετε να μην αναφέρετε λεπτομέρειες
που δεν χρειάζονται, όπως π.χ. την αιτία του
τελευταίου καβγά με τη μητέρα σας.
Γνωριστείτε με τους συναδέλφους σας, αλλά
μην εμπλακείτε σε κουτσομπολιά ή ίντριγκες.
Δεν σας χρειάζονται όλα αυτά την πρώτη μέρα
και άλλωστε σε λίγο καιρό θα έχετε δική σας
άποψη και θα τα ξέρετε όλα.
Έχετε το κινητό σας στο αθόρυβο και όχι σε
κοινή θέα. Μην το ανοίξετε καθόλου παρά μόνο
στο διάλειμμα. Οποιαδήποτε άλλη στιγμή αντισταθείτε στον πειρασμό να δείτε τα μηνύματά
σας, να ελέγξετε τις ενημερώσεις σας και να
δημοσιεύσετε κάτι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το καλύτερο θα ήταν να μην κάνετε κανένα
post για την καινούργια σας δουλειά. Όχι ακόμα
τουλάχιστον. Την πρώτη μέρα θα σας αναθέσουν
λίγα βασικά πράγματα να κάνετε. Φροντίστε να
διεκπεραιώσετε όσα περισσότερα μπορείτε με

επαγγελματισμό και σοβαρότητα. Μην φοβάστε
τα λάθη. Περιμένουν από εσάς να κάνετε λάθη
και συνήθως το πρώτο διάστημα παραβλέπονται.
Σιγουρευτείτε όμως ότι καταλάβατε ποιο είναι το
λάθος, ώστε να μην το επαναλάβετε.
Θα σας έχουν ενημερώσει για την ώρα του
διαλείμματος και ποια πολιτική ακολουθείται,
αλλά μην δείχνετε μεγάλοι ανυπομονησία γι’
αυτό και μην ρωτάτε συνέχεια γι’ αυτό.
Σε πολλούς χώρους εργασίας, και συχνά ακόμη
και στους χώρους του προσωπικού, απαγορεύεται το κάπνισμα, οπότε, πριν ανάψετε τσιγάρο,
σιγουρευτείτε ότι επιτρέπεται.
Αν σας ζητήσουν συνάδελφοί σας να τους βοηθήσετε ή να τους εξυπηρετήσετε σε κάτι, δείξτε
προθυμία, αλλά όχι εις βάρος της εργασίας που
σας έχουν αναθέσει. Καλό είναι να θέσετε από
νωρίς τα όρια σε αυτό το θέμα, γιατί αργότερα
θα δυσκολευτείτε να αλλάξετε μία παγιωμένη
κατάσταση.
Σε γενικές γραμμές, αυτό που χρειάζεστε για την
πρώτη σας μέρα είναι προετοιμασία, συνέπεια,
ευγένεια, προθυμία και επαγγελματισμός. Να
ακούτε και να μαθαίνετε. Κρατήστε σημειώσεις,

κάντε ερωτήσεις, ακούστε με προσοχή όσα σας
λένε και να θυμάστε ότι σας έχουν επιλέξει για
αυτή τη δουλειά ανάμεσα σε πολλούς άλλους
υποψηφίους, άρα έχετε όλα τα προσόντα και
τις ικανότητες για να πετύχετε και να έχετε το
μέλλον που προσδοκάτε.
Όταν γυρίσετε στο σπίτι σας, βρείτε λίγο
χρόνο να αναλογιστείτε τη μέρα σας. Δείτε τις
σημειώσεις σας. Θυμηθείτε όσα μάθατε. Ποιες
είναι οι εντυπώσεις σας; Τι σας φάνηκε εύκολο;
Πού τα καταφέρατε καλύτερα; Τι σας δυσκόλεψε
περισσότερο; Μπορείτε να βρείτε τρόπους να
γίνει πιο εύκολο; Ποια είναι η γνώμη σας για τα
πρόσωπα που γνωρίσατε; Τι θα κάνετε καλύτερα
την επόμενη μέρα;
Ξεκουραστείτε, κοιμηθείτε νωρίς, ξαναγεμίστε τις μπαταρίες σας για τη μέρα που έρχεται.
Να είστε σίγουροι ότι θα είναι ευκολότερη και
καλύτερη. Καλή σταδιοδρομία στην καινούργια
σας δουλειά.
Χριστίνα Καΐρη,
Life coach, σύμβουλος προσωπικής
& επαγγελματικής ανάπτυξης
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E-shop: Ηλεκτρονικό κατάστημα με Joomla

Reception-Υποδοχή

Σκοπός:
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση, η εκμάθηση και η εξοικείωση της εγκατάστασης
και της διαχείρισης των λογισμικών Joomla και Virtuemart, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες
να καταστούν ικανοί να σχεδιάσουν, να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν το δικό
τους ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop.
Ύλη σεμιναρίου:
i£ÇËÁÒÑÒÁÑÈÒÔÍÁÁÐÁ½ÒÈÒÔÍÌÎÇÉÑuÉËÏÍ
i£ÇËÁÒÑÒÁÑÈ"QBDIF .Z42- 1)1 ÖÐ¼ÑÈÖÏÐÎ×ÆÉÌÎÊÅÍ½ÁÕ ÅÇËÁÒÑÒÁÑÈ+PPNMB
i£ÇËÁÒÑÒÁÑÈ7JSUVFNBSUFTIPQuÅ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÒÈÕÅÌÌÈÍÉË¼ÕÇÌÏÑÑÁÕ
iÁÐÁuÅÒÐÎÎ½ÈÑÈËÁÉÐÀÓuÉÑÈËÁÒÁÑÒ¼uÁÒÎÕ
iÈuÉÎ×ÐÇ½ÁËÁÉÄÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÖÐÈÑÒÏÍËÁÓÎÐÉÑu¾ÕÄÉËÁÉÔuÒÔÍ
iÈuÉÎ×ÐÇ½ÁËÁÒÈÇÎÐÉÏÍÐÎÙ¾ÍÒÔÍ
i±Ð¾ÎÉÌÈÐÔu¼Õ
i£ÉÑÁÇÔÇ¼ÐÎÙ¾ÍÒÔÍ
iÅÌÒÅÕÁÇÎÐÁÑÒ»Õ
iÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÁÐÁÇÇÅÌÉÏÍ
i)5.- $44 1)1ÇÉÁ+PPNMB
iÉÁu¾ÐÆÔÑÈÐÎÒÀÔÍÇÉÁFTIPQ
i£ÇËÁÒÑÒÁÑÈËÁÉÖÐ¼ÑÈFYUFOTJPOTÇÉÁFTIPQ
iÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÒÈÕÂÑÈÕÄÅÄÎu»ÍÔÍ
i£ÉÑÁÇÔÇ¼ÅÊÁÇÔÇ¼ÐÎÙ¾ÍÒÔÍËÁÉÁÐÁÇÇÅÌÉÏÍ
i¡ÑÆÌÅÉÁÄÅÄÎu»ÍÔÍ
i£ÇËÁÒÑÒÁÑÈÒÎ×+PPNMB 'JTIÇÉÁÎÌ×ÇÌÔÑÑÉË¾ÄÉËÒ×ÁË¾Ò¾Î
i×ÍÅÐÇÁÑ½ÁuÅÒÁÊÀ+PPNMB 'JTIËÁÉ7JSUVFNBS
Παροχές:
i¢ÅÂÁ½ÔÑÈÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕ§£¦¢¦¨ uÅÒÈÍÉÑÒÎÎ½ÈÑÈÒÎ×£¯£
i£ÉÄÉË»ÕÒÉu»ÕÑÅÆÎÉÒÈÒ»Õ¼ÁÍ»ÐÇÎ×Õ
iÔÐÅÍÑÈuÅÉÏÑÅÉÕ
i¯ÌÉÇÎuÅÌ¼Òu¼uÁÒÁ
iÔÐÅÍÅÁÍÁÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×ÅÍÒ¾ÕÅÍ¾Õ»ÒÎ×Õ
i±ÎÐ¾ÇÐÁuuÁuÎÐÅ½ÍÁÅÉÄÎÒÈÓÅ½u»ÑÔÒÎ×ÐÎÇÐuuÁÒÎÕ ÒÎ×¡£§
Σε ποιους απευθύνεται:
±ÎÑÅuÉÍÐÉÎÁÅ×ÓÀÍÅÒÁÉÑÅXFCEFTJHOFSTËÁÉXFCEFWFMPQFST ÑÅuÉËÐ»ÕÅÉÖÅÉÐ¼ÑÅÉÕ 
καθώς και σε μεμονωμένους επαγγελματίες οι οποίοι επιθυμούν να κατασκευάσουν και
να διαχειριστούν το δικό τους ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop.
Φορέας εκπαίδευσης: £ËÁÉÄÅ×ÒÉË¾Õ¾uÉÌÎÕ*OUFSHSBQIJDT
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Διεύθυνση:ÒÎ×ÐÍÐÈ ÎÌ×ÒÅÖÍÅ½Î ¡Ó¼ÍÁ
Ημερομηνία έναρξης: 
Διάρκεια σεμιναρίου: ÏÐÅÕ
Κόστος συμμετοχής: Å×ÐÏ »ËÒÔÑÈÑÅÆÎÉÒÈÒ»Õ¼ÁÍ»ÐÇÎ×Õ¼ÇÉÁuÅÑÈ
ËÐÒÈÑÈÓ»ÑÈÕ 

Περιγραφή σεμιναρίου:
5ÁÑÅuÉÍÐÉÁSFDFQUJPO×ÎÄÎÖ¼ÕÒÈÕ)FMMBT/FUXPSLÁÍ¼ËÎ×ÍÑÒÁÅÊÅÉÄÉËÅ×u»ÍÁÑÅuÉÍÐÉÁ
ÒÎ×IPUFMNBOBHFNFOUËÁÉÁÐ»ÖÎÍÒÁÉuÅÒÉÕÉÎÑÀÇÖÐÎÍÅÕuÅÓ¾ÄÎ×ÕÄÉÄÁÑËÁÌ½ÁÕ Î×
ÂÁÑ½ØÎÍÒÁÉÑÒÉÕÂÁÑÉË»ÕÁÐÖ»ÕÅËÁ½ÄÅ×ÑÈÕÅÍÈÌ½ËÔÍËÁÉÅÁÇÇÅÌuÁÒÉÏÍ¯ÉÅËÁÉÄÅ×ÒÉË»Õ
μέθοδοι και τεχνικές διεξάγονται μέσω του πιο σύγχρονου οπτικοακουστικού εξοπλισμού,
οι οποίες επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να συμμετάσχουν ενεργά στη διδασκαλία.
5P ÑÅuÉÍÐÉÎ ÖÔÐ½ØÅÒÁÉ ÑÅ ÄÀÎ ÅÍ¾ÒÈÒÅÕ ¥ ÐÏÒÈ ÁÎÒÅÌÅ½ÒÁÉ Á¾ ÒÎ ÓÅÔÐÈÒÉË¾
κομμάτι του σεμιναρίου στο οποίο αναπτύσσονται και αναλύονται ορολογίες και έννοιες,
ÇÍÏÑÅÉÕËÁÉÄÅÊÉ¾ÒÈÒÅÕ¥ÄÅÀÒÅÐÈÁÎÒÅÌÅ½ÒÁÉÁ¾ÒÈÍÐÁËÒÉË¼ÅÊÑËÈÑÈÑÒÎ×Õ¥² 
¾Î×ÎÉÑ×uuÅÒ»ÖÎÍÒÅÕ»ÖÎ×ÍÒÈÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÍÁÅÆÁÐu¾ÑÎ×ÍÑÒÈÍÐÊÈ¾ ÒÉ»ÖÎ×Í
μάθει στη θεωρία.
Παροχές:
i¢ÅÂÁ½ÔÑÈÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕ§£¦¢¦¨ uÅÒÈÍÉÑÒÎÎ½ÈÑÈÒÎ×£¯£
iÐÎÏÓÈÑÈÂÉÎÇÐÁÆÉËÎÀÑÅÅÌÌÈÍÉË»ÕËÁÉÎÌ×ÅÓÍÉË»ÕÊÅÍÎÄÎÖÅÉÁË»ÕuÎÍÄÅÕ
Φορέας εκπαίδευσης: )FMMBT/FUXPSL
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Διεύθυνση: ³ÁÐÉÌÎ×±ÐÉËÎÀÈ
Ημερομηνία έναρξης:
Ώρες διεξαγωγής: §ÁÓÈuÅÐÉÍuÅ ¼uÅ ¼uÅ
 ¼uÅÂÂÁÒÎuÅ
Διάρκεια σεμιναρίου: ÏÐÅÕ
Κόστος συμμετοχής: Å×ÐÏ

Σεμινάριο: «Πιστωτικός Έλεγχος-Διαχείριση Εισπράξεων»
Περιγραφή σεμιναρίου:
5ÎÑÅuÉÍÐÉÎÁ×Ò¾ ÂÁÑÉÑu»ÍÎÑÒÈÍÅuÅÉÐ½ÁÒÔÍÅÉÑÈÇÈÒÏÍÑÒÈÍÎÐÇÍÔÑÈÄÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÕ
ÅÉÑÐÊÅÔÍËÁÉDSFEJUDPOUSPM ÑÅuÅÇÌÅÕÅÌÌÈÍÉË»ÕËÁÉÎÌ×ÅÓÍÉË»ÕÅÒÁÉÐ½ÅÕ ÁÐÎ×ÑÉØÅÉ
ÒÉÕÑÀÇÖÐÎÍÅÕÒÅÖÍÉË»ÕÁÎÄÎÒÉËÏÍÅÉÑÐÊÅÔÍËÁÉÅÉÒ×ÖÈu»ÍÈÕÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕÒÎ×DSFEJU
DPOUSPM ËÁÓÏÕËÁÉÒÎÍÒÐ¾ÎÄÉÁu¾ÐÆÔÑÈÕÒÈÕËÁÒÌÌÈÌÈÕÉÑÒÔÒÉË¼ÕÎÌÉÒÉË¼Õ uÅ
ÂÑÈÒÈÍÒÅËuÈÐÉÔu»ÍÈÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÒÔÍÅÌÁÒÏÍ
Συγκεκριμένα, αναλύονται τεχνικές εξισορρόπησης ανάμεσα στον κίνδυνο να χαθεί ο
ÅÌÒÈÕËÁÉÑÒÎÍË½ÍÄ×ÍÎ×ÅÐÂÎÌÉËÏÍËÁÓ×ÑÒÅÐ¼ÑÅÔÍÑÒÈÍÅ½ÑÐÁÊÈÁÐÌÌÈÌÁ 
ÖÐÈÑÉuÎÎÉÎÀÍÒÁÉÄÉÁÄÉËÁÑ½ÅÕ ÅÐÇÁÌÅ½Á Ð¾Ò×ÁÅÉÑÒÎÌÏÍËÁÉSPMFQMBZJOH Ä½ÍÎÍÒÁÕ»ÒÑÉ
ÑÒÎ×ÕÑ×uuÅÒ»ÖÎÍÒÅÕ¾ÌÁÒÁÁÁÐÁ½ÒÈÒÁÅÆ¾ÄÉÁ ÇÉÁÒÈÍPÐÇÁÍÔu»ÍÈËÁÉÁÎÒÅÌÅÑuÁÒÉË¼
ÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÒÎ×Òu¼uÁÒÎÕDSFEJUDPOUSPMËÁÉÄÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÕÅÉÑÐÊÅÔÍ
Σε ποιους απευθύνεται:
Σε στελέχη της εμπορικής και της οικονομικής διεύθυνσης, καθώς επίσης και σε όσους
εμπλέκονται άμεσα στην διαδικασία πωλήσεων - εισπράξεων, δηλαδή στα τμήματα
ÔÌ¼ÑÅÔÍ ÄÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÕÉÑÒÏÑÅÔÍ DVTUPNFSTFSWJDFËÁÉÌÎÇÉÑÒ¼ÐÉÎ
Παροχές:
iÈuÅÉÏÑÅÉÕÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×eÉÑÒÔÒÉË¾ÕµÌÅÇÖÎÕÉÁÖÅ½ÐÉÑÈ£ÉÑÐÊÅÔÍk
iÁÐÎ×Ñ½ÁÑÈÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×ÑÅÈÌÅËÒÐÎÍÉË¼uÎÐÆ¼
iÎÇÉÑuÉË¾ÄÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÕÅÉÑÐÊÅÔÍ
iÐ¾Ò×ÅÕÅÉÑÒÎÌ»ÕÐÎÕÎÆÅÉÌ»ÒÅÕ
iÎÇÉÑuÉË¾ÉÑÒÔÒÉË¼ÕÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÕÅÌÁÒÏÍ
i£ÐÇÁÌÅ½Î×ÎÌÎÇÉÑuÎÀÁÐÉÓuÎÄÅÉËÒÏÍ ÅÐÉÌÁuÂÁÍÎu»ÍÎ×ËÁÉÒÎ×ÄÅ½ËÒÈ¤
i¢ÅÂÁ½ÔÑÈÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕ
i§ÔÄÉËÎ½Ð¾ÑÂÁÑÈÕÑÒÈÍÉÑÒÎÑÅÌ½ÄÁÒÈÕ"15SBJOJOHÇÉÁÌ¼ÃÈÒÎ××ÌÉËÎÀÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×
±ÎÑÅuÉÍÐÉÎÅÉÄÎÒÅ½ÒÁÉÁ¾ÒÎÍ¯¡£ËÁÉÒÎÐ¾ÇÐÁuuÁ¡£§)ÅÒÁÉÐ½ÁuÁÕuÎÐÅ½
ÍÁÂÎÈÓ¼ÑÅÉÑÒÈÍÈÌÅËÒÐÎÍÉË¼ËÁÒÁÖÏÐÈÑÈÒÈÕÁ½ÒÈÑÈÕÑÒÎÐ¾ÇÐÁuuÁÒÎ×¡£§ 
Εισηγητής:ÉÇÁÍ¾Õ®ÉË¾ÌÁÎÕ ÑÀuÂÎ×ÌÎÕÑÒÐÁÒÈÇÉË¼ÕËÁÉÔÌ¼ÑÅÔÍ
Φορέας εκπαίδευσης: "QQMJFE1SPGFTTJPOBM5SBJOJOH
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Διεύθυνση:%JWBOJ$BSBWFM ¢ÁÑÉÌ»ÔÕ¡ÌÅÊÍÄÐÎ× ¡Ó¼ÍÁ
Ημερομηνία έναρξης: 
Ώρες διεξαγωγής: uÅ
Κόστος συμμετοχής:ÉÁÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕÑÖÅÒÉËuÅÒÎË¾ÑÒÎÕÑ×uuÅÒÎÖ¼ÕÅÉËÎÉÍÔÍ¼ÑÒÅ
uÅÒÎÍÆÎÐ»ÁÅËÁ½ÄÅ×ÑÈÕ

Σεμινάριο: «Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος»
Περιγραφή σεμιναρίου:
¥×ÃÈÌ¼Ñ×ÖÍ¾ÒÈÒÁ ÈÖÐÎÍÉ¾ÒÈÒÁ ÈÑÎÂÁÐ¾ÒÈÒÁ ÈÉÄÉÁ½ÒÅÐÈÆÀÑÈÒÔÍÄÉÁÒÁÐÁÖÏÍ
ÒÎ×Á×ÒÉÑÒÉËÎÀÆÑuÁÒÎÕËÁÉÈÁÍÁÇÍÏÐÉÑÈÎÌÎ»ÍÁËÁÉÉÎ¼ÉÔÍuÎÐÆÏÍ ËÁÓÉÑÒÎÀÍ
αναγκαία την ανάγκη για συνεχή και έγκυρη επιστημονική ενημέρωση των επαγγελματιών
Î×ÁÑÖÎÌÎÀÍÒÁÉuÅÒÎuÁÎ×»ÖÎ×ÍÄÉÇÍÔÑÈ¡©
±ÎÐÏÒÎu»ÐÎÕÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×ÁÎÒÅÌÅ½ÒÁÉÁ¾¾ÌÅÕÒÉÕÁÁÐÁ½ÒÈÒÅÕÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕ
ÑÖÅÒÉËuÅÒÎÆÑuÁÒÈÕÄÉÁÒÁÐÁÖ¼Õ Á¾ÒÎÍÎÐÉÑu¾u»ÖÐÉËÁÉÒÎËÎuuÒÉÒÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
και της θεραπείας.
±ÎÄÅÀÒÅÐÎu»ÐÎÕÁÍÁÆ»ÐÅÒÁÉÑÒÁÄÀÎËÎÉÍÔÍÉËÅÐÉÂÌÌÎÍÒÁÎ×ËÉÍÅ½ÒÁÉÒÎÁÉÄ½
ÒÈÍ ÎÉËÎÇ»ÍÅÉÁ ËÁÉ ÒÎ ÑÖÎÌÅ½Î ÐÎÒÅ½ÍÎÍÒÁÉ ÅËÁÉÄÅ×ÒÉË»Õ ÒÅÖÍÉË»Õ ËÁÉ ÁÍÁÌÀÎÍÒÁÉ
περιπτώσεις.
Σε ποιους απευθύνεται:
±Î ÑÅuÉÍÐÉÎ ÁÅ×ÓÀÍÅÒÁÉ ÑÅ ÁÉÄÁÇÔÇÎÀÕ  ÅËÁÉÄÅ×ÒÉËÎÀÕ ¾ÌÔÍ ÒÔÍ ÂÁÓu½ÄÔÍ 
ÌÎÇÎÓÅÐÁÅ×Ò»Õ ÅÐÇÎÓÅÐÁÅ×Ò»Õ ÆÎÉÒÈÒ»ÕËÒÌ
Παροχές:
i¯ÌÉÇÎuÅÌ¼Òu¼uÁÒÁ
i¢ÅÂÁ½ÔÑÈÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕÑÅuÉÍÁÐ½Î×
i²ÌÉË¾ÑÈuÅÉÏÑÅÔÍ
Εισηγητές:ËÎÀÐÎ×¨ÁÐÉÍÍÁ
Φορέας εκπαίδευσης: §»ÍÒÐÎÐ¾ÌÈÃÈÕËÁÉ×uÂÎ×ÌÅ×ÒÉË¼Õ
Τηλέφωνο επικοινωνίας:  
Διεύθυνση: £ÐuÎÀ
Ημερομηνία έναρξης:
Ώρες διεξαγωγής: uÅ
Κόστος συμμετοχής: Å×ÐÏ ÅÉÄÉË¼ÒÉu¼ÇÉÁÆÎÉÒÈÒ»ÕËÁÉÁÍ»ÐÇÎ×ÕÑÒÁÅ×ÐÏ 

Σεμινάριο γραμματέων και διοικητικού προσωπικού
Σκοπός:
i®ÁÑËÉÁÇÐÁÆ¼ÑÅÉÒÎeÎÐÒÐ»ÒÎkÒÈÕÑÀÇÖÐÎÍÈÕÇÐÁuuÁÒ»ÔÕ
i®ÁÅÐÉÇÐÃÅÉÒÁÑÀÇÖÐÎÍÁËÁÓ¼ËÎÍÒÁËÁÉÒÉÕÁ×ÊÈu»ÍÅÕÁÐuÎÄÉ¾ÒÈÒ»ÕÒÈÕ
i®ÁÁÍÁÒÀÊÅÉÒÉÕÐÎÑÔÉË»ÕÉËÁÍ¾ÒÈÒÅÕÇÉÁÅÉËÎÉÍÔÍ½Á
i®ÁÒÎÍ½ÑÅÉÒÈÑÈuÁÑ½ÁÒÔÍÅÉËÎÉÍÔÍÉÁËÏÍÑÖ»ÑÅÔÍuÅÐÎÙÑÒÁu»ÍÎ×Õ Ñ×ÍÅÐÇÒÅÕ 
Ñ×ÍÁÄ»ÌÆÎ×ÕËÌ
i®ÁÁÍÁÌÀÑÅÉÂÁÑÉË»ÕÁÐÖ»ÕÄÈuÎÑ½ÔÍÑÖ»ÑÅÔÍ
i®ÁÁÐÎ×ÑÉÑÅÉÒÈÍÐÁÇuÁÒÉË¼ÅÉË¾ÍÁÒÈÕÁÇÎÐÕ
Σε ποιους απευθύνεται:
Å ×ÎÃ¼ÆÉÅÕ ÇÐÁuuÁÒÅ½Õ Î× ÅÉÓ×uÎÀÍ ÍÁ ÅÍÒÁÖÓÎÀÍ ÑÒÈÍ ÁÇÎÐ ÅÐÇÁÑ½ÁÕ  ÑÅ
ÇÐÁuuÁÒÅ½Õ Î× ÅÉÓ×uÎÀÍ ÍÁ ÂÅÌÒÉÏÑÎ×Í ÒÉÕ ÉËÁÍ¾ÒÈÒ»Õ ÒÎ×Õ  ÑÅ ÇÐÁuuÁÒÅ½Õ Î×
θέλουν να ενημερωθούν για τα νέα πρότυπα διοίκησης, καθώς και σε γραμματείς που
ÅÉÓ×uÎÀÍÍÁÁÍÁÂÁÓu½ÑÎ×ÍÒÎÍÐ¾ÌÎÒÎ×ÕËÁÉÍÁÌÅÉÒÎ×ÐÇ¼ÑÎ×ÍÉÎÁÎÒÅÌÅÑuÁÒÉË 
ÖÐÈÑÉuÎÎÉÏÍÒÁÕÒÉÕÑÀÇÖÐÎÍÅÕÒÅÖÍÎÌÎÇ½ÅÕÎÐÇÍÔÑÈÕÇÐÁÆÅ½Î×
Παροχές:
i¢ÅÂÁ½ÔÑÈÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕ§£¦¢¦¨ uÅÒÈÍÉÑÒÎÎ½ÈÑÈÒÎ×£¯£
i¡ÅÐÉ¾ÐÉÑÒÈÐÁËÒÉË¼ÅÊÑËÈÑÈËÁÉJOUFSOFU
iÐÎÏÓÈÑÈÂÉÎÇÐÁÆÉËÎÀÑÅÅÌÌÈÍÉË»ÕËÁÉÎÌ×ÅÓÍÉË»ÕÅÉÖÅÉÐ¼ÑÅÉÕ
Φορέας εκπαίδευσης:)FMMBT/FUXPSL
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Διεύθυνση:³ÁÐÉÌÎ×±ÐÉËÎÀÈ
Ημερομηνία έναρξης: 
Ώρες διεξαγωγής: §ÁÓÈuÅÐÉÍuÅ ¼uÅ ¼uÅ
 ¼uÅÂÂÁÒÎuÅ
Διάρκεια σεμιναρίου:ÏÐÅÕ
Κόστος συμμετοχής:Å×ÐÏ

¨ÏÊÎÕÎÊÌ®ªÑÏÎÓÊÒÓ½ÑÊÂ

Αττική
³Tutorpool - Δίκτυο Εθελοντισμού
& Αλληλεγγύης για την Παιδεία
Κιν: 6977634483
(καθημερινά ώρες: 11.00-18.00)
Site: tutorpool. gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Λεωφόρος Ιωνίας
& Ρως 8, Αθήνα
Τηλ: 2102511339
E-mail: koinwniko.frontisthrio@gmail.com
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιοι Ασώματοι Θησείου
Μαθήματα Δημοτικού & Αγγλικών
Διεύθυνση: Θερμοπυλων 11-13, Αθήνα
Τηλ: 2105239829, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Προφήτης Ηλίας Παγκρατίου
Ενισχυτική Θετικών Μαθημάτων,
Αγγλικά Lower/Proficiency, Γαλλικά
Διεύθυνση: Αρύββου 1, Αθήνα
Τηλ: 210 75 13 360, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος Θωμάς Άνω Κυψέλης
Πληροφορική, Κιθάρα,
Αγγλικά, Ελληνικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Καρτερίας 11, Αθήνα
Τηλ: 2108655230, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος Σπυρίδων Σταδίου
Γαλλικά, Αγγλικά
Διεύθυνση: Ερατοσθένους 13, Αθήνα
Τηλ: 2107511620, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγ. Ελευθέριος Γκύζη
Ισπανικά, Αγγλικά
Διεύθνση: Παπαστράτου 16, Αθήνα
Τηλ: 2106427053, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Εισόδια Θεοτόκου Γουδί
Πληροφορική
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου 95,
Ζωγράφου
Τηλ: 2107716543, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Βιβλιοθήκης Ιεράς Αρχιεπισκοπής
Αθηνών
Μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου,
Λυκείου φροντιστηριακού τύπου
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 4, Αθήνα
Τηλ: 2103245098
E-mail: kf.libiaa@gmail.com,
Site: koinonikofrontistirioiaa.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
After School
Μαθήματα για παιδιά μεταναστών
& προσφύγων
Διεύθυνση: Κωλέττη, Αθήνα
Τηλ: 2110121441-3,
E-mail: project@civisplus.gr
³Δίκτυο Αλληλεγγύης Δάφνης Υμηττού Κοινωνικό Στέκι
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 26
Τηλ: 2109711100
E-mail: diktyoallilegyisdy@yahoo.gr,
Site: da-dy.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Ζωοδόχου Πηγή Δάφνης
Φυσική, Χημεία
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου
Πηγής, Δάφνη
Τηλ: 2109711773, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου
Δάφνης - Υμηττού
Διεύθυνση: Πλ. Ηρ. Πολυτεχνείου 1,
Υμηττός
Tηλ: 2132085505, 2132037815
E-mail: koinonikodafnisimittou@gmail.com
³Πρόγραμμα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης ΑγκαλιάΖΩ Δήμος Βύρωνα
Διεύθυνση: Βύρωνας
Τηλ: 213 2008600-1,
Site: www.dimosbyrona.gr
³Δωρεάν μαθήματα
από φοιτητές του ΕΜΠ
Διεύθυνση: Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Ζωγράφου
Κιν: 6974228744, 6973588917,
6970976906
E-mail: dwreanmathimata@yahoo.gr,
Site: dwreanmathimata.wordpress.com
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Ζωγράφου
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Διεύθυνση: Μούσχου 18, Ζωγράφου
Τηλ: 2107486267,
Site: www.zografou.gov.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Καισαριανής
Διεύθυνση: Καισαριανή
Tηλ: 2132010733-779
Ε-mail: pedia@kessariani.gr,
Site: portal.kessariani.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Άγιος Ανδρέας Άνω Πατησίων
Μαθήματα Ελληνικών & Μαθηματικών
Διεύθυνση: Ωρωπού & Τέω, Αθήνα
Τηλ: 2102914686, Site: neotita.gr
³Δίκτυο Aλληλεγγύης Hλίου-πόλις
Διεύθυνση: Βασιλίσσης Αμαλίας 3,
Ηλιούπολη
Tηλ: 2112139536
³Καλλιτεχνείο των Αχαρνών
Διεύθυνση: Χειλίου 16, Αχαρνές
Τηλ: 2102445788, 6975843479
E-mail: nfo@kallitechnio.org,
Site: www.kallitechnio.org
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Παλλήνης
Διεύθυνση: Έντισον 3ο Λύκειο, Παλλήνη
Tηλ: 2106032012, Site: diktiopallinis.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Κορωπίου
Διεύθυνση: Ενιαίο Λύκειο Κορωπίου,
Πλατεία Σωτηρίου, Κορωπί
Τηλ: 2106622324/662, 2106026275
E-mail: koropi@hol.gr,
Site: www.koropi.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Μαρκοπούλου
Διεύθυνση: Μαρκόπουλο Μεσογαίας
Τηλ: 2299085095, 2299020105-174,
Site: www.topekoergasia.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Αγία Ειρήνη Παπάγου
Μαθήματα Γαλλικών
Διεύθυνση: Καρναβία 10, Παπάγος
Τηλ: 2106520814, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Ύψωση Τιμίου Σταυρού Χολαργού
Θετικά Μαθήματα, Φιλολογικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Αναστάσεως & Κλειούς,
Παπάγος Χολαργός
Τηλ: 2106515952, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Παπάγου - Χολαργού
Διεύθυνση: Δημαρχείο Χολαργού,
Περικλέους 55
Τηλ: 2132002806-815,
Site: www.dpapxol.gov.gr
³Φροντιστήριο Εθελοντών
Καθηγητών
Διεύθυνση: Κοιμήσεως Θεοτόκου 8,
Μαρούσι
Τηλ: 2108024942 / 6974966654
kontrastonkairo@yahoo.gr
³Δωρεάν μαθήματα
σε φροντιστήρια στο Μαρούσι
Τηλ: 2132031920-1
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Αγίας Βαρβάρας 25
³Συνεταιρισμός Γονέων Χαλανδρίου ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. - Συνεταιριστικό
Φροντιστήριο
Διεύθυνση: Αριστοτέλους 42, Χαλάνδρι
Τηλ: 2155511057
E-mail: info@sinetairismos.gr,
www.sinetairistiko.org
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος Ανδρέας Αγίας Παρασκευής
Φροντιστηριακά Μαθήματα
Διεύθυνση: Ψαρών 57, Αγιά Παρασκευή
Τηλ: 2106391655, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος Νικόλαος Πευκακίων
Διεύθυνση: Ασκληπιού 38, Μεταμόρφωση
Τηλ: 2103612449, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Αγία Σοφία Νέου Ψυχικού
Ισπανικά, Γαλλικά
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίας Σοφίας
Τηλ: 2106776868, Site: neotita.gr
³Δημοτικό Φροντιστήριο Ελευσίνας
Διεύθυνση: Ερμού και Αθήνας, Ελευσίνα
Τηλ: 2131601410,
Site: www.eleusina.gr
³Αλληλέγγυο Φροντιστήριο
Δήμου Αιγάλεω
Διεύθυνση: Μυκήνων & Κορίνθου,
Αιγάλεω, 4ο Ενιαίο Λύκειο
Τηλ: 2105902440, www.aigaleo.gr

³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Ιδομενέως &
Αγίας Βαρβάρας, Ίλιον
Τηλ: 2132030036, 2132030042
E-mail: koinoniki@ilion.gr,
Site: www. ilion. gov.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Άγιος Δημήτριος Μυκονιάτικα
Φροντιστηριακά Μαθήματα
Διεύθυνση: Μαντώς Μαυρογένους 8,
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό
Τηλ: 2108329579, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου
Αγίων Αναργύρων - Καματερού
Διεύθυνση: Πέργαμου & Δωδεκανήσου,
Άγιοι Ανάργυροι Καματερό
Site: www.agan.gov.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Μητροπολιτικού Ιερού
Ναού Ευαγγελίστριας
Διεύθυνση: Πλ. Δημοκρατίας, Περιστέρι
Τηλ: 2105711633, Κιν: 6945391654
E-mail: zarikos@gmail.com
³Μαθήματα Η/Υ - Άγιος Δημήτριος
Διεύθυνση: Πλατεία Αγίου Δημητρίου,
Άγιος Δημήτριος
Τηλ: 210 9712456, Site: neotita.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Αργοστολίου & Σάμου,
Άγιος Δημήτριος
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου,
Γλυφάδα, Τηλ: 2132025236,
Site: www.glyfada.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Μοσχάτου Ταύρου
Διεύθυνση: Ιλισού & Κεφαλληνίας,
Μοσχάτο
Site: www.dimosmoschatou-tavrou.gr

Πειραιάς
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Κερατσινίου
Διεύθυνση: Καραϊσκάκη & Αγίου
Φανουρίου, Κερατσίνι - Δραπετσώνα
Τηλ: 2104621561
³Σχολείο Αλληλεγγύης
Δεμερτζή και Έλλης,
Κερατσίνι Δραπετσώνα
Τηλ: 2104327780, 6946206362
E-mail: sxoleio.allhlegyhs@gmail.com,
Site: solidaritykerdra.wordpress.com
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Κορυδαλλού
Διεύθυνση: Κορυδαλλός
Τηλ: 210 4990400
E-mail: pr@korydallos.gr,
Site: www.korydallos.gr
³Σχολείο Αλληλεγγύης Νίκαιας
Διεύθυνση: Πέτρου Ράλλη 182, Νίκαια
Κιν: 6942706867,
E-mail: mpoylasoy@yahoo.gr

Θεσσαλονίκη
³Μικρόπολις Κοινωνικός Χώρος
για την Ελευθερία
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου &
Βασιλέως Ηρακλείου, Θεσσαλονίκη
E-mail: info@mikropolis. gr, Site:
micropolis-socialspace.blogspot.com
³Ετεροτοπία
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη
& Πτολεμαίων 42, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310251033
E-mail: eterotopiathess@yahoo.com
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου
Διεύθυνση: Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310416606
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Μαθηματικών Θεσσαλονίκη
Διεύθυνση: Δωδεκανήσου 2, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310551502
³Οδυσσέας - Σχολείο
Ελληνικής Γλώσσας
Διεύθυνση: Αισώπου 24, Θεσσαλονίκη
Κιν: 6974517418,
Site: sxoleioodysseas.weebly.com
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
στο Οικόπολις
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 29Α,
Θεσσαλονίκη, Τηλ: 2310222503

E-mail: oikopolis.social.center@gmail.com,
Site: oikopolissocialcenter.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πηνειού 3, Κορδελιό
Εύοσμος, Τηλ: 2310703221
³Κοινωνικό φροντιστήριο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Ενορίας Κοιμήσεως
Θεοτόκου, Ωραιόκαστρο
Κιν: 6979972715, 6977256196
E-mail: persaliapi@yahoo.gr,
Site: koimisitheotokouoraiokastrou.
wordpress.com
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου
Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2313302300
Site: www.pavlosmelas.gr

Πιερία
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Κατερίνης ΕΛΜΕ Πιερίας
Διεύθυνση: Ειρήνης 34, Κατερίνη
E-mail: info@elmepierias.gr,
Site: www.elmepierias.gr

Ημαθία
³Ομάδα Δράσης και Αλληλεγγύης
Αλεξάνδρειας
Διεύθυνση: Αλεξάνδρεια
Κιν: 6948759620
E-mail: omada.drasis.alexandrias
@gmail.com,
Site: omada-drasis-alexandrias.blogspot.gr

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 1, Φαιστός
Τηλ: 2892340200
E-mail: info@dimosfestou.gr,
Site: www.dimosfestou.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Χανίων
Διεύθυνση: Κυδωνίας 29,
Δημαρχείο, Χανιά
Τηλ: 2821341691-3

Πελοπόννησος
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Αρεόπολης Γυθείου
Διεύθυνση: Ελευθερολακώνων 1, Γύθειο
Τηλ: 2733360300
E-mail: dimarxos@1315.syzefxis.gov.gr,
Site: www.anatolikimani.gov.gr
³Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου
Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη
Τηλ: 2731022226, 2731081866,
Site: www.sparti.gov.gr
³Οικοκοινότητα Κιβωτός Κορογώνα
Διεύθυνση: Κορογώνας, Λακωνία
E-mail: korogonasark@gmail.com
³Ομάδα κοινωνικής αλληλεγγύης
Κορινθίας Γέφυρα
Διεύθυνση: Κόρινθος
Κιν: 6940619404
Εmail: gefyraki@gmail.com, Site:
www.gefyra-korinthos.net/index.html

Στερεά Ελλάδα

³Κοινωνικό φροντιστήριο Δήμου
Ήλιδας Αμαλιάδα
Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6, Ήλιδα
Τηλ: 2622360509
E-mail: press@amaliada.gr,
Site: www.dimosilidas.gr

³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Καρπενησίου
Διεύθυνση: Ύδρας 6, Καρπενήσι
Τηλ: 2237350000
E-mail: contact@karpenissi.gr,
Site: www.karpenissi.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο ΕΛΜΕ
Βοιωτίας - E. K. Λιβαδειάς
Διεύθυνση: Ανδρεαδάκη, Λειβαδιά
Τηλ: 2261024084
E-mail: elmevoi@yahoo.gr,
Site: elmeviot.blogspot.gr
³Σύλλογος Δασκάλων
και Νηπιαγωγών Χαλκίδας
Διεύθυνση: Βαρατάση 24, Χαλκίδα
Τηλ: 2221021548
E-mail: info@dasknipchalk.gr,
Site: www.dasknipchalk.gr

Αιτωλοακαρνανία

Ήπειρος

Ηλεία
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Πύργου
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου,
2ο Γυμνάσιο & Λύκειο, Πύργος
Τηλ: 2621362415
Site: www.dimospyrgou.gr

Ήλιδα

³Κοινωνικό Φροντιστήριο Αγρινίου

Διεύθυνση: Μαβίλη, 2ο, 4ο Γυμνάσιο
& 4ο Λύκειο, Αγρίνιο
Τηλ: 2105902440

Αχαΐα
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Πάτρας
Διεύθυνση: Ιερός Ναός Αγίας Σοφίας,
Πάτρα
Τηλ: 2610455415
E-mail: foititikisyntrofia@gmail. com,
Site: syntrofia.forumotion.com
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 167, Πάτρα
Κιν: 6973352870

Θεσσαλία
³Στέκι Αλληλεγγύη για όλους
Διεύθυνση: Δημοκρατίας
& Μαγνησίας 6, Βόλος
Τηλ: 2421091440
E-mail: stekivolou@hotmail. com,
Site: steki-allilegyis.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Βόλου
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 150, Βόλος
³Χώρος κινημάτων Στέκι Μεταναστών Βόλου
Διεύθυνση: Ιωλκού 33, Βόλος
³Στέκι Οικολογίας και
Αλληλεγγύης Βόλου
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 150, Βόλος
Κιν: 6978288264

Κρήτη
Κοινωνικό Φροντιστήριο
Περιφέρειας Κρήτης
Διεύθυνση: Ηράκλειο, Ελλάδα
Τηλ: 2813400300-305
E-mail: gram. pkr@crete.gov.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Δήμου Φαιστού

³Κοινωνικό Φροντιστήριο
Θεσπρωτίας
Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 11,
Ηγουμενίτσα
Κιν: 6994042971
E-mail: koinoniko.frontistirio@gmail.com,
Site: koin-front-thesprotias.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου
Ηγουμενίτσας
Διεύθυνση: Παναγή Τσαλδάρη 18,
Ηγουμενίτσα
Τηλ: 2665360182
³Κοινωνικό φροντιστήριο
Ι. Μ. Πρεβέζης
Διεύθυνση: Εθνικής Αντίστασης 101,
Πρέβεζα
Tηλ: 2682026684-734
E-mail: imprevez@otenet.gr,
Site: imprevezis.blogspot.gr
³Δωρεάν φροντιστηριακά
μαθήματα στην Άρτα
Διεύθυνση: Β Παράλληλος Περιφερειακής
Οδού, Ζώνη Γ, Άρτα
Τηλ: 2681021005-23886
E-mail: dimos@arta.gr,
Site: www.arta.gr

Ανατολική
Μακεδονία & Θράκη
³Κοινωνικό φροντιστήριο
Δήμου Κομοτηνής
Διεύθυνση: Δημαρχείο Κομοτηνής,
Κομοτηνή
Tηλ: 2531083344,
Γραμμή του Δημότη: 15424
E-mail: dkomot@otenet.gr,
Site: www.komotini.gr
³Στέκι Πολιτικής, Πολιτισμού
και Αλληλεγγύης KARDELEN
Διεύθυνση: Μαυρομιχάλη 5-7, Ξάνθη
Site: stekikardelen.blogspot.gr
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39ο Samsung Service Lab
Η εκδήλωση: Η Samsung Electronics Hellas διοργανώνει το «Samsung Service Lab Workshop» στο Innovathens, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης
του Δήμου Αθηναίων.
Το διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο, συνολικής διάρκειας οκτώ ωρών, θα προσφέρει
τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες για παροχή επισκευαστικών υπηρεσιών σε smartphones.
Απευθύνεται σε φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους, με τεχνική κατεύθυνση στον τομέα
των ηλεκτρονικών - τηλεπικοινωνιών.
Ο στόχος του workshop είναι η γνωριμία με τις after sales διαδικασίες υποστήριξης πελατών
και πιο συγκεκριμένα η διάδοση τεχνογνωσίας σχετικά με το επισκευαστικό μέρος, η διαχείριση
δεικτών ποιότητας, καθώς και η διαχείριση πελατών.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Δηλώστε συμμετοχή για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει εδώ: apps.samsung.gr/innovathens.
Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης συμμετοχής
σας.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Στην
περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με δεύτερο e-mail (ενδεικτικά,
μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας,
απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε, προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας.
Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν.
Ημερομηνία: 6 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Innovathens - Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης
του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100
Ώρα: 09:00 με 13:00
Πληροφορίες: www.innovathens.gr

Σεμινάριο: «Wordpress: Διαχείριση
μιας ιστοσελίδας από το 0 ως το Ω»
Ένα εργαστήριο στο οποίο οι συμμετέχοντες θα
μπορέσουν να μάθουν πώς να διαμορφώνουν
περιεχόμενο σε Wordpress, χρησιμοποιώντας
τα απαραίτητα plugins, επιλέγοντας τα κατάλληλα
templates και εφαρμόζοντας μεθόδους Search
Engine Optimization (SEO). Στη συνέχεια θα
παρουσιαστούν οι τρόποι με τους οποίους μια
ιστοσελίδα μπορεί να διατηρείται σύγχρονη,
ενημερωμένη και ασφαλής.

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Κατερίνα Κερρά,
διαδικτυακό μάρκετινγκ / Found.ation
Έως 20 συμμετοχές. Δεν απαιτείται προεγγραφή.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ημερομηνία: 10 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Λεωφ. Συγγρού 364, Αίθουσα
Υπολογιστών ΕΒΕ
Ώρα: 18:00 με 20:00
Πληροφορίες: www.snfcc.org

Εννέα υποτροφίες από το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για
την εκπόνηση διδακτορικού σε Αμερική & Καναδά
Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠ&Τ) του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» προσφέρει
και φέτος εννέα (9) υποτροφίες για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία
με πανεπιστήμια των ΗΠΑ και του Καναδά και με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων την 22η Δεκεμβρίου 2017.
Οι υποτροφίες είναι για ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για άλλα τρία έτη.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση υποτροφίας με στόχο
την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στο πλαίσιο του προγράμματος εκπαιδευτικής και
ερευνητικής συνεργασίας του ΙΠ&Τ με τα ακόλουθα πανεπιστήμια:
i3JDF6OJWFSTJUZ 3*$& ¥¡ DPNQTDJSJDFFEV
i6OJWFSTJUZPG5FYBTBU"SMJOHUPO 65" ¥¡ DTFVUBFEV
i6OJWFSTJUZPG)PVTUPO 6¥ ¥¡ XXXDTVIFEV
i%BMIPVTJF6OJWFSTJUZ %"- §ÁÍÁÄÕ XXXDTEBMDB
Στον διαγωνισμό δύνανται να συμμετάσχουν:
iÒ×ÖÉÎÀÖÎÉ¡£¦ÌÈÐÎÆÎÐÉË¼Õ¼ÉÌÔuÁÒÎÀÖÎÉ¨ÈÖÁÍÉËÏÍ¥²ËÁÉÌÈÐÎÆÎÐÉË¼Õ 
του εσωτερικού ή ισότιμων του εξωτερικού, αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ.
i©ÎÉÒÈÒ»ÕÒuÈuÒÔÍ¡£¦ÌÈÐÎÆÎÐÉË¼Õ¼ÎÌ×ÒÅÖÍÉËÏÍÒuÈuÒÔÍ¨ÈÖÁÍÉËÏÍ¥²ËÁÉ
Πληροφορικής, που πρόκειται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους έως τον Ιούλιο 2018.
i¨ÅÒÁÒ×ÖÉÁËÎ½ÆÎÉÒÈÒ»ÕÌÈÐÎÆÎÐÉË¼Õ¼¨ÈÖÁÍÉËÎ½¥²ËÁÉÌÈÐÎÆÎÐÉË¼Õ Î×Ð¾ËÅÉÒÁÉ
να ολοκληρώσουν το μεταπτυχιακό τους έως τον Ιούλιο 2018.
Η εκδήλωση ενδιαφέροντος αφορά στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:
i3PCPUNPUJPOQMBOOJOH
i#JPMPHJDBMJOUFSBDUJPONPEFMMJOHBOEBOBMZTJT
i3PCPUNPUJPOTJHOBMMJOHJOKPJOUBDUJPO
i*EFOUJGJDBUJPOPGBSHVNFOUFMFNFOUTBOEBSHVNFOUSFMBUJPOTJOOBUVSBMMBOHVBHFUFYUT
i$POUFOUCBTFEBOBMZTJTPGNVMUJNFEJB
i5SBOTMBUJOHMBUFOUGFBUVSFTUPBDUJPOBCMFLOPXMFEHF
i.VMUJNPEBMBOBMZTJTPGCJPNFEJDBMUFYUT
i$PNQVUBUJPOBMMZESJWFO DPOUBDUGSFFQIZTJPMPHJDBMNFBTVSFNFOUT
i#JHEBUBBOBMZTJTGPSQSFDJTJPONFEJDJOF
Περαιτέρω πληροφορίες για τις ερευνητικές περιοχές, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
τη διαδικασία επιλογής μπορείτε να βρείτε στο: www.iit.demokritos.gr/el/news/2018_
scholarships.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 22/12/2017
Πληροφορίες: ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
Εργαστήριο Τεχνολογίας Γνώσεων και Λογισμικού, Δρ. Β. Καρκαλέτσης, vangelis@iit.
demokritos.gr, τηλ.: 210 6503197

Σεμινάριο: «Εισαγωγή στον κώδικα:
Παίζοντας με τον κώδικα»
Ένα εργαστήριο για να μάθουμε τι είναι ο προγραμματισμός και πώς η χρήση κώδικα
έχει βελτιώσει την καθημερινότητά μας. Μέσα από μια βιωματική άσκηση θα δούμε πώς
λειτουργεί ένα πρόγραμμα, φτιάχνοντας έναν απλό αλγόριθμο. Το παιχνίδι θα βοηθήσει
να κατανοήσουμε με περισσότερη λεπτομέρεια τι χρειάζεται για να γράψουμε οι ίδιοι ένα
πρόγραμμα, διευρύνοντας έτσι τις δυνατότητές μας και μαθαίνοντας να σκεφτόμαστε πιο
μεθοδικά για την επίλυση των καθημερινών μας προβλημάτων. Οι συμμετέχοντες δεν
χρειάζεται να έχουν γνώσεις πληροφορικής.
Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Αποστόλης Λιανός, διαδικτυακό μάρκετινγκ / Found.ation
Έως 20 συμμετοχές. Δεν απαιτείται προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Λεωφ. Συγγρού 364, Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ
Ώρα: 18:00 με 20:00
Πληροφορίες: www.snfcc.org

Μαθήματα υπολογιστών για άτομα 65+
Καθώς η τεχνολογία κατακλύζει την καθημερινότητά μας, το ΚΠΙΣΝ προσφέρει την ευκαιρία
σε όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τους υπολογιστές να μάθουν τις κύριες λειτουργίες,
τη χρήση βασικών προγραμμάτων και την πλοήγηση στο διαδίκτυο, γνώσεις που θα τους
βοηθήσουν στη διεκπεραίωση απλών εργασιών, μέσα από πρακτικά βήματα. Το πρόγραμμα
απευθύνεται τόσο σε αρχάριους χρήστες ηλικίας 65+ όσο και σε όσους επιθυμούν να
λάβουν βασικές γνώσεις του αντικειμένου. Δεν απαιτείται προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας (έναρξη νέων τμημάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα).
Ημερομηνία: 8 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Λεωφ. Συγγρού 364, Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ
Ώρα: 14:00 με 15:00
Πληροφορίες: www.snfcc.org

Presentation & Communication Skills:
Interpersonal Skills
Η εκδήλωση: Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να
δηλώσουν συμμετοχή στo σεμινάριο «Interpersonal Skills» που θα πραγματοποιηθεί στις
11 Δεκεμβρίου 2017 στο Innovathens, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο σεμιναρίων «Presentation &
$PNNVOJDBUJPOTLJMMTk»ÖÅÉÑ×ÍÎÌÉË¼ÄÉÐËÅÉÁÄÀÎÔÐÏÍËÁÉÐÁÇuÁÒÎÎÉÅ½ÒÁÉÑÅÑ×ÍÅÐÇÁÑ½Á
uÅÒÎ#SJUJTI$PVODJMÒ¾ÖÎÕÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×Å½ÍÁÉÍÁÅËÁÉÄÅÀÑÅÉÒÎ×ÕÑ×uuÅÒ»ÖÎÍÒÅÕÇÉÁ
τη λειτουργία των ομάδων, ώστε να μπορούν να λειτουργούν με πνεύμα συνεργασίας,
αναδεικνύοντας τα ταλέντα και τις δεξιότητές τους.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 18 έως 25 χρονών (φοιτητές, σπουδαστές και ανέργους),
με γνώσεις Αγγλικών Β2 level (επίπεδο Lower ή αντίστοιχο).
Δηλώσεις συμμετοχής:
Δηλώστε συμμετοχή για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει εδώ: apps.samsung.gr/innovathens. Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης
συμμετοχής σας.
Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας.
Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε με ένα δεύτερο email (ενδεικτικά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να επιβεβαιώσετε τη
συμμετοχή σας, απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε, προκειμένου να κατοχυρώσετε
τη θέση σας. Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό
πιστοποιητικό παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Innovathens - Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης
του δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100
Ώρα: 16:00 με 18:00
Πληροφορίες: www.innovathens.gr

Σεμινάριο «Personal Branding»
Η εκδήλωση: Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας),
με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της
γνώσης και της διά βίου μάθησης, διοργανώνει
σε συνεργασία με το Innovathens, τον Κόμβο
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων, σεμινάριο
uÅÓ»uÁe1FSTPOBM#SBOEJOHk
Σκοπός και στόχοι:
i£½ÍÁÉÍÁÇÍÔÐ½ÑÎ×ÍÎÉÑ×uuÅÒ»ÖÎÍÒÅÕÒÈÍ
έννοια του προσωπικού τους brand και την
απήχηση που μπορεί να έχει σε συνδυασμό
με τα social media.
iÉÁÒÈÍÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÒÈÕÅÍ¾ÒÈÒÁÕuÎÐÅ½ÒÅ
να έχετε μαζί σας tablet ή smartphone για
τις σημειώσεις σας. Η συγκεκριμένη ενότητα

δεν θα έχει παρουσίαση αλλά μόνο πρακτική
άσκηση.
Θεματολογία εισήγησης:
i#VJMEQFSTPOBMCSBOETCMPH
i%JSFDUDPNNVOJDBUJPODIBOOFMT
i*NQBDUPGTPDJBMNFEJBJOQFSTPOBMCSBOEJOH
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη η
προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση
παρακολούθησης.
Ημερομηνία: 11 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Innovathens - Κόμβος Καινοτομίας
και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του
δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100
Ώρα: 18:00 με 20:30
Πληροφορίες: www.innovathens.gr
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Καινοτομικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στις «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Τ

α πεδία της ενέργειας και του περιβάλλοντος
αποτελούν τους πλέον δυναμικούς τομείς,
με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης
στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Τα πεδία αυτά
είναι σύνθετα και έχουν ανάγκη από στελέχη
με ευρύ προσανατολισμό και σύνθεση γνώσης
και εμπειρίας, τόσο σε θέματα ενεργειακών
και περιβαλλοντικών τεχνολογιών, όσο και σε
καίριους άλλους τομείς, όπως η οικονομία, η
επιχειρηματικότητα και η νομοθεσία.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται ο έκτος κύκλος
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών
(ΠΜΣ) «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
του ΑΕΙ Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα (πρώην
ΤΕΙ Πειραιά).
Η καινοτομικότητα και το ανταγωνιστικό
πλεονέκτημα του ΠΜΣ είναι ότι εκτείνεται ταυτόχρονα και στους τρεις άξονες που συνθέτουν
την ολοκληρωμένη γνώση στην ενέργεια και
το περιβάλλον:
iÒÈÍÒÅÖÍÎÌÎÇ½Á
iÒÈÍÒÅÖÍÉËÎÎÉËÎÍÎuÉË¼ÁÍÌ×ÑÈËÁÉÁÊÉÎλόγηση και
iÒÉÕÅÉÖÅÉÐÈuÁÒÉË»ÕÐÔÒÎÂÎ×Ì½ÅÕ
Επιπλέον βασικό στοιχείο του ΠΜΣ είναι η
συνεχής αλληλεπίδραση με επιχειρήσεις, καθώς επίσης και η ένταξη στο πρόγραμμα της
παρακολούθησης εκ μέρους των φοιτητών
του, εξειδικευμένων σεμιναρίων προηγμένης
τεχνογνωσίας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΜΣ οδηγεί
στην απονομή του μεταπτυχιακού διπλώματος
«Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις» από
το ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ.
Το προσωπικό του προγράμματος
και η ερευνητική του δραστηριότητα
Το εκπαιδευτικό προσωπικό του προγράμματος
συγκροτείται από έμπειρους και καταξιωμένους
επιστήμονες και επαγγελματίες με ειδίκευση και
σημαντική εμπειρία σε όλους τους τομείς του
προγράμματος.
Ο διευθυντής του προγράμματος, Καθηγητής Ιωάννης Κ. Καλδέλλης, Δρ Μηχανολόγος
Μηχανικός ΕΜΠ και Πτυχιούχος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου
Πειραιώς, διευθύνει από το 1991 το Εργαστήριο
Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας
Περιβάλλοντος. Από το 2015 είναι διευθυντής
του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά
και Νήσων. Έχει υπερτριακονταετή εμπειρία
σε θέματα ενέργειας και ανήκει στην εκδοτική
ομάδα του διεθνούς περιοδικού «Renewable
Energy Journal». Έχει δημοσιεύσει περισσότερα
από 150 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και 400
άρθρα σε επιστημονικά συνέδρια. Το έργο του
έχει καταξιωθεί με περισσότερες από 3000
ετεροαναφορές (h=32). Είναι μέλος της Εκδοτικής Επιτροπής και κριτής πολλών διεθνών
περιοδικών, συγγραφέας 6 βιβλίων σχετικών
με την ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς
επίσης και εκδότης 2 βιβλίων για τη διεθνή
επιστημονική κοινότητα. Έχει εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία, ως επιστημονικός υπεύθυνος
ή συμμετέχοντας σε μεγάλο αριθμό διεθνών
και εθνικών προγραμμάτων.
Η αναπληρώτρια διευθύντρια, Καθηγήτρια
Αιμιλία Μ. Κονδύλη, Διπλωματούχος Χημικός
Μηχανικός ΑΠΘ, με MSc και διδακτορικό από
το Imperial College του Λονδίνου έχει ως πεδία

εξειδίκευσης την ανάπτυξη μεθόδων και εφαρμογής εργαλείων αριστοποίησης σε προβλήματα
ενεργειακά, περιβαλλοντικά, οργάνωσης και
προγραμματισμού παραγωγής. Έχει σημαντική βιομηχανική και μελετητική επαγγελματική
εμπειρία. Συμμετέχει σε ευρωπαϊκά και ελληνικά
ερευνητικά προγράμματα ως υπεύθυνη ή/και
μέλος της ερευνητικής ομάδας. Επίσης έχει
σημαντικό ερευνητικό ακαδημαϊκό έργο με
δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια
με πολύ μεγάλη αναγνώριση (citations), καθώς
επίσης και συγγραφικό έργο, συμμετέχοντας
σε διεθνείς εκδόσεις.
Παράλληλα το προσωπικό του προγράμματος,
ανάμεσα σε πολλά έργα που υλοποιεί (www.
sealab.gr), με την υποστήριξη των βιομηχανικών
φορέων (Schletter, Eurosol, Elfon, EnerSys
και Καυκάς Α.Ε.) ανέλαβε την πρωτοβουλία
να αναπτύξει και να κατασκευάσει τον πρώτο αμιγώς δημόσιο αυτόνομο ηλιακό σταθμό
φόρτισης στη χώρα (Carport), με δυνατότητα
καταγραφής όλων των ενεργειακών δεδομένων, υποστηρίζοντας την ελληνική προσπάθεια
για εξέλιξη και ενίσχυση των υποδομών στον
χώρο της ηλεκτροκίνησης. Επιπλέον έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί πειραματικά μονάδα
αφαλάτωσης με χρήση ΑΠΕ στο πλαίσιο του
προγράμματος «Αριστεία ΙΙ». Ταυτόχρονα στο
πλαίσιο του προγράμματος «Αρχιμήδης ΙΙΙ»
υλοποίησε μελέτη - εγκατάσταση μονάδας παραγωγής υδρογόνου από ΑΠΕ, ενώ πρόσφατα
στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
Horizon 2020 ηγείται επιστημονικής ομάδας
13 φορέων στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «TILOS - Technology Innovation for the
Local Scale, Optimum Integration of Battery
Energy Storage» (www.tiloshorizon.eu) για
την ενεργειακή ανεξαρτητοποίηση του νησιού
της Τήλου, εξασφαλίζοντας συνολική χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 2017,
το έργο περνά στην πιο σημαντική φάση του,
καθώς θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μεσαίας
ισχύος ανεμογεννήτριας και φωτοβολταϊκού
πάρκου, ενώ με την έλευση και των συσσωρευτών (μπαταριών), το ολοκληρωμένο πλέον
σύστημα θα τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία.
Να υπογραμμιστεί ότι πρόκειται για τον πρώτο
υβριδικό σταθμό μεγάλου μεγέθους με συμμετοχή συσσωρευτών στην Ελλάδα.
Τέλος, το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών
«Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές Επενδύσεις»

Η φοίτηση:
Το ΠΜΣ είναι μερικής φοίτησης (part - time),
με τυπική διάρκεια φοίτησης τα 2 έτη, ενώ οι
διαλέξεις των μαθημάτων πραγματοποιούνται
στις εγκαταστάσεις του ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ, Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. Η φοίτηση
περιλαμβάνει παρακολούθηση μαθημάτων και
εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

έχει οδηγήσει -μέσω των διπλωματικών εργασιών των διακριθέντων φοιτητών του- σε
δημοσίευση σημαντικού αριθμού επιστημονικών
- ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά
και συνέδρια.
Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα;
Το ΠΜΣ «Ενεργειακές και Περιβαλλοντικές
Επενδύσεις» είναι σχεδιασμένο με τον πλέον
καινοτομικό τρόπο, ώστε να ανταποκρίνεται
στις ανάγκες της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης
των τεχνικών / τεχνολογικών, οικονομικών,
νομικών και επιχειρηματικών γενικότερα θεμάτων που αντιμετωπίζονται στα δυναμικά
και ολοένα εξελισσόμενα πεδία της ενέργειας,
του περιβάλλοντος και της βιομηχανικής παραγωγής. Προετοιμάζει τους αποφοίτους του,
τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
εφαρμογής για να ανταποκριθούν σε αυτές τις
σύγχρονες ανάγκες αλλά και επιπλέον αυτών,
να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις επαγγελματικές
τους ευκαιρίες και προοπτικές μέσα από την
ανάδειξη, κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού,
των σημαντικών αυτών πεδίων και δυνατοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό απευθύνεται σε:
i¡¾ÆÎÉÒÎ×Õ¡£¦ÁÍÅÉÑÒÈuÉÁË¼ÕËÁÉÒÅÖÍÎÌÎγικής εκπαίδευσης της Ελλάδας και αντιστοίχων
Ιδρυμάτων του εξωτερικού που ενδιαφέρονται
να αποκτήσουν επιστημονική / επαγγελματική
εξειδίκευση σε θέματα ενεργειακών και περιβαλλοντικών επενδύσεων και τεχνογνωσία στις
αντίστοιχες επιχειρηματικές δραστηριότητες.
i£ÐÇÁØ¾uÅÍÎ×ÕÑÒÅÌ»ÖÈÒÈÕÁÇÎÐÕÎ×
θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους και
τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Υποτροφίες-Δίδακτρα:
Στο πλαίσιο της διαρκούς επαφής και συνεργασίας του ΠΜΣ με επιχειρήσεις προς όφελος των
φοιτητών και του προγράμματος γίνονται συνεχείς
προσπάθειες εξεύρεσης οικονομικής υποστήριξης,
ώστε οι άριστες επιδόσεις των φοιτητών μας να
επιβραβεύονται με διακρίσεις και υποτροφίες.
Επιπλέον, οι φοιτητές του προγράμματος βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία με το προσωπικό των
Εργαστηρίων Ενέργειας και Περιβάλλοντος του
Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, αντλώντας
επιπλέον γνώσεις και συμμετέχοντας στο μεγάλο
αριθμό ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών
προγραμμάτων που εκπονούνται.
Εγγραφή στο πρόγραμμα-Δικαιολογητικά:
Η εγγραφή γίνεται μετά από τη θετική αξιολόγηση της αίτησης συμμετοχής, τη διασφάλιση
της τήρησης των απαραίτητων προϋποθέσεων
και την προσωπική συνέντευξη του υποψηφίου.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την
υποβολή της αίτησης συμμετοχής είναι:
i¡½ÒÈÑÈÑ×uuÅÒÎÖ¼Õ
i¡ÍÒ½ÇÐÁÆÎÒ×Ö½Î×ÄÉÌÏuÁÒÎÕ
i¡ÍÒ½ÇÐÁÆÎÌÌÎ×uÅÒÁÒ×ÖÉÁËÎÀÒ½ÒÌÎ×
(εάν υπάρχει)
i¡ÎÄÅÉËÒÉË¾ÁÇÇÌÉË¼ÕÇÌÏÑÑÁÕ
i¢ÉÎÇÐÁÆÉË¾ÑÈuÅ½ÔuÁ
iÀÎ  Ñ×ÑÒÁÒÉË»ÕÅÉÑÒÎÌ»Õ
i¢ÅÂÁÉÏÑÅÉÕËÁÉÁÎÄÅÉËÒÉËÅÁÇÇÅÌuÁÒÉË¼Õ
εμπειρίας (εάν υπάρχουν)
i¡ÍÒ½ÇÐÁÆÎÒ×ÖÉÁË¼ÕÄÉÌÔuÁÒÉË¼ÕÅÐÇÁÑ½ÁÕ
iÀÎ  Ð¾ÑÆÁÒÅÕÆÔÒÎÇÐÁÆ½ÅÕ
Πληροφορίες: Λεπτομερείς πληροφορίες για
το πρόγραμμα θα βρείτε στην ιστοσελίδα του
προγράμματος: mbaenergy.gr
Τηλεφωνική επικοινωνία: 210 5381493,
210 5381020, φαξ: 210 5381493, 210
5381467 (Δευτέρα-Παρασκευή, 09:00 με
17:00 και Σάββατο, 9:00 με 14:00)
Ε-mail: registrations@mbaenergy.gr, rania@
mech.teipir.gr
Υπεύθυνος Προγράμματος: Δρ Ι.Κ. Καλδέλλης
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Η

τακτική ανανέωση
των δεξιοτήτων και
των ικανοτήτων θεωρούνται σημαντικές για την
ενίσχυση της απασχόλησης.
Η έρευνα Workmonitor της
Randstad για το τρίτο τρίμηνο
του 2017 μελετά πώς οι Έλληνες εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της τακτικής
ανανέωσης των δεξιοτήτων
και των ικανοτήτων τους σε
συσχέτιση με την ενίσχυση
της απασχόλησης, καθώς και
τον τριμηνιαίο επαναλαμβανόμενο δείκτη κινητικότητας,
φόβου απώλειας εργασίας
και εργασιακής ικανοποίησης
των Ελλήνων εργαζομένων.
Σύμφωνα με την έρευνα,
στην Ελλάδα το 93% των
συμμετεχόντων θεωρεί ότι
η συνεχής καλλιέργεια των
δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του μπορεί να ενισχύσει
την εργασιακή του απασχόληση. Το 90% των Ελλήνων
εργαζομένων πιστεύει ότι αφιερώνει όλη τη δυναμική του
στην τωρινή του εργασία, ενώ
παράλληλα το 93% επιδιώκει
να μένει συγχρονισμένο με
τις τελευταίες τάσεις και τις
εξελίξεις στον κλάδο του.
Αναλυτικότερα, το 89%
συμφωνεί ότι η καλλιέργεια
και η ενίσχυση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων του
αποτελεί αποκλειστικά δική
του ευθύνη.

ενίσχυσης των δεξιοτήτων του
οι οποίες διοργανώνονται με
καλυμμένο το κόστος συμμετοχής από τον εργοδότη. Στην
Ελλάδα το 93% των συμμετεχόντων στην έρευνα νιώθει
ότι χρειάζεται περισσότερη
εκπαίδευση και επιμόρφωση,
ώστε να μένει συγχρονισμένο
με τις εξελίξεις του κλάδου
του. Το 66% θα ήθελε να
συμμετάσχει σε πρόγραμμα
επαγγελματικής κατάρτισης και
το 57% σε training καλλιέργειας προσωπικών δεξιοτήτων.
Το 84% των ερωτηθέντων
έχουν συμμετάσχει σε ένα
σεμινάριο επιμόρφωσης κατά
το τελευταίο έτος με στόχο
την ενίσχυση των δεξιοτήτων
του. Στα trainings και στις
δραστηριότητες ανανέωσης
δεξιοτήτων όπου συμμετείχαν
οι Έλληνες εργαζόμενοι το
2017 συγκαταλέγονται:
qÌÕÛÉÖÒÚÀÏÅÍÅ
ρουσία σε trainings και
εκπαιδευτικά προγράμματα
qÌÕÛÉÖÒÚÀÕÉXÒSL
shοps, σεμινάρια, ημερίδες
qÌÒÐÒÏÐÀÔØÕÌÉÑÂÙ
on-line προγράμματος
qÌÕÛÉÖÒÚÀÕÉÁÅ
συνεδρία προσωπικού
coaching
qÌÅÑÅÜÀÖÌÕÌÉÅËËÉÐ
ματικής καθοδήγησης από
ειδικό σε θέματα καριέρας
qÖÁÒÖÅÅÂÖÅÅÔÅ
πάνω

Η ανάγκη για περισσότερη εκπαίδευση και
σεμινάρια
Μόνο το 63% των Ελλήνων
εργαζομένων δηλώνει ότι του
παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής σε δραστηριότητες

Ποιος θα έπρεπε να
καλύπτει το κόστος του
traίning
Στην Ελλάδα το 63% συμμετέχει σε προγράμματα επιμόρφωσης όπου το κόστος
συμμετοχής καλύπτεται από

τον εργοδότη. Εντούτοις το
85% των Ελλήνων εργαζομένων είναι πρόθυμο να καλύψει το κόστος συμμετοχής σε
δραστηριότητες οι οποίες θα
τους βοηθήσουν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους.
Τριμηνιαίοι επαναλαμβανόμενοι δείκτες
Ο δείκτης κινητικότητας
μειώνεται
Ο δείκτης κινητικότητας της
Randstad για την αγορά εργασίας αξιολογεί την προσδοκία
των εργαζομένων να αλλάξουν
επάγγελμα μέσα στους επόμενους έξι μήνες. Ο δείκτης βασίζεται στην τρέχουσα εργασιακή
ικανοποίηση του υπαλλήλου,
στον φόβο απόλυσης, στην
ανάγκη του για νέες προσωπικές προκλήσεις, καθώς και
στο επίπεδο αισιοδοξίας που
έχει ότι θα βρει απασχόληση
σε νέο εργοδότη. Στην Ελλάδα
τα αποτελέσματα δείχνουν ότι
οι Έλληνες εργαζόμενοι δεν
θεωρούν εφικτή την απασχόλησή τους σε νέο εργοδότη
κατά τους επόμενους μήνες.
Ο δείκτης κινητικότητας για
την Ελλάδα μειώθηκε κατά 5
μονάδες, στο 103, για αυτό το
τρίμηνο. Ο παγκόσμιος δείκτης κινητικότητας παρέμεινε
σταθερός στις 109 μονάδες.
Υψηλότερα ποσοστά κινητικότητας παρατηρήθηκαν στη
Νέα Ζηλανδία (+7), στην Ουγγαρία (+6), στην Αυστραλία
(+5%) και στη Γαλλία (+5).
Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης παρατηρήθηκε στην Κίνα
(-7), στις Ηνωμένες Πολιτείες,
στη Νορβηγία, στη Σουηδία
και στην Ελλάδα (πτώση 5
μονάδων).

Η αγορά εργασίας
στην Ελλάδα
Το ποσοστό των εργαζομένων στην Ελλάδα οι οποίοι
άλλαξαν εργασία τους τελευταίους 6 μήνες αυξήθηκε κατά
2%, δηλαδή ανήλθε στο 22%
κατά το τελευταίο τρίμηνο. Το
36% εξηγεί ότι ο βασικός λόγος αλλαγής της εργασίας του
ήταν η αναζήτηση καλύτερων
επαγγελματικών συνθηκών
και το 20% εκφράζει ως κύριο λόγο της αλλαγής αυτής
την προσωπική του ανάγκη
για αλλαγή. Ο αριθμός των
ατόμων που αναζητούν νέα
θέση εργασίας στην Ελλάδα
μειώθηκε και πάλι αυτό το τρίμηνο κατά 2%, σχηματίζοντας
ένα ποσοστό 31% για το τρίτο
τρίμηνο του 2017. Το 40%
των Ελλήνων εργαζομένων
που συμμετείχαν στην έρευνα ανησυχεί ότι θα χάσει την
εργασία του. Αναλυτικότερα,
το 51% της ηλικιακής ομάδας
55-67 φοβάται ότι θα χάσει την
εργασία του, ενώ ακολουθεί
η ηλικιακή ομάδα 25-34 με
ποσοστό 42%. Το 44% αυτών
που απάντησαν ότι κατέχουν
χαμηλό επίπεδο μόρφωσης
εμφανίζουν τον μεγαλύτερο
φόβο απόλυσης. Σύμφωνα με
τη συγκεκριμένη έρευνα στην
Ελλάδα η εργασιακή ικανοποίηση μειώθηκε κατά 1% κατά
το τελευταίο τρίμηνο, ανήλθε
δηλαδή σε ποσοστό 63%.
Η ταυτότητα της έρευνας
Randstad Workmonitor
Η έρευνα Workmoπitor
της Raπdstad υλοποιήθηκε
για πρώτη φορά το 2003 και
καλύπτει πλέον 33 χώρες σε
όλο τον κόσμο, οι οποίες ανή-

κουν κατά κύριο λόγο στην
Ευρώπη, στην Ασία και στον
Ειρηνικό και στην Αμερική. Η
έρευνα δημοσιεύεται 4 φορές
τον χρόνο, αναδεικνύοντας
τις τάσεις κινητικότητας που
παρατηρούνται τόσο σε τοπικό,
όσο και σε διεθνές επίπεδο
σε βάθος χρόνου.
Ο δείκτης κινητικότητας
της έρευνας Workmoπitor
καταγράφει την αυτοπεποίθηση των εργαζομένων και
την προσδοκία για την πιθανότητα μετακίνησής τους σε
διαφορετικούς εργοδότες μέσα
σε ένα εξαμηνιαίο πλαίσιο.
Με τον τρόπο αυτό παρέχει
μία ουσιαστική κατανόηση
των συνθηκών που διαμορφώνονται στην αγορά εργασίας, αλλά και των τάσεων
που διαμορφώνονται από τους
εργαζομένους. Πέρα από τις
εργασιακές μετακινήσεις, τμήματα της έρευνας αποτυπώνουν
την εργασιακή ικανοποίηση
και τα προσωπικά κίνητρα
των εργαζομένων.
Η ποσοτική έρευνα διεξήχθη
μέσω on-line ερωτηματολογίου
σε πληθυσμό ηλικίας 18-65
ετών που εργάζεται τουλάχιστον 24 ώρες την εβδομάδα σε
αμειβόμενη εργασία (δηλαδή
όχι αυτοαπασχολούμενοι).
Το μέγεθος του δείγματος
στην Ελλάδα αποτελείται από
405 συνεντεύξεις, οι οποίες
διεξήχθησαν από τη Survey
Sampling International. Η
έρευνα για το δεύτερο τρίμηνο
του 2017 διεξήχθη μεταξύ 18
Ιουλίου και 2 Αυγούστου 2017.
Σχετικά με τη Randstad
Η Raπdstad ειδικεύεται στις
ευέλικτες μορφές εργασίας και

στις υπηρεσίες ανθρώπινου
δυναμικού. Το εύρος των
υπηρεσιών μας καλύπτει την
εύρεση και την επιλογή προσωπικού (προσωρινή και μόνιμη
απασχόληση), τις υπηρεσίες
HR Solutions (outplacement,
επανατοποθέτηση στην αγορά
εργασίας, RPO, συμβουλευτική σταδιοδρομίας και κέντρα
αξιολόγησης) και in-house
υπηρεσίες. Η Randstad αποτελεί έναν από τους κορυφαίους
παρόχους υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού στον κόσμο,
κατέχοντας μία από τις τρεις
πρώτες θέσεις στην Αργεντινή,
στο Βέλγιο, στο Λουξεμβούργο,
στον Καναδά, στη Χιλή, στη
Γαλλία, στη Γερμανία, στην
Ελλάδα, στην Ινδία, στο Μεξικό, στην Ολλανδία, στην
Πολωνία, στην Πορτογαλία,
στην Ισπανία, στη Σουηδία,
στην Ελβετία, στο Ηνωμένο
Βασίλειο και στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, καθώς
και σημαντικές θέσεις στην Αυστραλία και στην Ιαπωνία. Το
2016 η Randstad απασχολούσε
περίπου 36.524 υπαλλήλους,
που εργάζονται σε 4.752 υποκαταστήματα σε 39 χώρες σε
όλο τον κόσμο. Τα συνολικά
έσοδα της Randstad για το
2016 έφτασαν τα 20,7 δισ.
ευρώ. Η Randstad ιδρύθηκε το
1960 και τα κεντρικά γραφεία
της βρίσκονται στο Diemen
της Ολλανδίας. Η μετοχή της
Randstad Holding είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο
NYSE Euronext Amsterdam,
όπου οι μετοχές του ομίλου
είναι εμπορεύσιμες.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.randstad.gr.
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Brazilian jiu jitsu: ¦Â¼ÑÊÎÉÏÍÆÊÌ½Ó¼×ÎÉ
Μ
άχη στο έδαφος, πολύπλοκες
λαβές, κεφαλοκλειδώματα
και πνιγμοί. Καλώς ορίσατε
στον κόσμο του Brazilian jiu jitsu,
μίας πολεμικής τέχνης που κερδίζει
ολοένα και περισσότερους πιστούς
οπαδούς και στην Ελλάδα. Ρωτήσαμε
τους ειδικούς και μάθαμε (σχεδόν)
τα πάντα.
Πρόκειται για ένα από τα πιο διαδεδομένα και δημοφιλή συστήματα
πολεμικής τέχνης παγκοσμίως. Στο
εξωτερικό κάνει θραύση με εκατοντάδες τουρνουά να βρίσκονται σε
εξέλιξη σε Ευρώπη και Αμερική. Αν
και άργησε να έρθει στην Ελλάδα,
έχει ήδη συγκεντρώσει φανατικό
κοινό όλων των ηλικιών, το οποίο
συνεχίζει να αυξάνεται χρόνο με
τον χρόνο.

Οι ρίζες του Bjj
Η ιστορία του Βrazilian jiu jitsu
ξεκινά το 1917, όταν ο Ιάπωνας
Μιτσούγιο Μαέντα, μαθητής του
ιδρυτή του τζούντο Τζίγκορο Κάνο,
δίδαξε την τέχνη του στον Carlos
Gracie.
Ο Μαέντα, ο οποίος είχε φύγει
από την Ιαπωνία το 1904 για να
επισκεφτεί πολλές χώρες, στην πορεία του, όταν έφτασε στη Βραζιλία
το 1914, δίδασκε την τέχνη του,
χρησιμοποιώντας τον όρο «τζου
τζούτσου»(«ζίου ζίτσου», όπως είναι
γνωστότερο στη Δύση).
Ο Μαέντα προσπάθησε να οργανώσει μια ιαπωνική αποικία στη
Βραζιλία και πολιτικά τον βοήθησε ο
Gastao Gracie. Ο Μαέντα, για να τον
ευχαριστήσει, αποφάσισε να διδάξει
την τέχνη του στον μεγάλο γιο του
Gastao, στον Carlos Gracie. Το 1921
η οικογένεια Gracie μετακόμισε στην
πόλη του Ρίο Ντε Τζανέιρο, όπου ο
Carlos, σε ηλικία 17 ετών περίπου,
άρχισε να διδάσκει ό,τι είχε μάθει
στα αδέλφια του Gastao Horhe και
Οsvaldo.

Ο Helio (ο μικρός αδελφός του
Carlos) ουσιαστικά έμαθε βλέποντας
τα αδέλφια του να προπονούνται
δεδομένου ότι δεν του επέτρεπαν
να ασκηθεί λόγω διαφόρων προβλημάτων υγείας. Ο Helio όμως
ξεπέρασε τα όποια προβλήματα
είχε, άρχισε να προπονείται και
μετέπειτα να διδάσκει, μέχρι που
έφτασε μάλιστα να γίνει ο κύριος
εκπαιδευτής της σχολής. Εκείνη την
περίοδο ανακοίνωσε στα αδέλφια
του την ύπαρξη αλλαγών που έκανε, ιδιαίτερα στη μάχη εδάφους,
καθώς και τον διαφορετικό τρόπο
διδασκαλίας που πλέον εφάρμοζε.
Ήταν ένας πολύ αδύναμος σωματικά άνθρωπος και γρήγορα κατάλαβε ότι, για να χρησιμοποιήσει
πολλές τεχνικές του ju jutsu, έπρεπε
να καταβάλει μεγάλη δύναμη. Έτσι
λοιπόν άρχισε να προσθέτει νέες
τεχνικές και να αφαιρεί ό,τι δεν ήταν
λειτουργικό και χρειαζόταν δύναμη.
Ο Ηelio Gracie έγινε πολύ γνωστός
στη Βραζιλία για τη συμμετοχή του
και τις νίκες του σε αγώνες χωρίς
όρους ενάντια σε βαρύτερους και
δυνατότερους αντιπάλους, που ήταν
ασκούμενοι σε διάφορα μαχητικά
στυλ και πολεμικές τέχνες.
Για τις επιτυχίες του σε αγώνες
χωρίς όρους ο Helio παρασημοφορήθηκε και θεωρήθηκε ήρωας στη
Βραζιλία, ενώ το μαχητικό στυλ της
οικογένειάς του απέκτησε τη δική
του ταυτότητα ως Gracie jiu jitsu,
γνωστό τα τελευταία 20 χρόνια και
ως Brazilian jiu jitsu.
O Helio Gracie απέκτησε 9 παιδιά
στη ζωή του, τα οποία μεγάλωσαν
στον κόσμο του Gracie jiu jitsu και
μερικά από αυτά, καθώς και μαθητές
τους, έγιναν από τους πιο γνωστούς
δασκάλους στον κόσμο με πολλές
επιτυχίες σε αγώνες mixed fight
(MMA), φέρνοντας μεγάλες αλλαγές
στον κόσμο των πολεμικών τεχνών
τα τελευταία 20 χρόνια.

Ήρθαμε σε επαφή με δύο από τους
καλύτερους δασκάλους Bjj στην
Ελλάδα, τον Άρη Χατζηιακώβου και
τον Χρήστο Κ. Markez, υπευθύνους
της σχολής Gracie Barra Greece και
μάθαμε τα πάντα για την αέρινη
πολεμική τέχνη ονόματι Brazilian
jiu jitsu.

Το Bjj στην Ελλάδα
«Το Brazilian jiu jitsu ξεκίνησε
στην Ελλάδα περίπου το 1998, όταν
ο Χρήστος Κ. Μαρκέζ επέστρεψε
στη χώρα του από τη Βενεζουέλα,
όπου διέμενε για μερικά χρόνια.
Εκεί διδάχτηκε από τον Isidoro
Moreno, τον Kazeka Muniz και στη
Βραζιλία από τον Vinicius Magalhaes
(μαθητή του Carlos Gracie jr., γιο
του Carlos Gracie), έναν από τους
πιο γνωστούς δασκάλους Bjj στον
κόσμο. Αυτόν εκπροσωπεί η σχολή
μας Gracie Barra Greece επίσημα
από το 2000, καθώς στην αρχή η
διδασκαλία γινόταν σε διάφορες
σχολές χωρίς να υπάρχει μία συγκεκριμένη βάση.
»Στην Ελλάδα η ανταπόκριση του
κόσμου ήταν με αρκετό σκεπτικισμό
στην αρχή, καθώς η έλλειψη ενημέρωσης ή καθυστερημένης ενημέρωσης
για τα παγκόσμια δρώμενα και η
έλλειψη υποδομών της χώρας μας
σε θέματα αθλητισμού στάθηκαν
εμπόδιο στη γρήγορη εξέλιξη του
στυλ. Παρ’ όλα αυτά τα τελευταία
4 χρόνια, και μετά από πολλή προσπάθεια και συνεχόμενους αγώνες
σε Ελλάδα και εξωτερικό και πολλές
επιτυχίες που σημείωσε η σχολή μας
σε αγώνες Bjj και grappling, ολοένα
και περισσότερος κόσμος έρχεται να
γνωρίσει το στυλ και να προπονηθεί».
Διαφορές και ομοιότητες
του Bjj με τις υπόλοιπες
πολεμικές τέχνες
«To Bjj είναι μία πολεμική τέχνη
και μαχητικό άθλημα, το οποίο βα-

σίζεται στις ρίψεις και στις λαβές σε
όρθια μάχη και κατά κύριο λόγο στη
μάχη εδάφους, όπως στην καθήλωση, στην ακινητοποίηση, σε λαβές
σε χέρια, πόδια, σε πνιγμούς και
στραγγαλισμούς.
»Η προπόνησή του μοιάζει με
αυτή του judo με σημαντικές όμως
διαφορές στους κανόνες και στην
ελευθερία, που επιτρέπουν πολύ
περισσότερες τεχνικές.
»Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στο Bjj μοιάζουν αρκετά με τις
τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε
όλα τα στυλ του παραδοσιακού ju
jitsu και του judo».

Υπάρχουν κίνδυνοι;
«Όλες οι αθλητικές δραστηριότητες έχουν κινδύνους και όποιος
πει το αντίθετο θα σας πει ψέματα. Πάντως το Bjj έχει λιγότερους
τραυματισμούς από το ποδόσφαιρο
ή το μπάσκετ, που είναι από τα πιο
γνωστά αθλήματα στη χώρα μας.
»Στα 10 χρόνια που ασχολούμαστε
με το στυλ δεν έχει σημειωθεί ποτέ
κάποιος σοβαρός τραυματισμός. Και
φυσικά αυτό είναι και αποτέλεσμα
της σωστής προπόνησης και της
επίδειξης προσοχής. Ατυχήματα
βέβαια πάντα μπορεί να συμβούν».
Ηλικίες που ενδιαφέρονται
για το άθλημα;
«Το Bjj είναι ένα στυλ για όλες τις
ηλικίες και προτείνεται ιδιαίτερα για
ανθρώπους που δεν έχουν ιδιαίτερη
φυσική δύναμη. Ανά τον κόσμο οι
ασκούμενοι στο στυλ είναι ηλικίας
5-6 ετών έως και 60-65».
Συνδυασμός Bjj και άλλων
πολεμικών τεχνών (MMA) σε
αγώνες χωρίς όρους. Αρκετοί
είναι επιφυλακτικοί. Τι έχετε
να τους πείτε;
«To MMA (αγώνες χωρίς ή με
ελάχιστους όρους) είναι ένα μικρό

κομμάτι όσον αφορά στο Bjj. Το στυλ
μπορεί να έγινε γνωστό μέσα από
τέτοιους αγώνες, όμως η προπόνηση
του στυλ είναι καθαρά παλαιστική
και χωρίς χτυπήματα. Συνήθως σε
μια σχολή Bjj με 100 μαθητές οι
10 θα είναι που ενδιαφέρονται για
αγώνες ΜΜΑ και θα προπονούνται
και σε αυτό το κομμάτι.
Ο περισσότερος κόσμος που προπονείται το κάνει γιατί είναι ένας
πολύ αποτελεσματικός τρόπος εκγύμνασης, για αυτοάμυνα, για διασκέδαση ή απλώς για χόμπι, υπάρχουν
λίγοι που το κάνουν αγωνιστικά
και συμμετέχουν σε αγώνες Bjj και
grappling και ακόμα λιγότεροι που
ενδιαφέρονται για αγώνες ΜΜΑ».
Γιατί το bjj δεν βρίσκεται στη
λίστα των ολυμπιακών αθλημάτων; Θα μπορούσε να μπει;
«Το Bjj έγινε γνωστό στον κόσμο
κατά κύριο λόγο τη δεκαετία του ’90,
άσχετα αν ήταν πολύ γνωστό στη
Βραζιλία από τη δεκαετία του ’60. Και
αυτό οφείλεται στην εμφάνιση και
στη ραγδαία εξάπλωση των αγώνων
χωρίς όρους. Στους Ολυμπιακούς
Αγώνες, όπως γνωρίζετε καλά, το
να μπει κάποιο μαχητικό άθλημα ή
κάποιο άθλημα γενικότερα είναι
εξαιρετικά δύσκολο και υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν
τι θα μπει και τι θα βγει.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ως ολυμπιακό αγώνισμα η ελληνορωμαϊκή
πάλη, η ελευθέρα πάλη και το judo.
Είναι εξαιρετικά δύσκολο για ακόμα ένα παλαιστικό στυλ να γίνει
ολυμπιακό άθλημα, εμπορικά δεν
συμφέρει. Για τον ίδιο λόγο ή για
παρόμοιους λόγους έχουν μείνει
εκτός Ολυμπιακών Αγώνων και
πολλά άλλα γνωστά στυλ, όπως,
για παράδειγμα, το karate και το
kick boxing».
Νικόλας Γεωργιακώδης,
in2life.gr
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5 Δεκεμβρίου
Παρουσίαση «Κωνσταντινούπολη, οι άγνωστες γειτονιές του
Κερατίου» στο Public Cafe Συντάγματος. Τα Public και οι εκδόσεις Πατάκη σας προσκαλούν την Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου στις
20:30 στο Public Café Συντάγματος, στην παρουσίαση του νέου
βιβλίου του Αλέξανδρου Μασσαβέτα «Κωνσταντινούπολη, οι
άγνωστες γειτονιές του Κερατίου». Παρουσιάζουν το βιβλίο και
συνομιλούν με τον συγγραφέα οι: Λένα Διβάνη, συγγραφέας.
Ρένα Μόλχο, ιστορικός και ο Herve Georgelin, λέκτωρ στο Τμήμα
Τουρκικών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α.
Τοποθεσία: Public Café Συντάγματος. Ώρα: 20:30

6 Δεκεμβρίου
Για πρώτη φορά, η Blank Wall Gallery θα φιλοξενήσει στον
χώρο της από 1 έως 23 Δεκεμβρίου, την ομαδική έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν…»
στην οποία συμμετέχουν 43 σύγχρονοι Έλληνες εικαστικοί. Την
έκθεση επιμελούνται οι ιστορικοί τέχνης κ. Ευαγγελία Καϊράκη και Μαρία Μόσχα Καρατζόγλου, ενώ για το concept, την
οργάνωση και την επικοινωνία της έκθεσης, την ευθύνη έχει ο
Δημήτρης Λαζάρου. Ο τίτλος της έκθεσης αποτελεί απόσπασμα
του γνωστού γνωμικού του αρχαίου Έλληνα λυρικού ποιητή
Σιμωνίδη του Κείου «την μεν ζωγραφίαν ποίησιν σιωπώσαν,
την δε ποίησιν ζωγραφίαν λαλούσαν» και επιλέχτηκε ως θέμα
της, επειδή πρώτη φορά στον χώρο της Blank Wall Gallery φιλοξενείται έκθεση ζωγραφικής και σύμφωνα με το γνωμικό, η
ζωγραφική είναι ποίηση (δημιουργία) που σιωπά, δηλαδή ο θεατής
ενός ζωγραφικού έργου προσλαμβάνει τα μηνύματα του έργου
με βάση τα δικά του ξεχωριστά κριτήρια, τις προσωπικές του
εμπειρίες και γνώσεις. Επιμέλεια έκθεσης: Ευαγγελία Καϊράκη,
Μαρία Μόσχα Καρατζόγλου. Επιμέλεια spots - videos: Τάσος
Πέτσας. Η instrumental σύνθεση «Angel of mine» που συνοδεύει
μουσικά videos και spots είναι του δημιουργού Τάσου Πέτσα.
Τοποθεσία: Φωκίωνος Νέγρη 55. Ώρα: 16:30 με 21:30

7 Δεκεμβρίου
Άσκηση για όλους. Έμπειροι καθηγητές φυσικής αγωγής βρίσκονται στους χώρους των υπαίθριων οργάνων, δίνουν συμβουλές
και καλές πρακτικές και αξιολογούν τη φυσική κατάσταση των
ασκούμενων. Οι προπονητές ακόμη μπορούν να σχεδιάσουν
εξατομικευμένα προγράμματα αερόβιας άσκησης, μυϊκής εν-

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

5 Δεκεμβρίου
Έκθεση «Actopolis - The art of action». Το
«Actopolis - The art of action» είναι ένα project
του Goethe Institut σε συνεργασία με τον οργανισμό Urbane Künste Ruhr. Πρόκειται για
ένα κάλεσμα για δράση και συνδιαχείριση της
πόλης, πέρα από ειδικότητες, εθνικά σύνορα και
πολιτιστικές διαφορές. Καλλιτέχνες, πολεοδόμοι
και ακτιβιστές από την Αθήνα, το Βελιγράδι, το
Βουκουρέστι, την Άγκυρα και το Μαρντίν, το
Ομπερχάουζεν, το Σαράγιεβο και το Ζάγκρεμπ
ένωσαν τις δυνάμεις τους σε ένα τριετές διεθνές
εργαστήριο παραγωγής για την ευαισθητοποίηση
πάνω σε τρέχοντα αστικά θέματα, για την έναρξη
νέων συζητήσεων και τη μετατροπή τόπων σε
χώρους παιχνιδιού και πειραματισμού, όπου
όλα είναι δυνατά. Τα έργα που υλοποιήθηκαν
παρουσιάζονται σε μια περιοδεύουσα έκθεση
που ταξιδεύει σε έντεκα πόλεις, παρέχοντας
την αφορμή για την προσθήκη νέων έργων,
οπτικών και θεμάτων προς διερεύνηση. Στο
πλαίσιο αυτό, η έκθεση «Actopolis» στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει έργα των: Ευθύμη Θέου
και Ηλέκτρας Αγγελοπούλου, Eric Ellingsen,
Swaantje Güntzel και Jan Philip Scheibe, Andrea
Iten, Practiseincognition και Lynn Peemoeller.
Τα έργα σχολιάζουν τον τρόπο με τον οποίο
βιώνουμε την πόλη ως flâneurs (περιπατητές),
τη συμπεριφορά μας απέναντι στους φυσικούς
πόρους ως κάτοικοι μιας πόλης και τη σχέση
μεταξύ των καθημερινών τελετουργιών που τελούμε εντός του σπιτιού και της ενασχόλησής
μας με τα κοινά. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης
μια σειρά εργαστηρίων σε συνεργασία με την
ομάδα Greece Communitere. Μέσα από τη δη-

9 Δεκεμβρίου
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δυνάμωσης, ασκησιολόγια ευλυγισίας και αποθεραπείας για
όσους το επιθυμούν. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση
και Πρόοδος. Δεν απαιτείται προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας.
Τοποθεσία: Λεωφ. Συγγρού 364. Ώρα: 18:30 με 21:30

8 Δεκεμβρίου
Το Κέντρο Επισκεπτών Θησείου βρίσκεται στον ιστορικό χώρο
του ΕΑΑ, στο Θησείο, στην κορυφή του λόφου Νυμφών, απέναντι από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Στεγάζεται στο κτίριο
Σίνα, το οποίο θεμελιώθηκε το 1842 ύστερα από δωρεά του
Γεώργιου Σίνα, επιχειρηματία και γενικού πρόξενου της Ελλάδας
στη Βιέννη και βασίστηκε σε σχέδια του Δανού αρχιτέκτονα
Τheophil Hansen.
Σκοπός του κέντρου είναι η καθημερινή ενημέρωση του κοινού
σε θέματα αστρονομίας, καθώς και της σχεδόν δύο αιώνων
επιστημονικής και πολιτιστικής ιστορίας του ΕΑΑ, η οποία είναι
συνυφασμένη με καθοριστικές στιγμές στην ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στον διπλανό λόφο της
Πνύκας, ο Μέτωνας πραγματοποίησε τις πρώτες αστρονομικές
παρατηρήσεις στην αρχαία Αθήνα, με το Ηλιοτρόπιό του. Οι
ξεναγήσεις ξεκινούν στις 20:00 και κάθε 30 λεπτά, έως τις
21:30. Το πρόγραμμα για το κοινό είναι δωρεάν. Μόνο για
ανέργους (με επίδειξη κάρτας ανεργίας) και ΑΜΕΑ.
Τοποθεσία: Θησείο. Ώρα: 20:00

μιουργικότητα, την τέχνη και τη χειροτεχνία, τα
εργαστήρια αυτά στοχεύουν στη δημιουργία μιας
κοινότητας, στην οποία πρόσφυγες και ντόπιοι
συμμετέχουν ισότιμα. Τέλος, το απόγευμα των
εγκαινίων, η ομάδα Dot2dot ταξιδεύει με το
κοινό στην «Πορεία προς τον εκσυγχρονισμό Πόλη και δυτικό θαλάσσιο μέτωπο» (ή αλλιώς
στην οδό 26ης Οκτωβρίου), μέσα από έναν
ειδικά σχεδιασμένο περίπατο ανάμεσα στα
εγκαταλελειμμένα κτίρια του 19ου και 20ού
αιώνα, κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί από
το λιμάνι στα Παλιά Σφαγεία.
Τοποθεσία: Labattoir - Παλιά Δημοτικά Σφαγεία
Θεσσαλονίκης. Ώρα: 17:00 με 21:00

6 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες. Φτιάχνουμε
χριστουγεννιάτικα έλατα από υφάσματα και φελιζόλ και χριστουγεννιάτικες μπάλες πάτσγουρκ.
Με την Ανθή Χρυσοπούλου.
Τοποθεσία: Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
- Αργυρουπόλεως 34. Ώρα: 18:45 με 19:45

7 Δεκεμβρίου
Έκθεση «Atropos» του Γιώργου Πανταζή και του
Γαβριήλ Φτελκόπουλου. Οι εικαστικοί Γιώργος
Πανταζής και Γαβριήλ Φτελκόπουλος «ηλιοβατούν» ανάμεσα σε έννοιες που εγείρουν τον
προβληματισμό, αλλά και προσφέρουν ερμηνείες.
Σε μια εικαστική συνομιλία ανταλλάσσουν και
αλληλοσυμπληρώνουν συμβολισμούς για το
αναπόφευκτο που φέρει μέσα της, η εξέλιξη της
φύσης κατά τον διαρκή κύκλο της ανανέωσης.
Οι καλλιτέχνες εστιάζουν σε μια διαδικασία, η
οποία ενέχει το τυχαίο και το φθαρτό, αφηγούμενοι μέσα από εγκαταστάσεις, που συνδυάζουν

Πολιτιστικές δράσεις στο Κινηματοθέατρο Κ. Γαβράς (πρόγραμμα
Δεκεμβρίου). Κινηματογραφική προβολή - Αφιέρωμα στον ελληνικό
κινηματογράφο «Ο αόρατος». Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αθανίτης.
Τοποθεσία: Βασιλικών 6, Περιστέρι. Ώρα: 20:30

10 Δεκεμβρίου
Ο διευθυντής του Μουσείου Ορυκτολογίας και Πετρολογίας, καθηγητής Ανδρέας Μαγκανάς μας προσκαλεί την Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2017 και ώρες 10:00 με 15:00, στην εκδήλωση «Πρωινά
Κυριακής στο Μουσείο Ορυκτολογίας». Με νέες εκπαιδευτικές και
εορταστικές δραστηριότητες, ξεναγήσεις και δωρεάν ομιλίες για
όλη την οικογένεια. Για να γνωρίσουμε μικροί και μεγάλοι από
κοντά τον υπέροχο κόσμο των ορυκτών και των πετρωμάτων.
Να μαγευτούμε από την ομορφιά των πολύτιμων λίθων και τον
φθορισμό των ορυκτών, την ιδιαιτερότητα των μετεωριτών και τα
μυστικά των ηφαιστείων. Με νέα, διαδραστικά παιχνίδια, οι μικροί
φίλοι επισκέπτες, θα συμμετάσχουν σε ένα πανηγύρι ανακαλύψεων
και περιπέτειας. Θα φτιάξουν το δικό τους στέμμα ορυκτών, θα
δοκιμαστούν σε γνώσεις αλλά και ταχύτητα, θα ανακαλύψουν την
άγρια ομορφιά των ηφαιστείων και θα νιώσουν τον πυρετό του
χρυσού, όπως οι πρώτοι χρυσοθήρες, ψάχνοντας στην άμμο να
βρουν τους κρυστάλλους που θα πάρουν μαζί τους. Ελάτε να ταξιδέψουμε στον μικρόκοσμο των ορυκτών και πετρωμάτων στη νέα
γεωλογική γωνιά του μουσείου, αλλά και να αλληλεπιδράσουμε με
τις «ζωντανές» προθήκες, σε ένα παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους.
Τοποθεσία: Πανεπιστημιούπολη. Ώρα: 10:00 με 14:00

11 Δεκεμβρίου
Καρδιά του χριστουγεννιάτικου κόσμου του ΚΠΙΣΝ αποτελεί
το παγοδρόμιο επάνω στο κανάλι, μπροστά από τη στολισμένη
αγορά. Η λειτουργία του παγοδρομίου ξεκίνησε την Παρασκευή
01/12 το πρωί, ενώ την ίδια μέρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ένα εντυπωσιακό show, δελεάζοντάς μας να φορέσουμε
και εμείς παγοπέδιλα! Το παγοδρόμιο θα λειτουργεί καθημερινά
έως τις 31 Ιανουαρίου 2018 από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το
βράδυ, εφόσον το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες. Η είσοδος
στο παγοδρόμιο θα είναι ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή
στο snfcc.org/events και θα επιτρέπεται η παραμονή σε αυτό
για 40 λεπτά. Για τη διευκόλυνση του κοινού, η προεγγραφή
θα είναι διαθέσιμη ανά εβδομάδα (οι εγγραφές θα ανοίγουν
κάθε Τρίτη, στις 12:00 το μεσημέρι).
Τοποθεσία: Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 364. Ώρα: 10:00 με 22:00

έργα ζωγραφικά και γλυπτά μεικτών τεχνικών,
το αναπόφευκτο της μοίρας και ταυτόχρονα το
πνευματικό που τείνει να χαθεί. Προσπαθούν
να αναδημιουργήσουν την απολεσθείσα εικόνα
της πρώτης χαραυγής του κόσμου. Μια εικόνα
που ενώ κάποτε προκαλούσε τον θαυμασμό και
την έκπληξη, πλέον λειτουργεί ως υπενθύμιση
της ανικανότητας εντοπισμού της ομορφιάς. Ο
ηλίανθος, η ανατολή του ηλίου και το διαχωριστικό παραβάν, σύμβολα που κουβαλούν το
νόημα της ανθρώπινης κατάστασης, συνθέτουν
μια νέα ιδέα του κόσμου, όπου εικονικά τοπία,
γεωγραφικοί διαχωρισμοί και η μετάλλαξη της
μοναδικότητας προκαλούν την αμφισβήτηση.
Τοποθεσία: Γκαλερί Λόλα Νικολάου - Τσιμισκή
52. Ώρα: 12:00 με 20:00

8 Δεκεμβρίου
Αφιέρωμα «Αλησμόνητες πατρίδες της Ανατολής». Στο πλαίσιο των πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Γ' Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου
Θεσσαλονίκης, ο Πολιτιστικός - Λαογραφικός
Σύλλογος Θεσσαλονίκης «Οι φίλοι της Παράδοσης» θα παρουσιάσει ένα μουσικοχορευτικό
αφιέρωμα με τίτλο «Αλησμόνητες πατρίδες της
Ανατολής».
Τοποθεσία: Θέατρο Άνετον-Παρασκευοπούλου
42. Ώρα: 19:30

9 Δεκεμβρίου
«Κάτω από το στολισμένο δέντρο». Τα κλαδιά
των χριστουγεννιάτικων δέντρων έχουν ήδη
στολιστεί με χιλιάδες λαμπιόνια και πολύχρωμα
στολίδια. Ο κορμός τους παραμένει αδειανός
και έτοιμος να αγκαλιάσει τα δώρα που η κάθε
οικογένεια θα ανταλλάξει με τα αγαπημένα της

πρόσωπα. Θα κατασκευάσουμε ένα από τα
αγαπημένα δώρα των παιδιών που, με τους
καλπασμούς του, προσφέρει χαρά σε μικρούς
και μεγάλους.
Τοποθεσία: Mediterranean Cosmos. Ώρα:
12:00 με 16:00

10 Δεκεμβρίου
«Vinyl is Back» στο We. Οι δίσκοι βινυλίου παίρνουν τη θέση τους δίπλα στον Λευκό Πύργο, σε
μια γιορτή για όλους τους vinyl maniacs, τη vinyl
new generation, αλλά και όλους όσοι έβαλαν σε
λειτουργία πάλι τα παλιά τους πικάπ. Στο μεγάλο
ραντεβού του βινυλίου και της μουσικής θα συναντήσετε τα σημαντικότερα συγκροτήματα της
Θεσσαλονίκης, τους καλύτερους djs της Βόρειας
Ελλάδας, τα καινούργια πικάπ, ενώ σας περιμένουν ακόμα κληρώσεις και δώρα, καθώς και όλες
οι νέες κυκλοφορίες βινυλίων, δισκογραφικές
εκπλήξεις, συμμετοχές γνωστών δισκάδικων της
Μακεδονίας, ανεξάρτητων εταιριών και ιδιωτών,
χειροτεχνίες που συναντούν την κουλτούρα της
μουσικής και πολύς χορός, σε μια εκδήλωση με
πολύ μεράκι. Παράλληλες εκδηλώσεις: Αφιέρωμα
Revival, 50s - 60s / The Skelters Live!/On Stage
Records presents Live!/Breathless/Free Soul/
Echo Train Live!/DJs Sets.
Τοποθεσία: 3ης Σεπτεμβρίου και Γρηγορίου
Λαμπράκη στο We. Ώρα: 11:00 με 22:00

11 Δεκεμβρίου
«Μαθαίνω να πλέκω χωρίς βελόνες». Φτιάχνουμε υπέροχη κουβερτούλα με τα χέρια.
Με τη Γεωργία Σπαθάρα.
Τοποθεσία: Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμαριάς
- Αργυρουπόλεως 34. Ώρα: 18:00 με 19:30

