Δωρεάν Eβδομαδιαία Εφημερίδα

5.000 ΑΝΤΙΤΥΠΑ

Αρ. φύλλου #180 / Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

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

1.024 θέσεις εργασίας
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Βαλεντίνα Κόρδη

Coaching: Η ανάπτυξη
κάνει ζέσταμα

Σελ. 40
ΣYNENTEYΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΔΡΟΜΟΙ

Νέα αρχή μετά την απεξάρτηση

Στείλε άμεσα το βιογραφικό σου

Η βιομηχανία ανθίζει στο Γκάζι

Σελ. 6

Σελ. 10, 39

Σελ. 46
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Συνεργασίες- Ένθετα

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

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.

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: Ελισσάβετ Καλαρούτη
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

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)

ΑΘΗΝΑ

16 Ιανουαρίου
Αποτυπώματα είναι τα ίχνη της ανθρώπινης παρουσίας στον δημόσιο χώρο ή στην ιδιωτική και την προσωπική σφαίρα, άλλοτε
πραγματικά και άλλοτε συμβολικά ή εννοιακά. Είναι εκείνα τα ίχνη
που αφορούν κυριολεκτικά ή μεταφορικά ορόσημα, σύνορα, ή σημεία αναφοράς αλλά και ατομικούς χώρους, πάντοτε όμως τόπους
προσδιορισμένους σε μια εννοιακή διάσταση. Η έκθεση «Αποτυπώματα - Ίχνη» είναι η πιο πρόσφατη δουλειά της φωτογραφικής
ομάδας «Συμπληγάδα». Η φωτογραφική ομάδα δημιουργήθηκε
το 2005 από τον φωτογράφο Δημήτρη Κοιλαλού.
Τοποθεσία: Κολοκοτρώνη 57, Αθήνα. Ώρα: 11:00 με 21:00

17 Ιανουαρίου
Παιχνίδια δράσης για άσκηση και ψυχαγωγία στο πάρκο. Βάλτε
τα αθλητικά σας και ελάτε να παίξουμε! Σχεδιασμός-Υλοποίηση:
Αναγέννηση και Πρόοδος. Για παιδιά 5 έως 10 ετών. Έως 20
συμμετοχές.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα.
Ώρα: 17:00 με 18:15

18 Ιανουαρίου
O ΟΠΑΝΔΑ σε συνεργασία με την Πολιτιστική Εταιρεία Σαρωνικού
«Πολύτροπον» και το Μουσείο Γιάννη Γαΐτη - Γαβριέλας Σίμωση
παρουσιάζει στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων την έκθεση
με τίτλο «Για μικρά και μεγάλα παιδιά, Γιάννης Γαΐτης» με έργα του
σπουδαίου Έλληνα ζωγράφου, χαράκτη και γλύπτη Γιάννη Γαΐτη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

16 Ιανουαρίου
Ομαδική έκθεση «Cuprum-Διαφορά Δυναμικού».
Τα πειράματα του Λ. Γαλβάνι (Luigi Galvani) με
τον χαλκό οδήγησαν στην ανακάλυψη της ιδιότητάς του να παρουσιάζει «διαφορά δυναμικού»,
όταν έρχεται σε επαφή με άλλα μέταλλα και ήταν
καθοριστική στην επινόηση της πρώτης ηλεκτρικής
στήλης. Οι τρεις μορφές ηλεκτρισμού καθόρισαν
τρεις επινοήσεις θεματικών και αποτέλεσαν τους
άξονες που εκτυλίσσονται τα περιεχόμενα των
έργων τέχνης που παρουσιάζονται στην ομαδική έκθεση «Cuprum-Διαφορά Δυναμικού» που
διοργανώνει η γκαλερί Chalkos.
Τοποθεσία: Chalkos Gallery, Ιουστινιανού 21.
Ώρα: 18:30 με 21:00

17 Ιανουαρίου
Φίλιππος Τσιτσόπουλος: «A painting is beaten by
a man». Η θεματολογία της αφορά στο ψυχικό

20 Ιανουαρίου
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(1923-1984). Τοποθεσία: Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων,
Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας. Ώρα: 10:00 με 20:00

Δωρεάν πολιτιστικές δράσεις στο κινηματοθέατρο Κ. Γαβράς. Στις
17:30 παράσταση με τίτλο: «Ο Καραγκιόζης μουσικός» από το
Θέατρο Σκιών του Παν. Χατζηαναγνώστου και στις 20:30 κινηματογραφική προβολή-αφιέρωμα στον ρωσικό κινηματογράφο
με τίτλο «Αιχμάλωτοι στην ομίχλη/Polumgla» (2006).
Τοποθεσία: Βασιλικών 6, Περιστέρι. Ώρα: 17:30

21 Ιανουαρίου
Η ενασχόληση με τα φυτά προσφέρει ευχαρίστηση και συμβάλλει
θετικά στην ψυχική ισορροπία και ευεξία, ενώ συμβάλλει και στην
ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης. Στη δραστηριότητα
αυτή οι συμμετέχοντες θα εντρυφήσουν στον κόσμο των φυτών
και θα αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με τις ανάγκες και τη φροντίδα
τους, ενώ θα αναπτυχθούν οι εξής θεματικές ενότητες: συλλογή
πολλαπλασιαστικού υλικού, τεχνικές εμβολιασμού, μέθοδοι πολλαπλασιασμού, ανάπτυξη σποριόφυτων, μεταφύτευση, σκληραγώγηση φυτών.
Τοποθεσία: Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού 364, Καλλιθέα. Ώρα:
13:00 με 14:30

22 Ιανουαρίου

19 Ιανουαρίου
Η θεατρική σκηνή Ανδρέας Βαρούχας και το θεατρικό εργαστήρι του
Δήμου Περιστερίου παρουσιάζουν την παράσταση «Δον Κιχώτης»
του Μ. Θερβάντες, σε σκηνοθεσία Φάνη Κάσσιου. Κάθε Παρασκευή
και Σάββατο έως τις 20 Ιανουαρίου, στο θέατρο Ξυλοτεχνίας.
Τοποθεσία: Παρασκευοπούλου και Κ. Παλαμά, Περιστέρι.
Ώρα: 21:00

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο παρουσιάζει την έκθεση του
Γιώργου Πολ. Ιωαννίδη με τίτλο «Inferno». Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει έργα που δημιούργησε ο ζωγράφος Γιώργος Πολ.
Ιωαννίδης τα τελευταία έξι χρόνια, αντλώντας έμπνευση από
την περιρρέουσα κρίση, τις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
και τον αντίκτυπο που έχουν αυτές στην κοινωνία.
Τοποθεσία: Πατησίων 47, Aθήνα. Ώρα: 11:00 με 17:00

«τραύμα», όπως ερμηνεύτηκε από τον Φρόιντ, το
οποίο ο δημιουργός το πραγματεύεται ως τέτοιο
πάνω στο φαινόμενο της τέχνης. Παραφράζοντας
την περιβόητη φράση του πατέρα της ψυχανάλυσης
από ένα γράμμα που στέλνει στον μαθητή του
Φερέντσι, «ένα παιδί χτυπιέται», ο δημιουργός
Τσιτσόπουλος παράγει ευφυώς τη φράση: «η
τέχνη χτυπιέται από έναν άνθρωπο». Η φροϊδική φράση αφορά στη γέννηση του μαζοχισμού,
ενώ η φράση του καλλιτέχνη φλερτάρει με μία
σαδιστική λογική της σχέσης του δημιουργού με
το αντικείμενο της τέχνης καθαυτό. Μετά την
performance, με αφορμή το έργο του καλλιτέχνη,
θα ακολουθήσει συζήτηση με τον Γιάννη Μήτρου,
τον Φίλιππο Τσιτσόπουλο και το κοινό.
Τοποθεσία: Γκαλερί Λόλα Νικολάου, Τσιμισκή
52. Ώρα: 12:00 με 15:00

19 Ιανουαρίου

18 Ιανουαρίου

Έκθεση «1917: Μνημεία στις φλόγες». Το 1917
η Θεσσαλονίκη μετρούσε μόλις πέντε χρόνια στο
ελληνικό κράτος. Η πόλη ισορροπούσε ανάμεσα
στον πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα και τη νέα
ελληνική διοίκηση σε ένα περιβάλλον ρευστό-

Παρουσίαση βιβλίου του Κλεάνθη Γρίβα: «Κάνναβη
- Μαριχουάνα - Χασίς» από τις εκδόσεις Ianos.
Τοποθεσία: Ιανός, Αριστοτέλους 7. Ώρα: 19:00

Συζήτηση Gestalt Foundation: «Σαγήνη είναι ένας
τρόπος να σου απαντούν ναι, χωρίς να έχεις κάνει
μία σαφή ερώτηση».
Τοποθεσία: Ιανός, Αριστοτέλους 7. Ώρα: 19:00

20 Ιανουαρίου
Ομαδική έκθεση «Fresh». Πέντε ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Μαρία Αρβανίτη, ο Λάμπρος Ασημάκης,
η Θεανώ Γιαννέζη, ο Δημήτρης Κόκορης και η
Εύα Μαραθάκη συνυπάρχουν με διαφορετικές
προτάσεις στη σύγχρονη τέχνη.
Τοποθεσία: Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Π. Π.
Γερμανού 5. Ώρα: 10:30 με 14:00

21 Ιανουαρίου

τητας που εντεινόταν από την εμπλοκή στον
Μεγάλο Πόλεμο. Με τη φωτιά του Αυγούστου
του 1917 σφραγίστηκε ένα άγνωστο για μας
παρελθόν, δημιουργήθηκε όμως μια νέα πόλη.
Τοποθεσία: Μπέη Χαμάμ, Εγνατίας με Αριστοτέλους. Ώρα: 10:00 με 13:00

22 Ιανουαρίου
«Μεσαιωνικοί θησαυροί - Treasures of the middle
ages». Η έκθεση περιλαμβάνει 445 αντικείμενα, τα οποία συγκαταλέγονται ανάμεσα στα
πιο αντιπροσωπευτικά και πολύτιμα δείγματα
των συλλογών του Κρατικού Αρχαιολογικού
Μουσείου στη Βαρσοβία.
Τα εκθέματα προέρχονται από ανασκαφικές
έρευνες που έχουν διεξαχθεί στη διάρκεια του
τελευταίου αιώνα σε αρχαιολογικές θέσεις στην
Πολωνία, τη Λευκορωσία και την Ουκρανία,
καθώς και από παλιές ιδιωτικές συλλογές του
19ου αιώνα.
Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ώρα: 9:00 με 16:00
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Μ

ία από τις φράσεις
που ακούμε όλο και
πιο συχνά τις τελευταίες δεκαετίες στην καθημερινότητά μας είναι ο όρος
«γυναικεία επιχειρηματικότητα» και οτιδήποτε σχετίζεται
με αυτή. Αυτό βέβαια δεν
αποτελεί την πραγματικότητα
μόνο για την Ελλάδα, αλλά
για τον κόσμο ολόκληρο.
Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότερες γυναίκες
απ’ ό,τι άνδρες, στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι γυναίκες
επιχειρηματίες αντιπροσωπεύουν μόνο το 1/3 των
αυτοαπασχολουμένων.
Πολλές φορές το φαινόμενο
αυτό δεν συνιστά παρά αποτέλεσμα της επιλογής τους,
καθώς για κάποιες από αυτές
η ενασχόληση με τον επιχειρηματικό κόσμο φαντάζει
λιγότερο ελκυστική. Τι γίνεται
όμως στην περίπτωση που οι
ίδιες θέλουν να ασχοληθούν
με την επιχειρηματικότητα,
αλλά συναντούν συνεχώς
εμπόδια;
Προτού προχωρήσουμε,
ας δούμε λίγο τι θα πει «επιχειρηματικότητα» ανεξάρτητα
αν το βασικό της υποκείμενο
είναι ένας άνδρας ή μία γυναίκα. Με τον όρο «επιχειρηματικότητα» λοιπόν εννοούμε τη
διαδικασία σχεδιασμού, προώθησης και λειτουργίας μίας
καινούργιας επιχείρησης, η
οποία προσφέρει προϊόντα
ή παρέχει υπηρεσίες προς
αγορά ή ενοικίαση.
Παράλληλα η επιχειρηματικότητα συνίσταται και στην
ικανότητα και στη θέληση
κάποιου (του εκάστοτε επιχειρηματία) να οργανώνει και
να προάγει την επιχείρησή
του αναλαμβάνοντας κάθε
απαιτούμενο ρίσκο με σκοπό την αποκόμιση κέρδους.
Αντίστοιχα επιχειρηματίας
θεωρείται το άτομο εκείνο
που αναλαμβάνει τα ηνία της
επιχείρησης και την εμπλουτίζει συνεχώς βασιζόμενος στις
καινοτόμες ιδέες του. Αυτή
ακριβώς η καινοτομία, σε
συνδυασμό με την ανάληψη
όλων των πιθανών κινδύνων,
συνιστά το επιχειρηματικό
πνεύμα.
Σε αυτό το πλαίσιο ανάπτυξης των επιχειρήσεων ο ρόλος
και η θέση των γυναικών
ποικίλλει από χώρα σε χώρα
και από ήπειρο σε ήπειρο.
Σύμφωνα με πρόσφατες
διεθνείς έρευνες έχει καταγραφεί πως οι γυναίκες που
προέρχονται από κράτη με

Ο κόσμος της γυναικείας
επιχειρηματικότητας

χαμηλό ή μεσαίο κατά κεφαλήν εισόδημα εισέρχονται πιο
εύκολα στο επιχειρηματικό
γίγνεσθαι σε σχέση με εκείνες
των πιο ανεπτυγμένων χωρών, με αποτέλεσμα οι πρώτες
να υπερτερούν σε σχέση με
τους άνδρες της χώρας τους
στον χώρο των μικρών και
μεσαίων επιχειρήσεων.
Ένας από τους κύριους λόγους στους οποίους οφείλεται
το φαινόμενο αυτό αποτελεί
το γεγονός ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες
ως επί το πλείστον αναζητούν επιπλέον εργασιακή
απασχόληση προκειμένου
να καλύψουν βασικές βιοτικές ανάγκες τους και να
συνεισφέρουν όσο το δυνατόν
περισσότερα στην οικογένειά
τους. Από την άλλη πλευρά,
στις θεωρητικά ανεπτυγμένες χώρες οι επιχειρήσεις
ακολουθούν πολιτικές που
επιζητούν ένα συγκεκριμένο πορτρέτο επιχειρηματία,
αυτό του αδίστακτου, σταθερά
ισχυρογνώμονα και συναισθηματικά ακέραιου ηγέτη,
χαρακτηριστικά που από πολλούς εδώ και χρόνια θεωρείται ότι δεν ταιριάζουν και
τόσο με τη γυναικεία φύση.
Στην ελληνική πραγματικότητα η θέση της γυναίκας
στον τομέα της επιχειρηματι-

κότητας δεν είχε προωθηθεί
μέχρι πρόσφατα.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις
στόχευαν ανέκαθεν στην
ταχύτατη βραχυπρόθεσμη
αύξηση των εσόδων τους
χωρίς να έχουν μελετήσει
ιδιαιτέρως τα χαρακτηριστικά που αυτές πρέπει να
διαθέτουν και ακόμη χωρίς
να έχουν λάβει υπόψη τους
τον παράγοντα του φύλου,
μιας και ήταν δεδομένο πως
μόνο ένας άνδρας μπορεί
να βρίσκεται στο τιμόνι της
όποιας επιχείρησης.
Με την πάροδο ωστόσο
του χρόνου, τη χειραφέτηση
των γυναικών, τη ραγδαία
εξέλιξη της τεχνολογίας και
την ελεύθερη και απεριόριστη
πρόσβαση όλων στη γνώση οι
γυναίκες συμμετέχουν ενεργά
στις επιχειρήσεις από τα πρώτα στάδια της ίδρυσής τους
μάλιστα. Έχει ήδη αποδειχθεί
πως στην πλειονότητά τους
οι γυναίκες καταφέρνουν να
αναπτύξουν μία επιχείρηση, να την προωθήσουν και
να τη διατηρήσουν ακμαία
μακροπρόθεσμα χάρις στη
στρατηγική που ακολουθούν
και στην υπομονή που διαθέτουν.
Παρά τη δυναμική και σταθερή παρουσία τους στον
επιχειρηματικό κόσμο όμως

οι γυναίκες επιχειρηματίες
αντιμετωπίζουν ακόμη και
σήμερα ποικίλες προκλήσεις. Έρχονται αντιμέτωπες
με εμπόδια που καθυστερούν
σε κάθε περίπτωση την ισότιμη μεταχείριση ανδρών γυναικών σε αυτό τον τομέα.
Πιο συγκεκριμένα, μία από
τις βασικότερες προκλήσεις
αποτελούν οι παραδοσιακές κοινωνικές αντιλήψεις
αναφορικά με τη θέση των
γυναικών και τους ρόλους των
φύλων σε διάφορα επίπεδα
της καθημερινότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο η επιχειρηματικότητα ακόμη θεωρείται βασικό πεδίο δράσης και
κυριαρχίας των ανδρών. Και
αυτό γιατί κυριαρχεί ακόμη η
εικόνα της γυναίκας-μητέρας,
που είναι στενά συνυφασμένη
με τον θεσμό της οικογένειας.
Παράλληλα, ένα από τα
εμπόδια που αντιμετωπίζουν
οι γυναίκες ήδη από το πρώτο
στάδιο της επιχειρηματικής
δραστηριότητας αποτελεί το
γεγονός ότι, σύμφωνα με σχετικές έρευνες, αυτές διαθέτουν
μικρότερα κεφάλαια σε σχέση
με τους άνδρες.
Αυτό σημαίνει ότι σε μία
δεδομένη επιχειρηματική ευκαιρία και ανάμεσα σε δύο
άτομα εξίσου ικανά και με τα
απαιτούμενα γι’ αυτήν προ-

σόντα η γυναίκα θα πρέπει
να εξασφαλίσει επιπρόσθετες
πηγές εσόδων σε σχέση με
τον άνδρα, ακριβώς γιατί οι
γυναίκες διαθέτουν ποσοτικά
μικρότερα κεφάλαια παγκοσμίως.
Γίνεται συνεπώς αντιληπτό
πως η γυναικεία δημιουργικότητα και η επιχειρηματική
προοπτική για τις γυναίκες
αυτές, όσες προσπάθειες κι αν
έχουν σημειωθεί τα τελευταία
χρόνια, παραμένουν ακόμη
μία σχετικά ανεκμετάλλευτη
πηγή οικονομικής ανάπτυξης
και προόδου, που πρέπει να
επεκταθεί και να εξελιχθεί
ποσοτικά και ποιοτικά, προκειμένου να αυξηθούν και τα
επίπεδα του υγιούς ανταγωνισμού της κοινωνίας.
Μέσω λοιπόν της σωστής
εκπαίδευσης, ήδη από τις
μικρές ηλικίες, καθώς και με
το απαιτούμενο νομοθετικό
πλαίσιο, δύναται να ενισχυθεί
ο ρόλος των γυναικών στον
επιχειρηματικό κόσμο.
Εάν η κοινωνία μας θέλει
να αναπτυχθεί και να ευημερήσει στο σύνολό της, ο
τομέας της επιχειρηματικότητας οφείλει να κρατά τις
πόρτες του ανοιχτές σε όλους,
άνδρες και γυναίκες.
Μαριάντα Ζάβαλη,
Team leader - citycampus.gr
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BI MATTERS

Χτίζοντας την πραγματική αξία των δεδομένων σας

Η

BΙ Matters είναι ελληνική
start-up που ειδικεύεται στο
να μετατρέπει περιβαλλοντολογικά δεδομένα και δεδομένα
βιοποικιλότητας σε κερδοφόρες
στρατηγικές, λαμβάνοντας πάντα
υπ’ όψιν τις τρέχουσες εξελίξεις
στην αγορά, στη βιομηχανία και
στην κοινωνία γενικότερα. Μέσω
αυτής της διαδικασίας η BI Matters
διευρύνει την πραγματική αξία των
δεδομένων, ενώνοντας την αγορά
με περιβαλλοντολογικές και οικοσυστημικές υπηρεσίες.
Η στρατηγική μας συνοψίζεται
στις παρακάτω έννοιες:
 Ο σκοπός μας: Να αναδειχθούμε
σε ηγέτες στον τομέα της ανάλυσης
και της επεξεργασίας περιβαλλοντολογικών δεδομένων χρησιμοποιώντας δεδομένα βιοποικιλότητας,
διευρύνοντας τις περιβαλλοντολογικές επενδύσεις, παρέχοντας
ολοκληρωμένες οικοσυστημικές
υπηρεσίες.
 Το όραμά μας: Να παρέχουμε
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, οι οποίες θα υπερβαίνουν τις προσδοκίες
των διακεκριμένων πελατών μας,
χτίζοντας πάντα στην πραγματική
αξία των δεδομένων.
 Η αποστολή μας: Να χτίσουμε
μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες
μας παρέχοντας εξαιρετικού επιπέδου υπηρεσίες, εξελίσσοντας την
επιχειρηματική μας δραστηριότητα
μέσω καινοτομίας και προηγμένης
τεχνολογίας.
 Οι αξίες μας: Πιστεύουμε ότι
όλοι πελάτες μας πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και ευθιξία.
Εξελισσόμαστε μέσω της δημιουργικότητας, της εφευρετικότητας και
της καινοτομίας. Ενσωματώνουμε
την ειλικρίνεια, την ακεραιότητα και
την επαγγελματική δεοντολογία σε
κάθε τομέα της επαγγελματικής μας
δραστηριότητας.
 Ο στόχος μας: Περιφερειακή
επέκταση στον τομέα διαχείρισης
και επεξεργασίας περιβαλλοντολογικών δεδομένων παράλληλα με
την ανάπτυξη μίας βάσης βασικών
πελατών. Να καθοριστεί η φυσική τοποθεσία της επιχείρησης και
να αξιολογηθούν οι πόροι και οι
επενδύσεις που χρειάζονται για να
υποστηρίξουν την ανάπτυξη των
υπηρεσιών μας. Να δομήσουμε μία
καλή φήμη στον τομέα της επεξεργασίας πολυδιάστατων περιβαλλοντολογικών δεδομένων και να
αναδειχθούμε σε έναν από τους
πρωτοπόρους του κλάδου.
Δεν είμαστε μια απρόσωπη εταιρία. Είμαστε μία ομάδα νέων που
επέλεξαν να παραμείνουν στην Ελλάδα και να μετασχηματίσουν τις
ικανότητές τους σε προστιθέμενη
αξία για την αγορά, την κοινωνία
και το περιβάλλον. Μία ομάδα που
αποτελείται από 4 άτομα:

Στιγμή χαλάρωσης από εργασίες πεδίου στο Μικρολίμανο: Καταμέτρηση
των απορριμμάτων του βυθού, που συλλέγονταν από τους Dive & Clean.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή μας στο επιστημονικό συνέδριο «Νησιωτικότητα και Γαλάζια Οικονομία» τον Ιούνιο του 2017.

Waterbot: Συσκευή που αναπτύχθηκε από το Carnagie Mellon και αναβαθμίστηκε ως προς τις λειτουργίες από την BI Matters.

Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή μας στη σύνοδο των υπουργών Ανταγωνιστικότητας στη Μαλτά, 5-6 Απριλίου 2017.

qÍÒÑÄÕÌÙ«ÅÐÒËÉÔ±Ù *$5EBUB
engineer, PhD, MSc, MSc, Dipl,
BSc, BSc)
q µ±ÑÍÅ ¢ÐÒÛÀ FOWJSPNFOUBM
scientist, MSc, MSc, Dipl, BSc)
q§ÆÁÑÅ ÍÒÕ±ÖÒÛ DJWJMFOHJOFFS
DMJNBUFFYQFSU 1I% .4D .4D 
Dipl, BSc, BSc)
q¬±ÏÌÙ£ÒÊÍÏÁÖÌÙ PVUEPPSFYQFSU
Η πορεία της ΒΙ Matters συνοψίζεται στις εξής γραμμές:
Η BI Matters κερδίζει στον 3ο
ÈÍÅËØÑÍÕÂ#MVFHSPXUIÕÖÍÙ
ÉÏÉÆÔÁÒÛ)#*.BUUFSTÀÖÅÑ
ÅÑ±ÉÕÅÕÖÒÛÙÑÍÏÌÖ¿ÙÖÒÛÒÛ
ÈÍÅËØÑÍÕÒÄ#MVFHSPXUI ÂÒÛ
βραβεύτηκε με την είσοδό της στο
πρόγραμμα επώασης και ανάπτυξης
ÖÒÛÒÔËÅÑÍÕÒÄ"FQIPSJBOFU©
BI Matters παρουσίασε την επιχειρηματική της ιδέα σε μία επιτροπή
ειδικών στον τομέα της ναυσιπλοΐας,
καθώς και στο ευρύ κοινό.
©#*.BUUFSTÕÖÒPÈÍÉ×Ñ¿Ù
ÕÛÑ¿ÈÔÍÒ 3FNPUF 4FOTJOH BOE
(FPJOGPSNBUJPOPG&OWJSPONFOU
ÅÂÖÍÙ¿ØÙÖÍÙ¬ÅÔÖÁÒÛ
µÒÉÍÕÖÌÒÑÍÏÂÛÂÆÅ×ÔÒÖÌÙ#*
.BUUFSTÅÔÒÛÕÍ±ÕÖÌÏÉÕÖÒPÈÍÉ×Ñ¿ÙÕÛÑ¿ÈÔÍÒ3FNPUF4FOTJOHBOE

(FPJOGPSNBUJPOPG§OWJSPONFOU 1BUSBT*2©¦*.BUUFST
ÕÖÌÑ«ÄÔÒÅÂÖÍÙ¿ØÙÖÍÙ παρουσίασε την επιστημονική προ¬ÅÔÖÁÒÛµÒÉÍÕÖÌÒÑÍÏÂ Õ¿ËËÍÕÀÖÌÙÕÖÒ&YIJ#*UJPO1BUSBT
έργο μας παρουσιάστηκε και επικυ- *OOPWBUJPO
ρώθηκε από ένα ευρύ δίκτυο ειδικών Η BI Matters συμμετέχει στο «4ο
ÕÖÒÑÖÒ¿ÅÖÒÛSFNPUFTFOTJOHBOE 1PTJEPOJB4FB5PVSJTN'PSVNÕÖÍÙ
HFPJOGPSNBUJPOPGUIFFOWJSPONFOU ¬ÅßÒÛ¬ÉÉÔÍÕÕÂ5P BOOPVODFNFOU
ÖÉÔÒÛÙ ÅÂ 
συμμετέχοντες και
QPTUFS ÆÔÅÆÉÄÖÌÏÉ
από την επιστημονική
Αναπτύσσοντας 39 εκθέτες από 20
επιτροπή του συνεχώρες έλαβε χώρα
την επένδυση
δρίου με το πρώτο
στην Αθήνα στις
βραβείο.
23-24 Μαΐου ένας
με τη χρήση
Η BI Matters στο
διάλογος
οικοσυστημικών διήμερος
ÈÉÁÑÒ$0.1&5
γύρω από τις εξεÖÌÙ§§ÕÖÍÙÏÅÍ
λίξεις στον τομέα
δεδομένων
¥ÔÍÐÁÒÛ§Ï
του τουρισμού. Η BI
μέρους της προεδρίας
Matters παρουσίασε
της Μάλτας στην Ευρωπαϊκή Ένωση τις δραστηριότητές της, συμμετείχε
η BI Matters ήταν προσκεκλημένη σε B2B συναντήσεις και πήρε μέρος
ÕÖÒÕÛÑ¿ÈÔÍÒÈÉÁÑÒ$0.1&5 ÖÒ σε παράλληλα σεμινάρια.
οποίο οργανώθηκε για τους ευρω-  Η BI Matters παρούσα στο
παίους υπουργούς, υπευθύνους για "FHFBO#MVFHSPXUI$PNQFUJUJPO
ÖÌÑÅÑÖÅËØÑÍÕÖÍÏÂÖÌÖÅµÒÈÉÁÑÒ ÕÖÍÙ¬ÅßÒÛ©#*.BUUFST
ÈÍÉÎÀÚ×ÌÕÖÍÙ¥ÔÁÐÍÒÛÕÖÒ ήταν επίσημη προσκεκλημένη
.FEJUFSSBOFBO$POGFSFODF$FOUSF ως VIP start-up στο «Aegean
στη Βαλέτα, ενώ το συνέδριο έλαβε #MVFHSPXUI$PNQFUJUJPO ÒÛ
ÚÓÔÅÕÖÒ(SBOE.BTUFS1BMBDFÖÌÙ έλαβε χώρα στη Χίο στις 30 Μαΐου
ίδιας πόλης.
§ÏÉÁÒÍÔ±ÕÖÌÏÉÖÍÙÉÉÍ Η BI Matters συμμετέχει στο ρίες της με τους συμμετέχοντες

του διαγωνισμού και συμμετείχε
σε B2B συναντήσεις.
 Η BI Matters οριστικοποιεί
συμφωνίες με εκπαιδευτικούς και
ερευνητικούς οργανισμούς και έχει
σε εξέλιξη συζητήσεις με διεθνείς
οργανισμούς παροχής οικοσυστημικών υπηρεσιών για την παροχή
πληροφοριών απαραίτητων για
την υποστήριξη της επεξεργασίας
δεδομένων, αλλά και της γνωστής
citizen science.
Η BI Matters βασίζεται σε μία
ÏÅÍÑÒÖÒÁÅÈÍÅÕÖ±ÕÉØÑ
q¬ÉÖÅÒÔÊÓÑÉÍÒÍÏÒÐÒËÍÏ±ÈÉÈÒμένα σε ουσιαστική γνώση.
q¬ÉÖÅÒÔÊÓÑÉÍÖÒÉÔÍÆ±ÐÐÒÑÏÅÍ
τη βιοποικιλότητα σε επιχειρηματικούς πόρους.
q«ÅÐÄÖÉÍÖÒÛ±ÔÚÒÑÏÉÑÂÕÖÒÑ
χώρο των δεδομένων και της πληροφόρησης.
q£ÛÑÈÛ±ÜÉÍÈÉÈÒ¿ÑÅËÍÅÑÅÔÒσφέρουμε γνώση, επενδύσεις, πεÔÍÆÅÐÐÒÑÖÍÏÀÅÊÄÑÍÕÌ $43ÏÖÐ 
q§ÑÅÔÒÑÁÜÉÖÅÍÐÀÔØÙÉÖÍÙÕÖÔÅτηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
q¥ÑÒÁËÉÍÑ¿ÒÛÙÒÔÁÜÒÑÖÉÙ
Διονύσης Καλογεράς,
ICT & data engineer, BI Matters
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Το δίκτυο Συνεργασία για την Εργασία

Μ

ία ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία
είναι αυτή της διαμόρφωσης
ενός δικτύου αποτελούμενου
από εκπροσώπους δυναμικών φορέων
της Θεσσαλονίκης. Η κα Άννα Τορτοπίδου, σύμβουλος εκπαίδευσης και εργασίας
του τμήματος εκπαίδευσης στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.
«Ιθάκη», και η κα Κυπαρισσούλα Σερέτη,
εργασιακή σύμβουλος/κοινωνική λειτουργός, είναι δύο εκπρόσωποι φορέων που
ανήκουν στο δίκτυο Συνεργασία για την
Εργασία και με χαρά αποδέχτηκαν την
πρότασή μας να μας μιλήσουν γι’ αυτό,
την εκκίνηση της πρωτοβουλίας και τη
γενικότερη δράση τους.
Πότε δημιουργήθηκε το δίκτυο και
από ποιους φορείς αποτελείται;
Το δίκτυο Συνεργασία για την Εργασία
ξεκίνησε τις πρώτες συναντήσεις το 2014
σε μία προσπάθεια να οργανωθεί καλύτερα
η άτυπη συνεργασία που υπήρχε μεταξύ
θεσμικών φορέων που ασχολούνται με
την απεξάρτηση. Έγιναν οι πρώτες διερευνητικές συναντήσεις στις οποίες φάνηκε
ότι υπήρχε ενδιαφέρον για περισσότερο
στοχευμένη και ομαδική δράση.
Οι συνεργαζόμενοι φορείς είναι: ΚΕ.Θ.Ε.Α.
«Ιθάκη», ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Προμηθέας», Γ.Ν.Θ. Παπανικολάου - οργανική μονάδα: ψυχιατρείο
Θεσσαλονίκης: τμήμα αποκατάστασης «Ιανός»
και πρόγραμμα εναλλακτικής θεραπείας
Π.Ε.Θ.Ε.Α. «Αργώ», πρόγραμμα προαγωγής
αυτοβοήθειας Θεσσαλονίκης του Α.Π.Θ.,
«Μέθεξις» (μονάδα απεξάρτησης από το
αλκοόλ) και Σ.Θ.Σ.Α. (συμβουλευτικός και
θεραπευτικός σταθμός από αλκοόλ, τυχερά
παιχνίδια και φάρμακα), Ο.Α.Ε.Δ. (Γραφείο
Εργασίας Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων
Θεσσαλονίκης) και Κ.Π.Α.2 Πύλης Αξιού,
ΙΝ.Ε. Γ.Σ.Ε.Ε. (παράρτημα Θεσσαλονίκης).
Ποιοι είναι οι κύριοι στόχοι που εξυπηρετεί το δίκτυο Συνεργασία;
Κοινή προσπάθεια των φορέων που συναποτελούν το δίκτυο είναι η επανένταξη της
ευάλωτης ομάδας πληθυσμού των πρώην
χρηστών, η στήριξη της αναζήτησης νέων
διεξόδων για τον άνεργο που προσπαθεί να
λύσει το θέμα της εξαρτητικής συμπεριφοράς. Επίσης, σημαντική είναι η ανταλλαγή
εμπειριών και γνώσεων ανάμεσα στους
συμβούλους, οι οποίοι ασχολούνται με
την ένταξη στην αγορά εργασίας στη φάση
της επανένταξης.
Πιο συγκεκριμένα, το δίκτυο έχει στόχο
την κινητοποίηση φορέων, επαγγελματιών, εργοδοτών, αλλά και των ίδιων των
ανέργων για μία ισότιμη ένταξη στην αγορά
εργασίας. Μία αγορά όπου θα δίνει την
ευκαιρία να αξιοποιούνται οι προσωπικές
και οι κοινωνικές δεξιότητες, καθώς και οι
επαγγελματικές γνώσεις του ατόμου, αλλά
και η εργασιακή του εμπειρία.
Επιπλέον μας ενδιαφέρει η ανταλλαγή
εμπειριών και καλών πρακτικών ως προς
τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και την
επιχειρηματικότητα. Η ανάδειξη του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι
κοινωνικές επιχειρήσεις στη δημιουργία
θέσεων εργασίας και εισοδήματος για την
ομάδα των απεξαρτημένων ατόμων, όπως
επίσης και στην τοπική ανάπτυξη. Όλα αυτά

Η παραπάνω φωτογραφία πήρε
το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό φωτογραφίας «Ευ Ζην», ο
οποίος οργανώθηκε από το Δίκτυο Φορέων Πρόληψης και Θεραπείας των Εξαρτήσεων υπό την
αιγίδα του δήμου Θεσσαλονίκης.
Είναι φωτογραφία αποφοίτου του
ΚΕ.Θ.Ε.Α. «Ιθάκη», ο οποίος μέσα
από την ομάδα φωτογραφίας του
προγράμματος εκπαιδεύτηκε στο
αντικείμενο της φωτογραφίας και
συνέχισε την ενασχόλησή του με
αυτή και μετά την ολοκλήρωση της
πορείας απεξάρτησής του.

υπό το πρίσμα της κοινωνικής επανένταξης
ενός χρήστη.
Τι σημαίνει η επανένταξη για ένα
απεξαρτημένο άτομο;
Κοινωνική επανένταξη σημαίνει φροντίδα σημαντικών τομέων της ζωής, όπως οι
οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, η
σωματική υγεία, η μη παραβατική συμπεριφορά και φυσικά η ένταξη στον εργασιακό
χώρο. Ο ρόλος της εργασίας, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης είναι κομβικός,
καθώς βάζουν πρόγραμμα στον καθημερινό
χρόνο, στηρίζουν οικονομικά τη διαβίωση,
δίνουν κίνητρο, δικτυώνουν κοινωνικά,
δίνουν την ευκαιρία στον πρώην χρήστη
να αναπτύξει μία καλύτερη εικόνα εαυτού.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι στις μέρες
μας, με τις παθογένειες που χαρακτηρίζουν
την αγορά εργασίας σε εποχή κρίσης, η
συμβολή της εργασίας στην κοινωνική
επανένταξη δεν είναι σταθερή και αποτελεσματική. Με την ύπαρξή του και τις δράσεις
του το δίκτυο Συνεργασία προσπαθεί για
την ενδυνάμωση των πρώην χρηστών και
την προώθησή τους σε θέσεις εργασίας.
Μπορείτε να αναφέρετε τις κύριες
δράσεις που αναπτύσσει το δίκτυο;
Ένας κεντρικός τομέας δράσης είναι η
επιμόρφωση και η κατάρτιση των μελών

των θεραπευτικών προγραμμάτων τόσο σε
θέματα τεχνικών αναζήτησης εργασίας, όσο
και σε επαγγελματικές δεξιότητες αιχμής.
Δευτερευόντως έγιναν κινήσεις επαφής
με εργοδοτικούς φορείς και εργοδότες, ώστε
να ενημερωθούν ως προς την κοινωνική
και εργασιακή ένταξη των απεξαρτημένων
ατόμων, καθώς επίσης και να γνωρίσουν
τη δυνατότητα προγραμμάτων επιδότησης
θέσεων εργασίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. για άτομα
που ανήκουν στην ευάλωτη αυτή ομάδα.
Ποιοι φορείς/επαγγελματίες έχουν
συνεργαστεί με εσάς για την υποστήριξη απεξαρτημένων ανθρώπων;
Η πρώτη συνεργασία μας προέκυψε με
αφορμή την οργάνωση μίας ημερίδας με
τίτλο «Η επιχειρηματικότητα σήμερα: Από
την ιδέα στην υλοποίηση». Στην ημερίδα
αυτή κλήθηκαν μέλη των επανεντάξεων και
τους έγινε καταρχάς μία παρουσίαση τόσο
του δικτύου, όσο και προγράμματος επιχορήγησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης
παραχώρησε αίθουσά του στο κέντρο της
πόλης και ο κ. Μανώλης Χατζηγιάννης, σύμβουλος επιχειρηματικότητας και mentoring
σε γραφείο διασύνδεσης του Α.Π.Θ., έκανε
μία εισήγηση με τον τίτλο «Το στήσιμο μίας
νέας επιχείρησης». Με εισήγηση συμμετείχε
και η κα Σούλα Σερέτη, κοινωνική λειτουργός

από τον Ο.Α.Ε.Δ., η οποία παρουσίασε το
πρόγραμμα επιχορήγησης νέων ελεύθερων
επαγγελματιών από ευπαθείς ομάδες για την
ανάπτυξη μίας επιχείρησης. Επίσης μίλησαν
τρεις απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων, οι οποίοι επιδοτήθηκαν από το σχετικό
πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. για την έναρξη
της επιχείρησής τους και παρουσίασαν την
εμπειρία τους ως επιχειρηματιών στο κοινό
δεχόμενοι και ερωτήσεις από αυτό.
Στη συνέχεια ο κ. Μαυροκορίδης Γιάννης, ιδιοκτήτης της εταιρίας Cross Business
Training, παρείχε 4 εκπαιδευτικές συναντήσεις εθελοντικά, οι οποίες είχαν ως στόχο
την εξάσκηση και την αυτοπαρατήρηση σε
θέματα επικοινωνίας, την ομαδικότητα και
τη συνεργασία στον χώρο εργασίας και τέλος
τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας. Η επαφή
των μελών με έναν άνθρωπο που έχει άμεση
σχέση με εργοδότες και επιχειρηματίες ήταν
πολύ χρήσιμη και αποτελεσματική.
Ο κ. Λαδόπουλος Απόστολος, ιδιοκτήτης
της εταιρίας Baresc, υλοποίησε σεμινάριο
εκπαίδευσης barista (ειδικότητα παραγωγής
καφέ) επίσης σε εντελώς εθελοντική βάση.
Ο κ. Λαδόπουλος, με την τεράστια εμπειρία
του στο αντικείμενο και την αναγνώρισή
του στον τομέα αυτό, παρείχε εκπαίδευση
πιστοποιημένη σε 4 μέλη επανένταξης. Η
κατάρτιση αυτή θα αποτελέσει ένα ακόμη
προσόν στο βιογραφικό τους, αλλά θα τους
στηρίξει και σε επίπεδο ηθικό και συναισθηματικό στην αναζήτηση, αλλά και στη
διατήρηση μίας θέσης εργασίας.
Η τελευταία συνεργασία μέχρι τη στιγμή
που μιλάμε είναι το εργαστήριο αισθητικής
«Καλλωπίζω» της κας Φωτεινής Κλιάνη,
που πρόσφερε ένα διήμερο σεμινάριο για
γυναίκες-μέλη των κοινωνικών επανεντάξεων. Στόχος ήταν να μάθουν βασικές αρχές
φροντίδας προσώπου και μακιγιάζ, ώστε να
προετοιμάζονται επαρκώς και για το κομμάτι
της εμφάνισης πριν από μία συνέντευξη ή
όντας ήδη σε έναν εργασιακό χώρο.
Με τι θα ασχοληθείτε τον επόμενο
χρόνο και σε τι στοχεύει το δίκτυο
για το μέλλον;
Στο επόμενο διάστημα θα συνεχιστούν τα
σεμινάρια προς μέλη των προγραμμάτων
απεξάρτησης. Επίσης είναι πιθανό να γίνουν
περισσότερες εκπαιδευτικές συναντήσεις
για την ομάδα-στόχο. Έτσι πιστεύουμε ότι
θα ενισχυθούν περαιτέρω τα απεξαρτημένα
άτομα σε δύο επίπεδα: Αρχικά θα αποκτήσουν επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες
που θα είναι πολύτιμες για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Παράλληλα
μέσα από τις εκπαιδευτικές συναντήσεις
θα ενισχυθούν οι άτυπες δεξιότητες και οι
ικανότητες αναζήτησης εργασίας.
Τέλος, στοχεύουμε στην εξωστρέφεια του
δικτύου με την παράλληλη διασύνδεσή μας
με προσπάθειες που γίνονται σε προγράμματα
απεξάρτησης. Γι’ αυτό τον λόγο πρόκειται
να παρουσιάσουμε τη δραστηριότητά μας
στο ραδιόφωνο 904 Αριστερά στα FM
στην εκπομπή αποφοίτων εθελοντών του
Π.Ε.Θ.Ε.Α. «Αργώ», που μεταδίδεται κάθε
Σάββατο 11:00 με 12:00.
Αλεξία Φουκίδου,
Διευθύντρια περιφερειακής δράσης,
Skywalker.gr
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«Μ

ακάριοι οι κατέχοντες», όπως
γράφουν ειρωνικά τα λεξικά
για όσους έχουν οικονομική
ή πολιτική δύναμη. Όσοι πιστεύουν το
αντίθετο παραγνωρίζουν την αξία και τη
διαχρονική και διατοπική ισχύ ενός πανάρχαιου πολιτικού αξιώματος: «μακάριοι
οι κατέχοντες».
Σε λίγες μέρες, με τη λήξη του 2017,
εκκαθαρίζονται οι αγροτικοί συνεταιρισμοί
σύμφωνα με τον νόμο Ν. 4492/2017 (ΦΕΚ
Α΄156/18-10-2017), άρθρο 13. Με την
παράγραφο 5 του άρθρου 13 παρατείνεται
η προθεσμία προσαρμογής των καταστατικών των αγροτικών συνεταιρισμών που
λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο
Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών
στις διατάξεις του Ν. 4384/2016 έως την
31η Δεκεμβρίου 2017, ενώ οι Α.Σ. που δεν
έχουν υποβάλει αίτηση πρώτης εγγραφής
στο μητρώο, καθώς και αυτοί που έχουν
καταχωριστεί σε αυτό ως ανενεργοί μπορούν έως την 31η Δεκεμβρίου 2017 να
συγχωνευθούν με άλλο υφιστάμενο Α.Σ.
που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο ή να
αποφασίσουν τη λύση τους και τη θέση
τους σε εκκαθάριση.
Και τι έγινε με ό,τι έγινε τα προηγούμενα
χρόνια; Τίποτε. Εδώ πλέον ισχύει το «μακάριοι οι κατέχοντες». Έτσι, αν κατάφερε
κάποιος «συνεταιρισμός» να επιβιώσει
«λάθρα», χωρίς να είναι πραγματικός συνεταιρισμός ή χωρίς να κάνει αυτά που
είχε δεσμευτεί να κάνει ως συνεταιρισμός
ή ακόμα επειδή απλώς δεν έκανε τίποτε
από αυτά που ήταν υποχρεωμένος να κάνει
για να έχει κάποια προνόμια, δεν θα πάθει
τίποτε. Ούτε και θα επιστρέψει τίποτε.
Ούτε μπορεί κάποιος να ελπίζει ότι η
ελληνική δικαιοσύνη μπορεί να επιβάλλει
το σωστό και το δίκαιο, καθόσον η απόδοση της δικαιοσύνης στη σημερινή Ελλάδα
έχει ρυθμούς ετών. Θέλει 5-6 χρόνια μία
απλή αστική επίκληση για να εκδικαστεί
σε πρώτο βαθμό. Και μέχρι τότε μακάριοι
οι κατέχοντες.
Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το δημόσιο δεν έλεγχε επί πολλά χρόνια (ίσως
25 χρόνια) εάν τηρούντο οι όροι παραχώρησης και έτσι οι «κατέχοντες» καρπούντο
των ωφελειών χωρίς να τηρούν κάποιους
στοιχειώδεις όρους. Με απλά λόγια, κέρδιζαν παρατύπως (και παρανόμως;) πάντα
με βάση τη ρήση «μακάριοι οι κατέχοντες».
Το δημόσιο, η πολιτεία, θα μπορούσε π.χ.
να δώσει ιδιόκτητη περιουσία του δημοσίου
σε μία ομάδα επαγγελματιών παραγωγών
για λόγους στρατηγικούς και για λόγους
οικονομικής ανάπτυξης. Οι κατέχοντες
εξεδίωξαν σιγά σιγά τους επαγγελματίες,
εξαιτίας των οποίων δόθηκε το ακίνητο και
αξιοποιούσαν το ακίνητο άλλοι, άσχετοι, ή,
ακόμα χειρότερα, ανταγωνιστές έμποροι,
δρώντας έμπρακτα εις βάρος των συμφερόντων των Ελλήνων παραγωγών και εις
βάρος των συμφερόντων της ελληνικής
οικονομίας και της ελληνικής οικονομικής
ανάπτυξης. Και το μεν κράτος δεν έκανε
τίποτα (κακώς), οι δε επαγγελματίες παραγωγοί βλάπτονταν συνεχώς και βέβαια
οι «κατέχοντες» πλούτιζαν εις βάρος όλων
και χωρίς να αποδίδουν τίποτε με βάση το
«μακάριοι οι κατέχοντες».
Και στις 31/12/2017 με βάση τον
4384/2016 και τις σχετικές άλλες διατάξεις ίσως αποκατασταθεί η τάξη. Αλλά
οι κατέχοντες επί 25 και πλέον χρόνια

Μακάριοι οι κατέχοντες…

δεν θα αποδώσουν τίποτε! Στο νέο πεδίο,
από το 2018, στην καλύτερη των περιπτώσεων θα βρίσκονται οι επαγγελματίες
παραγωγοί πάμφτωχοι, καταχρεωμένοι
και εξαντλημένοι (όσοι επέζησαν) και στο
ίδιο σημείο εκκίνησης οι υφαρπάξαντες
έμποροι «πλούσιοι» και με άφθονα εφόδια
και αποθέματα. Ο πιθανός ανταγωνισμός
θα είναι καταστροφικός για τους παραγωγούς και εις δόξαν των εμπόρων (των
συγκεκριμένων, που υφάρπαξαν επί 25
χρόνια τις εγκαταστάσεις και τις πρόνοιες
της πολιτείας προς τους παραγωγούς).
Μακάριοι οι κατέχοντες.
Ακόμα και αν αποδοθούν οι διαθέσιμοι
πόροι από την πολιτεία από σήμερα με
σχετική ισότητα ευκαιριών, οι παραγωγοί
είναι καταδικασμένοι, διότι οι επί 25 χρόνια παροχές στους εμπόρους κατέστησαν
αυτούς κυρίαρχους του παιχνιδιού της
αγοράς και πλέον κατέχουν, ας πούμε, το
80% της αγοράς και των λιανοπωλητών.
Με τι εφόδια να μπεις σε μία αγορά όπου ο
ανταγωνιστής κατέχει το 80% της αγοράς;
Μακάριοι οι κατέχοντες.
Επιπλέον οι επί 25 χρόνια λυμαινόμενοι
τις πρόνοιες της πολιτείας που προορίζονταν
για τους παραγωγούς έχουν πλέον επαφές
και εμπορικές συμφωνίες και στήριξη οικονομική από τους υπερχώριους συνεργάτες
τους (στο εξωτερικό) και δεν τους αγγίζουν
οποιεσδήποτε συνθήκες στην αγορά όσο
δυσμενείς και αν είναι.
Αλλά και να ήταν οι ίδιες αφετηρίες, οι
συνεργαζόμενοι με το εξωτερικό έχουν
παραγωγή ποιοτικά ομόλογη, αλλά πολύ
πιο φθηνή, καθόσον εκεί έξω το κόστος
του εκεί κράτους είναι πολύ πιο φθηνό.
Με ΕΝ.Φ.Ι.Α., Ε.Φ.Κ.Α., φορολογία στο
26% ή 29% και προκαταβολή φόρου που
φθάνει σχεδόν το 100%, ενώ και το κόστος της ενέργειας είναι ιδιαίτερα υψηλό
(λόγω της μισθοδοσίας των υπαλλήλων
της Δ.Ε.Η. και της αποβιομηχάνησης),
αλλά και των άλλων υπηρεσιών, τελικά
επιβάλλεται, για να υπάρχει κάποια ελάχιστη ελληνική παραγωγή, να δοθούν πολλά
«αντισταθμιστικά».

Εδώ όχι μόνο αντισταθμιστικά υπέρ των
Ελλήνων παραγωγών δεν υπάρχουν, αλλά
στην πράξη μέχρι σήμερα «κυνηγιούνται»
οι παραγωγοί πραγματικού πλούτου και
ταυτόχρονα πριμοδοτούνται οι έμποροι
των εισαγόμενων προϊόντων, ενώ δεν
αναζητούνται τα διαφυγόντα κέρδη. Μακάριοι οι κατέχοντες.
q£ÖÒÍÚÉÍÓÈÌÙÈÍÏÅÍÒÕÄÑÌÉÍÆ±ÐÐÉÍÑÅ
ελεγχθούν όσοι χρησιμοποιούν κρατικές
δομές και χώρους, αν τις χρησιμοποιούν
σωστά και αν αυτοί χρησιμοποιούνται από
εκείνους που έχει προβλεφθεί.
q£ÖÒÍÚÉÍÓÈÌÙÈÍÏÅÍÒÕÄÑÌÉÍÆ±ÐÐÉÍÑÅ
αναζητηθούν τα διαφυγόντα κέρδη όσων
έκαναν κακή χρήση των συμφωνηθέντων.
q£ÖÒÍÚÉÍÓÈÌÙÈÍÏÅÍÒÕÄÑÌÉÍÆ±ÐÐÉÍÑÅ
αποδοθούν στους κανονικούς δικαιούχους
όσα η πολιτεία θέλει να δώσει.
q£ÖÒÍÚÉÍÓÈÌÙÈÍÏÅÍÒÕÄÑÌÉÍÆ±ÐÐÉÍÑÅ
δημιουργηθούν θετικές δράσεις υπέρ όσων
παραγωγών υπέστησαν την 25ετή «ληστεία»
πόρων, ώστε να εξισορροπήσουν μέρος
του χαμένου δυναμισμού τους.
q£ÖÒÍÚÉÍÓÈÌÙÈÍÏÅÍÒÕÄÑÌÉÍÆ±ÐÐÉÍÑÅ
δοθούν ισοδύναμα στηρίγματα στην ελληνική παραγωγή για να έρθει «στα ίσα» με
τα εισαγόμενα, εξίσου ποιοτικά προϊόντα.
Και εάν όλα τα παραπάνω, ή μερικά
από αυτά, είναι στον χώρο των δρεπτών
λουλουδιών και των πρασινάδων, ίσως
θα έπρεπε να αναζητηθούν ευθύνες σε
όλους τους μέχρι σήμερα καλοπληρωμένους δημόσιους υπαλλήλους (πάντα σε
σύγκριση με τις συνθήκες και τους μέσους
μισθούς των ιδιωτικών υπαλλήλων), που
δεν έκαναν συνεπώς και αποτελεσματικά τη
δουλειά τους, όπως προβλέπει το Σύνταγμα
της Ελλάδας.
Μόλις παραμονή Χριστουγέννων του
2017 άκουσα «τέρατα και σημεία» από
έναν αγανακτισμένο παραγωγό αγροτικών
προϊόντων, ας πούμε ότι τον έλεγαν Ηλία,
για να μην γράφω όλο τον τίτλο του. Μάλιστα αγανάκτησε τόσο πολύ, που, από ό,τι
κατάλαβα, έχει εγκαταλείψει την παραγωγή
δρεπτών ανθέων και ασχολείται με άλλα
αγροτικά προϊόντα, αφού απευθύνθηκε σε

όλους όσοι πιθανόν μπορούσαν να έχουν
κάποια επαφή με την τεράστια φοροδιαφυγή,
αλλά και την ευκολία με την οποία κάποιοι
επιτήδειοι λυμαίνονται κρατική περιουσία
και, ενώ ήταν κυριολεκτικά «ξυπόλητοι»,
απέκτησαν τεράστια οφέλη σε βάρος όλων
των υπολοίπων.
Αν κατάλαβα καλά, ο Ηλίας απευθύνθηκε
στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων, απευθύνθηκε στον υπουργό κατά
της διαφθοράς, απευθύνθηκε σε βουλευτές,
απευθύνθηκε σε δημοσιογράφους και την
1η Αυγούστου 2016 απευθύνθηκε στον
πρωθυπουργό της ελληνικής κυβέρνησης.
Μακάριοι οι κατέχοντες.
Μακάριοι οι κατέχοντες οι οποίοι «οργανώνουν» (στήνουν) τις εκλογικές διαδικασίες στους συνεταιρισμούς για να
βγαίνουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και
όταν παρουσιάζεται δυσαρμονία με τις
επιθυμίες των «κατεχόντων», τότε απλώς
δεν εγγράφουν κάποιους για να βγαίνει το
αποτέλεσμα που θέλουν. Και αν δεν τους
βγαίνει, εγγράφουν και μερικούς άλλους,
πάντα υπάρχουν κάποιοι καλοθελητές που
αδιαφορούν για το γενικότερο καλό. Και
«εν ανάγκη» αγοράζουν και μερικά παραγωγικά στρέμματα γης για να το παίζουν
και παραγωγοί.
Τελικά έπειτα από 20 ή 25 ή 30 χρόνια
μη τήρησης των κανόνων και συμφωνιών
παραχώρησης, από τους οποίους κάποιοι
«κατέχοντες» ωφελήθηκαν πάρα πολύ και
κάποιοι από έξω (μήπως έφταιγαν και αυτοί που δεν πρόσεχαν τον ανταγωνισμό;)
ζημιώθηκαν πάρα πολύ, θα την πληρώσει
κάποιος; Ή όλα έγιναν καλώς από τους
εποπτεύοντες δημόσιους οργανισμούς ή
έστω δεν μπορούσε να γίνει τίποτα καλύτερο
λόγω έλλειψης προσωπικού (;) ή θεσμικού
πλαισίου καταπολέμησης της διαφθοράς ή
μήπως ήταν και από τη δημόσια διοίκηση
διεφθαρμένοι; Ή απλά ήταν και είναι ακόμα
και σήμερα θέμα πολιτικής βούλησης; Ή
όλα μαζί; Τελικά μακάριοι οι κατέχοντες…
Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
699 82 82 382
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Ιδεολογική ή πραγματιστική, ρεαλιστική λύση;

Λ

ένε ότι στις δυτικές δημοκρατίες οι εξουσίες είναι
τρεις και ανεξάρτητες μεταξύ τους. Η βουλευτική (βουλή),
η εκτελεστική (κυβέρνηση) και η
δικαστική. Μάλιστα πολλοί χαρακτηρίζουν ως μία τέταρτη εξουσία
τη δημοσιογραφία (πληροφόρηση
ή… πληροφορική;).
Βέβαια δεν αμφιβάλλει κανείς ότι
η μακροχρόνια χρήση έχει φθείρει
την ανεξαρτησία τους, πιθανόν,
και μερικοί λένε ότι τελικώς η
εξουσία υφαρπάζεται (με τεχνικές
επικοινωνίας) από την εκτελεστική
και τελικά το πράγμα καταντά όλα
να τα κάνει η κυβέρνηση.
Στο βιβλίο «Δημοκρατία, το Πολίτευμα που Περιμέναμε» (συγγραφέας: Σταύρος Καλεντερίδης), στις
240 σελίδες του, τεκμηριώνεται
η άποψη ότι το «πολίτευμα της
Ελλάδος δεν είναι δημοκρατικό»
κυρίως λόγω της συγκέντρωσης
όλης της εξουσίας στην κυβέρνηση, αφού η κυβέρνηση στην
ουσία νομοθετεί (προτείνει και
«ελέγχει» το αποτέλεσμα) και η
κυβέρνηση διορίζει τη δικαστική
εξουσία. Αλλά και με διάφορους
τρόπους, έμμεσους, κομψούς ή
λιγότερο κομψούς, σχετίζεται με τα
μέσα μαζικής ενημέρωσης και τις
πληροφορίες που διοχετεύονται
στους πολίτες.
Στο βιβλίο «Το Απόλυτο και το
Τάβλι» (συγγραφέας: Δήμος Δήμου)
επισημαίνεται ότι στο απόλυτο, αν
έχεις ιδεολογία σοσιαλιστική και
εκλεγείς στην κυβέρνηση, εφαρμόζεις παντού τον σοσιαλισμό.
Ενώ στο «τάβλι», αν έχεις ιδεολογία σοσιαλιστική και εκλεγείς
στην κυβέρνηση, εφαρμόζεις όπου
μπορείς ό,τι μπορείς με στόχο να
φθάσεις στον σοσιαλισμό. Η διοίκηση είναι η τέχνη του εφικτού.
Είναι στο τάβλι σαν να θέλεις
στην ιδεολογική λύση να παίξεις
με όλα τα πούλια συγκεντρωμένα
και να παίζεις συνεχώς εξάρες,
ενώ η πραγματικότητα είναι ότι
έχεις τα πούλια διάσπαρτα και
στις τέσσερις περιοχές του ταβλιού
και παίζεις 2-3, ακριβώς όσα σου
έρχονται με τα ζάρια που έπαιξες.

Φαίνεται ότι η προσπάθεια να
προωθηθεί η κοινωνική οικονομία, η οποία, σημειωτέον, είναι
αναγκαία, ή να εξωθηθούμε σε
δομές κοινωνικής οικονομίας που
χρειάζονται εφαρμόζει τεχνικές
«απολύτου».
Δεν εξηγείται αλλιώς η προσπάθεια της κυβέρνησης να επιβάλει
την άποψη ότι μία Κοιν.Σ.Επ.,
απλώς και μόνο επειδή είναι
Κοιν.Σ.Επ., μπορεί να στηρίξει
και να βοηθήσει και να εκπαιδεύσει
και να καθοδηγήσει μία ομάδα
ανθρώπων να δημιουργήσουν,
να οργανώσουν και να λειτουργήσουν μια καινούργια κοινωνική
συνεταιριστική επιχείρηση.
Είναι άλλο να έχει την πρωτοβουλία, την ευθύνη και τον έλεγχο
η Κοιν.Σ.Επ. και άλλο να τα κάνει
όλα η Κοιν.Σ.Επ. μόνη της. Θα μπορούσε μία Κοιν.Σ.Επ., για λόγους
πιθανόν ιδεολογικής καθαρότητας,
να έχει τη συνολική ευθύνη και
άλλο να τα κάνει μόνη της.
Είναι άλλο εγώ ως κύριος του
εαυτού και του κορμιού μου να
έχω την ευθύνη να αποφασίζω
για τις επιλογές μου σε κάποια
θεραπεία / εγχείρηση και να
επιλέγω τους συνεργάτες για το
καλύτερο αποτέλεσμα και άλλο να
κάνω την εγχείρηση μόνος μου.
Καταντά γελοίο και βέβαια πολύ
επικίνδυνο.
Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) συστήθηκε για να
προωθούνται τα θέματα που έχουν
άμεση σχέση με τις κοινωνίες και
συνακόλουθα με την κοινωνική
οικονομία και τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών. Δυστυχώς τα χρήματα του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου στην Ελλάδα
δεν πηγαίνουν για να στηρίζουν
τις οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών ούτε βέβαια στην κοινωνική οικονομία.
Παίζουμε με τις λέξεις και τα
νοήματά τους: Τα χρήματα του
Ε.Κ.Τ. στην Ελλάδα με ευθύνη
της ελληνικής κυβέρνησης πηγαίνουν στην κοινωνική πολιτική,
στην κοινωφελή εργασία, στον
κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, στην

κοινωνική δικαιοσύνη (!), στην
εταιρική κοινωνική ευθύνη, στις
κοινωνικές ανάγκες, στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών
(παιδικοί σταθμοί), στα σεμινάρια
των κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης (διότι τάχα εμμέσως, εάν
οι πολίτες μείνουν χωρίς επικαιροποίηση των γνώσεων και των
δεξιοτήτων τους, δηλαδή σεμινάρια, κινδυνεύουν από κοινωνικό
αποκλεισμό!), πάντως δεν πάνε
στις οργανώσεις της κοινωνίας
των πολιτών. Ίσως/και διότι οι
οργανώσεις της κοινωνίας των
πολιτών δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν ποτέ μία εκπροσώπηση,
αφήνοντας ευκαιριακούς «εκπροσώπους» της να σφετερίζονται τους
πόρους του Ε.Κ.Τ.
Στην τελική φάση των οργανωτικών διαδικασιών βρίσκεται, όπως
μάθαμε από την Πανελλήνια Ένωση
Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο., 210.88.13.760,
peskonet@gmail.com), η σύσταση
της συνομοσπονδίας των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών και
φορέων κοινωνικής οικονομίας,
η οποία έχει ως σκοπό, μεταξύ
άλλων, να καλύψει το κενό του
κοινωνικού εταίρου της Ελληνικής Οικονομικής & Κοινωνικής
Επιτροπής (Ε.Ο.Κ.Ε.) στο πλαίσιο
της Ε.Ε.
Η συνομοσπονδία είναι τριτοβάθμια πανελλήνια ένωση και
μόνο ως τέτοια μπορεί να ασκήσει
το δικαίωμά της για συμμετοχή
στην Ε.Ο.Κ.Ε. Επισημαίνεται ότι
κάθε ένωση και ομοσπονδία που
έχει τα νόμιμα κριτήρια μπορεί να
γίνει μέλος της συνομοσπονδίας
με απόφαση της γενικής συνέλευσής της.
Το πρόβλημα ήταν πάντα στη
χώρα μας η κατακερματισμένη
κοινωνία πολιτών και γι’ αυτό
εντελώς ανίσχυρη απέναντι στην
εξουσία του συγκεντρωτικού πελατειακού κράτους. Χρειάστηκαν
δέκα χρόνια αγώνες για να βρεθεί
ένας κοινός τόπος με τις ενώσεις
που μπαίνουν μπροστά για τη συνένωση και την οργάνωση μίας
τριτοβάθμιας ένωσης, ώστε να

υπάρξει μελλοντικά ως κοινωνικός
εταίρος στην Ε.Ο.Κ.Ε.
Όταν εκδόθηκε ο οδηγός για
την κοινωνική Ευρώπη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Κοινωνική
Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» (European Research
Institute on Cooperative and Social
Enterprises, 2013) έγινε απολύτως
σαφές σε καθέναν ότι το μέλλον
ανήκει στην κοινωνική οικονομία. Επίσης έγινε σαφές ότι όλοι
πρέπει να κινηθούμε προς την
κοινωνική οικονομία, καθόσον η
ιδιωτική οικονομική δεν μπορεί να
ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις
ανάγκες της σημερινής κοινωνίας
/ οικονομίας.
Παρ’ όλα αυτά ακόμα και σήμερα εντοπίζουμε ότι τα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν έχουν
επιδοθεί με την πρέπουσα φροντίδα στην ανάπτυξη προγραμμάτων
σπουδών που θα ασχολούνται
κυρίως με την κοινωνική οικονομία, ενώ ακόμα ασχολούνται
με τη δημόσια οικονομική και
την ιδιωτική οικονομική. Έτσι
αποστερούν από την κοινωνία
τα εργαλεία (εκπαιδευμένους επιστήμονες) για την ανάπτυξη της
κοινωνικής οικονομίας.
Ο κ. Στέλιος Κατωμέρης (πρόεδρος του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοιν.Σ.Επ. Αττικής) μας
ενημερώνει ότι ο κ. Αντώνης
Βορλόου (ειδικός γραμματέας
Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας) προσδιόρισε τους τρεις
πυλώνες δράσης της πολιτείας για
την κοινωνική οικονομία ως εξής:
qµÒÑÉÆÔÒÛ±ÔÍÒ×ÅËÁÑÒÛÑ
οι προσκλήσεις για τη δημιουργία
140 υποστηρικτικών δομών για
την κοινωνική οικονομία.
q5ÒÔÓÖÒÖÔÁÌÑÒÖÒÛ×Å
τρέξουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η χρηματοδότηση προς τις
Κοιν.Σ.Επ. θα είναι ανάλογη σε
σχέση με το στάδιο ανάπτυξης
όπου βρίσκονται. Σημειωτέον πως
ένα σχέδιο 30.000 ευρώ χρηματοδοτείται εξολοκλήρου.
q³ÖÔÁÖÒÙÛÐÓÑÅÙ×ÅÅÊÒÔ±
στη λειτουργία του Ταμείου Κοινωνικής Οικονομίας, το οποίο θα

εξασφαλίζει την πρόσβαση των
Κοιν.Σ.Επ. στην τραπεζική αγορά.
Και όλα αυτά χωρίς εξειδικευμένους επιστήμονες ούτε καν
εκπαιδευμένους επαγγελματίες.
Έτσι ο καθένας μοιάζει «να κάνει
την εγχείρηση μόνος του στον
εαυτό του», αλλά το γελοίο και
ταυτόχρονα τραγικό είναι ότι η
πολιτεία σκέφτεται να δημιουργήσει
140 υποστηρικτικές δομές για την
κοινωνική οικονομία από αυτές
τις ίδιες Κοιν.Σ.Επ. που «κάνουν
την εγχείρηση μόνες τους» και
επ’ αμοιβή της πολιτείας θα κληθούν «να κάνουν τις εγχειρήσεις
σε άλλους μόνες τους», μόνο με
την εμπειρία τους (πιθανόν λανθασμένη) και χωρίς δεξιότητες
μετάδοσης γνώσης και εμπειριών,
απλώς και μόνο επειδή βρίσκονται
στον χώρο. Τρελό.
Θα μπορούσε να έχουν δικαίωμα
συμμετοχής στον διαγωνισμό για
τους υποστηρικτικούς μηχανισμούς
μόνο υφιστάμενες Κοιν.Σ.Επ., αλλά
με δική τους ευθύνη να μπορούν
να επιλέξουν τους εξειδικευμένους συνεργάτες ή να εφοδιαστούν
με εξειδικευμένες δεξιότητες για
να αντεπεξέλθουν σε ένα πολύ
εξειδικευμένο καθήκον / έργο ή
ακόμα καλύτερα να γίνει το έργο
των υποστηρικτικών δομών από
τις προβλεπόμενες από τον νόμο
4430/2016 ενώσεις κοινωνικής
οικονομίας και από συνεργασίες
και με άλλους φορείς κοινωνικής
οικονομίας, όπως π.χ. οι αγροτικοί
συνεταιρισμοί και οι κοινωνικοί
καταναλωτικοί συνεταιρισμοί.
Έτσι και η ευθύνη για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας θα παρέμενε σε φορείς της
κοινωνικής οικονομίας και αυτοί
οι φορείς θα μπορούσαν να το
κάνουν υπεύθυνα. Το να επιμένει
κάποιος να τα κάνει όλα μόνος του
μοιάζει με τάση αυτοϊκανοποίησης, της οποίας ο χαρακτηρισμός
δεν μπορεί να περιέχεται σε ένα
δημόσιο κείμενο, τουλάχιστον για
λόγους ευγενείας.
Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
699 82 82 382
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Πώς βάζουμε έξυπνους
στόχους και πώς μπορούμε
να τους πετύχουμε
Ποιο είναι το πλάνο σας; Ποιοι είναι οι στόχοι που
θέλετε να πετύχετε; Σίγουρα όλοι έχετε κάποια σχέδια
στο μυαλό σας, αλλά τι μπορείτε να κάνετε για να μην
μένουν μόνο στη σκέψη σας;
Πώς μπορείτε να πάτε παρακάτω και να πετύχετε
έναν ή περισσότερους στόχους; Η επίτευξη ενός έξυπνου στόχου μπορεί να ακούγεται δύσκολη διαδικασία,
αλλά, εάν γίνει σωστά, θα σας βοηθήσει να συνεχίσετε
και να προχωρήσετε στη λήψη αποφάσεων. Δεν φτάνει
να βάλει κάποιος έναν στόχο, χρειάζεται να σχεδιάσει
και τα βήματα και, το κυριότερο απ’ όλα, χρειάζεται να
δεσμευτεί ότι θα προχωρήσει και θα κάνει πράξη αυτά
τα βήματα που έχει σχεδιάσει! Αλλά ποιος είναι ένας
έξυπνος στόχος και πώς βάζουμε έναν έξυπνο στόχο;
Ένας έξυπνος στόχος είναι:
Συγκεκριμένος
Τι ακριβώς θέλετε να επιτύχετε; Όσο πιο συγκεκριμένη είναι η περιγραφή σας, τόσο μεγαλύτερη είναι η
πιθανότητα να το πετύχετε. Οι ερωτήσεις που μπορείτε
να κάνετε κατά τον καθορισμό των στόχων σας είναι:
i±ÉÁËÐÉÂÏÕÓ»ÌÔÍÁÅÉÒÀÖÔ
iÎÀ
iÏÕ
i¾ÒÅ
i¨ÅÎÉÎÍ
iÎÉÅÕÅ½ÍÁÉÎÉÐÎÚÎÓ»ÑÅÉÕËÁÉÎÉÅÐÉÎÐÉÑuÎ½
iÉÁÒ½ÁËÐÉÂÏÕÓ»ÌÔÍÁÅÉÒÀÖÔÁ×Ò¾ÒÎÍÑÒ¾ÖÎÎÉÅÕ
είναι οι πιθανές εναλλακτικές λύσεις για την επίτευξή του;
Μετρήσιμος
Οι μετρήσιμοι στόχοι σημαίνουν ότι προσδιορίζετε
ακριβώς τι θα δείτε, τι θα ακούσετε και τι θα αισθανθείτε
όταν φτάσετε στον στόχο σας. Θα χρειαστείτε συγκεκριμένες αποδείξεις. Το να είσαι πιο ευτυχισμένος δεν είναι
αποδείξεις. Να μην καπνίζετε πια, επειδή ακολουθείτε έναν
υγιεινό τρόπο ζωής τρώγοντας λαχανικά δύο φορές την
ημέρα και λίπος μόνο μία φορά την εβδομάδα, είναι.
Εφικτός
Ο στόχος σας είναι εφικτός; Αυτό σημαίνει να διερευνήσετε αν ο στόχος είναι πραγματικά αποδεκτός από
εσάς. Ζυγίζετε την προσπάθεια, τον χρόνο και όποιο
άλλο κόστος προκύψει ενάντια στα κέρδη και τις άλλες
υποχρεώσεις και προτεραιότητες που έχετε στη ζωή.
Ρεαλιστικός
Είναι η επίτευξη του στόχου σας ρεαλιστική; Είναι σχετική
με τη δική σας πραγματικότητα; Θέλετε πραγματικά να
διαχειριστείτε μία πολυεθνική, να είστε διάσημοι και να
έχετε τρία παιδιά; Τα κύρια ερωτήματα είναι γιατί θέλετε
να επιτύχετε αυτό τον στόχο. Ποιος είναι ο πραγματικός
σκοπός πίσω από τον στόχο και αν, πετυχαίνοντας τον
στόχο, θα φτάσετε αυτό τον σκοπό.
Χρονικά προσδιορισμένος
Το πολυτιμότερο αγαθό που έχουμε είναι ο χρόνος.
Όλοι γνωρίζουν ότι οι προθεσμίες είναι που κάνουν τους
περισσότερους ανθρώπους να στραφούν στη δράση.
Κρατήστε το χρονοδιάγραμμα ρεαλιστικό και ευέλικτο, με
αυτό τον τρόπο μπορείτε να διατηρήσετε το ηθικό ψηλά.
Το σημαντικότερο όλων είναι ο στόχος να είναι θετικός. Συγκεντρωθείτε στο τι να κάνετε και όχι στο τι
να μην κάνετε.
Πώς πετυχαίνουμε έναν έξυπνο στόχο
Η καταγραφή στόχων είναι ένα μεγάλο πρώτο βήμα,
διότι σας βάζει στο κορυφαίο 3% του πληθυσμού. Ποιοι
είναι οι λόγοι που θέλετε να πετύχετε έναν στόχο; Όσο
πιο πολλούς λόγους έχετε καταγράψει, τόσο πιο δυνατή
είναι η επίτευξη του στόχου σας. Οι λόγοι είναι τα κίνητρα
και το κίνητρο είναι το καύσιμο που σας μεταφέρει εκεί
που θέλετε να πάτε. Αν βρείτε τουλάχιστον 25 λόγους
για την επίτευξη ενός στόχου, τότε είναι πολύ σημαντικός
για εσάς.
Βεβαιωθείτε ότι οι στόχοι είναι δικοί σας και είναι
πραγματικά αυτό που θέλετε. Τότε δεσμευτείτε στην
υλοποίησή τους. Εστιάστε στα πράγματα που θέλετε.
Παραμείνετε θετικοί. Οραματιστείτε το μέλλον σας και
κινητοποιηθείτε για να κάνετε το όραμα πραγματικότητα.
Κωνσταντία Πάλλα, Κοινωνιολόγος,
business & life coach
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ι περισσότεροι από εμάς
έχουμε πάει σε κάποιο
φεστιβάλ μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου ή βιβλίου. Άλλοι ίσως έχουν επισκεφτεί
γιορτές μπίρας και κρασιού.
Κάποιοι μπορεί να έχουν παραβρεθεί και σε πιο «περίεργες»
διοργανώσεις, όπως αυτές με τη
θεματική της λάσπης, της ντομάτας, της υποβρύχιας μουσικής ή
το Φεστιβάλ Μαϊμούς στο Lopburi
της Ταϊλάνδης! Σε ό,τι φεστιβάλ
και να έχεις παραβρεθεί, είναι
αδύνατο να μην πας στο φεστιβάλ εργασίας Thessaloniki
#JobFestival2018, που διοργανώνει το Skywalker.gr στο
ξενοδοχείο Capsis την Παρασκευή 23 και το Σάββατο 24
Φεβρουαρίου 2018!
Τα #JobFestivals, διοργανώσεις που έχουν πλέον καθιερωθεί
και έχουν δημιουργήσει το δικό
τους κοινό, είναι φεστιβάλ που
διοργανώνονται κάθε χρόνο σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη και
στοχεύουν στο να φέρουν κοντά
εταιρίες που αναζητούν προσωπικό και υποψήφιους εργαζομένους μέσα από οργανωμένες
και βιωματικές δράσεις. Σου
ακούγεται ενδιαφέρον; Είναι,
διότι είναι!
Ποιος μπορεί να συμμετάσχει στο φεστιβάλ; Πόσο
κοστίζει;
Στο Thessaloniki #JobFestival
2018 είναι ευπρόσδεκτοι να
συμμετάσχουν όσοι αναζητούν
εργασία και όσοι έχουν ήδη,
οπότε όλοι! Οι αναζητούντες

Ένα φεστιβάλ αφ

εργασία θα έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με εταιρίες
που ψάχνουν προσωπικό και
να ενημερωθούν για ιδιαίτερα
χρήσιμα θέματα που θα τους
βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας, ενώ οι έχοντες εργασία
μπορούν να εκπαιδευτούν πάνω
σε χρήσιμες δεξιότητες και να
διευρύνουν τους εργασιακούς
τους ορίζοντες.
Η εκδήλωση υποστηρίζεται
από τον δήμο Θεσσαλονίκης
και η είσοδος είναι ελεύθερη
για το κοινό.
Τι μπορώ να κάνω
στο φεστιβάλ;
Μέσα από το Thessaloniki
#JobFestival2018 το Skywalker.
gr στοχεύει οι υποψήφιοι να
περάσουν από όλα τα απαραίτητα
στάδια που θα τους οδηγήσουν
σε μία επιτυχημένη συνέντευξη εργασίας και μία μετέπειτα
αρμονική εργασιακή ζωή. Οι

επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε μία πληθώρα
δράσεων με έντονα βιωματικό
χαρακτήρα, όπως:
q¢ÔÒËÔÅÅÖÍÕ¿ÑÉÙÕÛÑÉÑÖÉÄξεις εργασίας με εταιρίες που
αναζητούν προσωπικό: Μπες
στη σελίδα της διοργάνωσης,
δες ποιες εταιρίες παίρνουν
μέρος στο φεστιβάλ και στείλε
το βιογραφικό σου μέχρι τις
29 Ιανουαρίου. Οι εταιρίες θα
παραλάβουν τα βιογραφικά
όλων των υποψηφίων και θα
επιλέξουν με ποιους θέλουν
να συναντηθούν σε συνέντευξη επιλογής προσωπικού κατά
τη διάρκεια του Thessaloniki
#JobFestival 2018.
Στη συνέχεια η ομάδα του
Skywalker.gr θα καλέσει τους
υποψηφίους που έχουν επιλεγεί
προκειμένου να προγραμματιστούν οι συνεντεύξεις επιλογής
προσωπικού (η τηλεφωνική
ειδοποίηση θα πραγματοποιηθεί

μόνο για όσους έχουν επιλεγεί).
Οπότε μετά τις 12 Φεβρουαρίου τον νου σου: μπορεί να σε
καλέσουμε στο τηλέφωνο που
μας έχεις δηλώσει!
qÛÕÍÏÀÕÛÑ±ÑÖÌÕÌÏÅÍËÑØριμία υποψηφίων με κορυφαίες
εταιρίες από διάφορους κλάδους:
Ακόμα κι αν το βιογραφικό σου
δεν έχει επιλεγεί για συνέντευξη
ή αν δεν έχεις προλάβει την
προθεσμία υποβολής βιογραφικών, στη διάρκεια του φεστιβάλ
θα έχεις ακόμα μία ευκαιρία να
έρθεις σε επαφή με τις εταιρίες που σε ενδιαφέρουν, να
συναντήσεις από κοντά τους
εκπροσώπους τους και να καταθέσεις το βιογραφικό σου, γι’
αυτό μην παραλείψεις να έρθεις
στο φεστιβάλ με το βιογραφικό
σου εκτυπωμένο πολλές φορές.
q¢ÐÌ×ÓÔÅXPSLTIPQÉÕÏÒÂ
την ενημέρωση και τον συντονισμό των υποψηφίων με τη
σύγχρονη αγορά εργασίας: Το
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Οι δύο πιο συχνές ερωτήσεις στις σ
Σε όσες συνεντεύξεις εργασίας κι αν
έχετε κληθεί στο παρελθόν, σίγουρα θα
έχετε ακούσει αρκετά συχνά τις ακόλουθες
δύο ερωτήσεις: «πείτε μας λίγα λόγια για
εσάς» και «τι γνωρίζετε για την εταιρία
μας». Σε αυτό το άρθρο σας παραθέτουμε
κάποιες χρήσιμες συμβουλές για το πώς
να διατυπώσετε τις απαντήσεις σας.
Είναι φυσιολογικό, ανάλογα με τον
χαρακτήρα που έχετε, να νιώθετε άβολα απαντώντας στην ερώτηση «πείτε μας
λίγα λόγια για εσάς». Ο καλύτερος τρόπος
λοιπόν να απαντήσετε είναι σκεπτόμενοι
ότι η απάντηση αυτή θα πρέπει σε κάθε
περίπτωση να προσαρμοστεί στο βιογραφικό που έχετε αποστείλει στον recruiter.
Δεν εννοούμε να δώσετε μια μακροσκελή
απάντηση περιγράφοντας αναλυτικά το
βιογραφικό σας. Η ιδανική απάντηση
βρίσκεται στον σωστό συνδυασμό της
περιγραφής του βιογραφικού σας και των
στοιχείων του χαρακτήρα σας που σας
κάνουν ξεχωριστούς.
Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να θυμάστε
ότι η συγκεκριμένη ερώτηση αποτελεί την

ιδανική ευκαιρία για εσάς να αποδείξετε
στον hiring manager ότι είστε το πλέον
κατάλληλο άτομο για τη συγκεκριμένη
θέση εργασίας.
Ενδεικτικά λοιπόν μπορείτε να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας τα παρακάτω:
Ποιο είναι το παρόν
επαγγελματικό σας προφίλ
Σε ποια εταιρία εργάζεστε σε αυτή τη φάση
(εάν εργάζεστε), ποια είναι τα τρία σημαντικότερα καθήκοντά σας;, πόσο χρονικό
διάστημα εργάζεστε για τη συγκεκριμένη
θέση. Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή
της θέσης εργασίας για την οποία κάνετε
αίτηση και ανιχνεύστε ποιες αρμοδιότητές
σας είναι σε συνάφεια με τη θέση.
Ποιο είναι το ακαδημαϊκό σας προφίλ
Σε περίπτωση που δεν εργάζεστε μπορείτε
να παραλείψετε την αναφορά στο επαγγελματικό σας προφίλ, ωστόσο οι δεξιότητες
που αποκομίσατε από τις ακαδημαϊκές
σπουδές σας θα πρέπει να αναφερθούν.
Τι είναι αυτό που γνωρίζετε σε βάθος

και μπορείτε να το εφαρμόσετε εφόσον
κερδίσετε τη δουλειά;
Για ποιο λόγο ενδιαφέρεστε για την
εταιρία για την οποία κάνατε αίτηση
Αυτή την πληροφορία μπορείτε να τη
δώσετε ως επίλογο και προετοιμάστε τη
με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι to the point
και σύντομη. Τι είναι αυτό που πιστεύετε

ότι θα σας
επαγγελματ
Ανάλογα
χαλαρώστε
της συνέντευ
να χρησιμοπ
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SSC Operator (m/f) - Thessaloniki
The suitable candidates will be responsible for maintain the company’s
database by entering new and updated customer and account information:
qPrepares source data for computer entry by compiling and sorting
information, establishing entry priorities
qProcesses customer and account source documents by reviewing data
for deficiencies; resolving discrepancies by using standard procedures
or returning incomplete documents to the team leader for resolution
qEnters customer and account data
qMaintains data entry requirements by following data program techniques
and procedures
qVerifies entered customer and account data by reviewing, correcting,
deleting, or reentering data
qTests customer and account system changes and upgrades by inputting
new data; reviewing output
qSecures information by completing data base backups
qMaintains operations by following policies and procedures; reporting
needed changes
qMaintains customer confidence and protects operations by keeping
information confidential
qContributes to team effort by accomplishing related results as needed
Your skills and experience:
qExcellent knowledge of the english language
qGerman would be considered as advantage
qPC literate (word, excel, outlook, internet)
qMinimum high school diploma
qConfidentiality, thoroughness and independence
qAnalytical and organization skills
qTyping and data entry skills
qAttention to detail and result oriented
qTeam spirit and customer orientation
We offer exciting position in a dynamic and motivated team, development
possibilities and a nice working atmosphere. With approximately 69,000
employees at 1,000 locations in over 100 countries, the Kuehne + nagel group
is one of the world’s leading logistics companies. Its strong market position
lies in the seafreight, airfreight, contract logistics and overland businesses,
with a clear focus on providing IT-based supply chain management services.
Kuehne + Nagel is operating three shared service centers (SSC) worldwide.
The shared service center EMEA, based in Belgrade, together with location in
Thessaloniki, is serving the regions Western Europe, Middle East and Africa as
an internal service provider, being responsible for the handling and execution
of operational tasks within the organization. The SSC Belgrade was founded
in 2009, with a significant growth since then and nowadays employs over 500
employees for more than 40 different countries in Western Europe, Middle
East and Africa. The SSC performs global and standardized processes mainly
back office tasks, for the internal customers.
Send your cv to this e-mail: recruitingbegkn@kuehne-nagel.com. All cv’s in greek
language will not be taken into consideration. Deadline for applications: 08.02.2018.

Internet Solutions Specialist - Ναύπακτος
Software Architect
Athens, Greece - Ref: TRG-SA
Mission and tasks: This position is for a large project implementing extensive
requirements and business processes in the scientific and regulation
area. The Software Architect performs a wide range of duties including
the following:
qTranslate the customer’s requirements from an architecture standpoint
into specific applications or processes, determining respective functional
and non-functional requirements
qAssess the alternatives, identify risks and provide arguments
for the technology choices required to execute the project, paying
attention to system integration and feasibility
qTake ownership of the solution, defining all aspects of development
from appropriate technology and workflow to coding standards
qWork with, guide and coach others on identifying, explaining, designing
and coding the customer’s solution
qOversee progress of the development team to ensure consistency
with initial design
qEnsure that the software meets its quality attributes
(security, performance, extensibility, etc.)
qTake part in the technical classification of the bids.
Profile: The ideal candidate will be expected to possess
the following:
qUniversity degree in information technology
Minimum 7 years of professional experience in IT after the completion
of studies;
qExperience in the development of web applications in either
one or both the spring and java EE ecosystems: web app development
with a MVC framework like JSF, spring MVC or similar, relational database
management systems, object relational mapping frameworks (JPA)
and SQL, SOAP or REST web services and XML or JSON processing,
jee or spring stack components, transactional services and dependency
injection
q&YQFSJFODFJONFTTBHJOHTZTUFNT FH+.4 BOEPSCVTJOFTTQSPDFTT
management systems (e.g. activiti)
q"UMFBTUGBJSVOEFSTUBOEJOHPGFYQFSJFODFJOPCKFDUPSJFOUFEKBWBTDSJQU 
HTML5 and CSS3
q"UMFBTUCBTJDVOEFSTUBOEJOHPGFYQFSJFODFJO+BWBTDSJQU.7 GSBNFXPSLT
(preferably AngularJS)
q"UMFBTUMJNJUFEFYQPTVSFUPVOEFSTUBOEJOHPG/P42-EBUBCBTFT
qFamiliarization with build systems (maven, gradle, etc.), continuous
integration setups (e.g. jenkins), and static code analysis and quality tools
(e.g. SonarQube)
qUnderstanding of the agile software development methodology
qExcellent verbal and written communication skills in english
qTeam leading skills, inspiring attitude and able to work in an
international and multi-cultural environment.
What we offer: The Company offers a competitive remuneration and benefits
package, opportunities to work abroad, outstanding career development within
a prominent and dynamic multinational organization, as well as the conditions
to express and develop both your expertise and your business development
capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding work environment.
Send your cv to this e-mail: careers@trasysgroup.com. All inquiries
and applications will be handled confidentially and acknowledged promptly.

Rontis, a swiss multinational healthcare company, is seeking to employ:

Analytical Development Scientist based in Athens, Greece
Positioning: Analytical development scientist
reports to analytical development manager;
in case of absence to formulation development
director.
Required qualifications:
qUniversity degree in chemistry
or pharmaceutical studies (with strong chemistry
content)
qPrevious experience will be a plus
qExcellent knowledge and handling of both verbal
and written english language.
qGood knowledge of MS office suites
(word, excel, power point, outlook)
qAbility to work accurately in a busy and

demanding environment, adhering to strict
EFBEMJOFTUJNFTDBMFT4USPOHBOBMZUJDBM
and problem solving ability.
Responsibilities:
q0QFSBUFTBOBMZTJTGPS"1*DIBSBDUFSJ[BUJPO
evaluation
qDevelops new analytical methods for
a new final product under the guidance
of Analytical Development Manager
qOperates stress testing for development
a stability indicating method
qOperates photostability studies
qOperates validation of the new analytical
method for a new final product

qEnsures the proper documentation of the
analytical method validation reports
qSupports analytical activities during
pharmaceutical development
qSupports and contributes to analytical method
transfer for a new product during pharmaceutical
development under the guidance of analytical
development Manager
This is a full-time position. Only candidates
meeting the criteria above will be contacted.
Candidates are kindly requested to send their
cv to this e-mail: hr@rontis.com attention HR
department noting “candidacy for the AD
scientist position”.

Προσφέρουμε μία απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης φέρνοντας τους πελάτες
μέσω της τεχνολογίας πιο κοντά σε ό,τι αγαπούν. Ξεπερνάμε πάντα τις προσδοκίες
των πελατών μας κάνοντας την καθημερινότητά τους πιο συναρπαστική. Είμαστε
δημιουργικοί, αεικίνητοι και ψάχνουμε καθημερινά τρόπους να γίνουμε καλύτεροι
σε αυτό που κάνουμε. Είμαστε η ομάδα internet Vodafone, μία υπερομάδα.
Είσαι έτοιμος να γίνεις μέλος;
Προσόντα:
qΕνθουσιασμός και πάθος για επικοινωνία με τους πελάτες μας και παροχή
φανταστικής εξυπηρέτησης
qΕνασχόληση με internet, apps, social media και λειτουργικά συστήματα
smartphones είτε ως χόμπι είτε επαγγελματικά
qΕνέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση πληροφοριών και βελτίωση
γνώσεων
qΥπομονή και ικανότητα εξήγησης της τεχνολογίας με απλά και κατανοητά
λόγια
qΕμπειρία στις πωλήσεις ή διάθεση για εκμάθηση της φιλοσοφίας
στην εξυπηρέτηση πελατών της Vodafone
qΓνώση αγγλικών
qΔεν απαιτούνται γνώσεις τεχνικών υπολογιστών ή service hardware
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: recruitment@t1-vodafone.gr.

Amco Advanced Technologies was established in 2003 by a team of experienced
and highly knowledgeable members with the aim of high technology solutions
deployment and integration and the implementation of IT projects in general.
Since then Amco has gradually become a leading provider of smart mobility
systems. The company has successfully implemented hundreds of projects for
private and public sector as it has the expertise and the technology to design and
develop a whole system from scratch, and provide total support for its products.
This way, Amco can deliver reliable and high-quality solutions to its customers.
Business activities:
qPassenger information & fare collection systems
qAutomated payment systems and self-service kiosks
qOn-street and off-street smart parking systems
qLED displays for information and advertisement
ΑΜCO is looking for a talented:

ICT Project Manager
who will be focused on managing the implementation of AMCO’s public and
private sector projects. This role is ideal for someone with high potential
who wishes to be rewarded for outstanding performance, while having the
opportunity to gain valuable experience on complex ICT projects.
Key accountabilities:
q$PPSEJOBUJOHJOUFSOBMSFTPVSDFTBOEPSUIJSEQBSUJFTGPSUIFGMBXMFTT
execution of projects
qAssisting in the definition of project specifications and client
requirements, involving all relevant departments and ensuring technical
feasibility and resource availability
qTracking progress through a solid project plan
qEnsuring the on-time and on-budget delivery of projects
qReporting and escalating to management as needed
qManaging client relationships and expectations
qEstablishing and maintaining relationships with third parties
qWriting clear briefs for the development, operations and support departments
qEnsuring that all departments involved in the project operate as a united team
qCreating and maintaining comprehensive project documentation
Requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOUIFGJFMEPGFMFDUSJDBMDPNQVUFSFOHJOFFSJOH
q"UMFBTUZFBSTPGXPSLFYQFSJFODFJOQSPKFDUNBOBHFNFOUBOEPS
consulting in either the telecom or information technology sector
qExcellent client-facing and internal communication skills
qExcellent written and spoken communication skills in greek and english
qAble to perform under pressure and deliver results in a demanding
and fast-paced environment that requires fresh thinking and innovation
qSelf-driven, responsible, and able to take ownership on projects
qSolid analytical thinking and problem solving capability
qAttention to detail
Benefits: Human resources constitute a significant success factor for Amco. The
company regards the continuous effort to train and advance the capabilities of its
employees as high priority in order to maintain its leading position in providing
high technology solutions and implementing IT and telecommunications projects in
general. Its primary aim is to offer a challenging and rewarding working environment
in which cooperation, openness and continuous growth are encouraged.
Send your cv to this e-mail: hr@amco.gr.

Famar
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 Cisco Network
Engineer that demonstrates strong customer service and troubleshooting skills to resolve network-related technical
issues for our clients. This role will be responsible for maintaining network hardware and software, analyzing problems,
and monitoring networks to ensure service availability to system users:

Cisco Network Engineer - Ambelokipi
Pro4ia offers the following:
qA 5 working day schedule (US holidays apply)
qCompetitive salary
qPublic Insurance
qFriendly environment comprising of young, enthusiastic, and multi-national staff
The ideal candidate should have excellent British or American english accent and will be responsible for the following work:
qProvide remote support to our clients in handling voice and network related service ticket requests that come in to
the ticketing system, while meeting client SLA obligations
qInterface daily with members of the MSP team
qSupport of all computer network services, including local-area networks (LAN), wide- area networks (WAN), network
segments, VPN tunnels, and Internet and Intranet systems
qProvide Tier 1/2 support for resolution of significant system outages, acting as contact person with external users,
connectivity vendors, and external partners when needed
qCreating and maintaining client-related documentation
qActively participating as a member of the technology team, including participating in team meetings and providing
technical support for our managed service clients
We are hiring for the second shift (Athens local tme). Shift 2 - 15:00 - 24:00 with a 1-hour break:
qOur holiday schedule is not what you are used to. Some of our holidays in the US do not line up with the ones in Greece
and vice versa. You will be following the US holiday schedule
qCurrently our desk has support 7AM EST to 8PM EST and we will be moving to 24x5. This means you may require
to be rotated into a third shift - 0:00 - 09:00 with a 1-hour break (Athens local time) in the near future
qTeam work - it is imperative that you have a good understanding of teamwork and team spirit. We all work together
How to Apply: If you agree with the above terms, please take the following steps when applying: Only cv’s in english
will be accepted all others will be discarded.
a. The email should contain your cv (in eglish- all others will be discarded).
b. Due to the language requirement, we urge you to record yourself (i.e. use a cell phone) and attach your recording with
your resume.
A recording of you speaking English would be awesome (it doesn’t have to be long) and you can do it simply on a smartphone
or any recording device. (If you don’t know what to say you can say the following “Hello my name is _______________ and
I am very interested in joining your team in Greece. I have worked in technology for ____ years and I am looking forward
to being part of your global team.”
Telephone interviewsfor the selected candidates will be performed.
Requirements:
q5+ years of experience in network installation, configuration operations, and support
qCisco certifications: CCNP routing & switching is mandatory
qIn depth knowledge of BGP, EIGRP, OSPF, MPLS, STATIC, VRFs, VPNs, VLANs, trunking, QoS, STP, ACLs, Firewalls, IDS/
IPS, IP SLA, DNS, DHCP, TACACS, RADIUS, L2/L3 switching on Cisco IO and NX-OS
qStrong working familiarity and hands on experience with cisco IOS and NX-OS on cisco hardware platforms: Cisco G2
series routers, cisco ASA 55xx, catalyst and nexus switch product lines
qCreate and support routing and security policies, protocol redistribution using route-maps, prefix-lists, ACLs
qWireless experience a plus: cisco, meraki
qExperience with some network management tools: ie. Solarwinds, MRTG/PRTG, NetQoS, Network Sniffers, etc
qJuniper (JUNOS) and Fortinet experience is highly preferred
qStrong network security skills (CCSP Certification is a plus)
qExceptional customer service and phone etiquette skills, excellent verbal and written communication skills (in english)
qMust be able to be both a team player and can provide exemplary results while working on projects independently
Desirable skills:
qDetail oriented and strong problem-solving capabilities with the ability to work on multiple, concurrent tasks and
adapt to shifting priorities
qTake initiative, and response to time-sensitive situations are essential, along with discretion and good sense in dealing with clients
qITIL V3 foundation (preferred but not required)
Send your cv to this e-mail: gloukidis@pro4ia.com.

AW - Software Engineer
Η Crist, μία από της πλέον καθιερωμένες εταιρίες στον
χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού - των λευκών ειδών,
επιθυμεί να προσλάβει με έδρα την Αθήνα:

Business Development
Consultant
Ρόλος - αρμοδιότητες: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα γίνει
μέλος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών, που έχει ως στόχο
την προώθηση προϊόντων λευκών ειδών σε ξενοδοχεία και
άλλα τουριστικά καταλύματα υψηλών προδιαγραφών σε
συγκεκριμένη περιοχή ευθύνης. Είναι υπεύθυνος για την
παρουσίαση των προϊόντων της εταιρίας και των πλεονεκτημάτων τους και μεριμνά για την ανάπτυξη του εμπορικού
δικτύου και την εξυπηρέτηση των πελατών του. Συμμετέχει
στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση των προωθητικών και
άλλων ενεργειών στην περιοχή της ευθύνης του.
Ο ιδανικός υποψήφιος γι’ αυτή τη θέση-πρόκληση
θα πρέπει να διαθέτει:
qΤουλάχιστον 3 έτη εμπειρίας στις πωλήσεις σε
περιβάλλον B2B (ιδανικά σε τομέα HO.RE.CA.)
qΜεταλυκειακή μόρφωση (Ι.Ε.Κ., Τ.Ε.Ι., Α.Ε.Ι. κ.λπ.)
qΕξοικείωση με τη χρήση H/Y και εμπορικής εφαρμογής
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΔυνατότητα ταξιδιών
qΔίπλωμα οδήγησης
Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να χαρακτηρίζεται από πελατοκεντρική αντίληψη, οργανωτικές ικανότητες, καθώς και
πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Πρέπει να είναι
δημιουργικός και να έχει ανεπτυγμένες επικοινωνιακές
και διαπραγματευτικές δεξιότητες.
Η Crist προσφέρει: Η Crist προσφέρει ένα ανταγωνιστικό
σύνολο αμοιβών και ανταμοιβών (μισθό, ασφάλιση, bonus),
εταιρικό αυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο, σύγχρονο και
δημιουργικό περιβάλλον εργασίας, συνεχή επιμόρφωση,
συνθήκες που ενισχύουν τη γνώση και παρέχουν ευκαιρίες
εξέλιξης στο πλαίσιο μίας αναπτυσσόμενης εταιρίας στον
χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού - των λευκών ειδών.
Αποστολή βιογραφικού μόνο στα Ελληνικά με πρόσφατη
φωτογραφία στο e-mail: info@crist.gr.

Allweb Solutions is a leading greek web development
agency specializing in data knowledge applications for
large organizations of the private and public sector. We
are building our next generation business applications
development platform based on cloud technologies and
distributed processing and we are seeking for passionate
software engineers who will participate actively in these
actions.
Responsibilities:
qExecute full lifecycle software development
qWrite well designed, testable, efficient code
qDevelop and maintain code using visual studio,
C# .Net, SQL server
qPerform unit tests and preliminary debugging
to ensure that the programs work as planned
qCoordinate with the team leader and other
programmers in the same team
qResearch new technologies, tools and solutions
Required qualifications:
qBachelor’s degree in computer science or a related
technical field or equivalent work experience
qVery good written and verbal communication in
english and greek languages
qMinimum 2 years of relevant working experience
in a similar position
qHands-on experience in developing enterprisescale applications with S.O.A.
(service-oriented architecture)
qWorking experience with microsoft .NET
programming languages and technologies,
C#, WCF, MVC, WebAPI, entity framework
qKnowledge of designing and programming of
relational databases, e.g. SQL server, oracle
qUnderstanding and familiarity with front-end
javaScript frameworks (angularJS, bootstrap, etc.)
qExperience in web interfaces, HTML5, CSS3, web
2.0 technologies not required but appreciated
qAbility to move freely between languages and tools
will be appreciated
qAble to work in a team with other developers on
complex technical issues and achieve good results
qSelf-driven and directed with curiosity, honesty
& integrity
qPassionate about writing top quality code
qTeam player and keen to bring new ideas to the
table
qFamiliarity with UML standards and Agile
Development methodologies (Scrum)
qStrong understanding of how to use existing tools
to solve problems
Company provides: Extremely interesting projects,
prospects, especially friendly working environment.
Please send your resume & projects portfolio to this
e-mail: jobs@allweb.gr. All resumes will be kept
confidential and will be treated with strict confidentiality.

H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε., βιομηχανία τροφίμων με
δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο, βρίσκεται
στο Λάκκωμα Χαλκιδικής και αναζητά:

Φοιτητή/τρια για Πρακτική
Άσκηση
στο τμήμα ποιοτικού ελέγχου
Περιγραφή θέσης:
qΠαραλαβή και ποιοτικός έλεγχος α' υλών
qΠραγματοποίηση οργανοληπτικών ελέγχων
qΔιεξαγωγή πειραμάτων και στατιστικών
qΣυμμετοχή στο σύστημα διασφάλισης της ασφάλειας
των τροφίμων της εταιρίας
qΔιενέργεια swab test σε προσωπικό και επιφάνειες
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qολύ καλή χρήση Η/Υ (excel)
qΕπιθυμητή η γνώση χρήσης SAP
qΔίπλωμα οδήγησης - μέσο μεταφοράς
για τη μετακίνησή του προς και από την εταιρία
Απαιτούμενες δεξιότητες:
qΟμαδικότητα
qΈμφαση στη λεπτομέρεια
qΤυπικότητα
qΥπευθυνότητα
qΌρεξη για μάθηση
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
στο e-mail: hr@arifoods.gr.

Η ΦΑΜΑΡ Α.Β.Ε., ελληνική εταιρία που δραστηριοποιείται
στην Ευρώπη με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής
φαρμάκων και καλλυντικών, ζητά να προσλάβει για το
εργοστάσιό της στην Ανθούσα:

Production & Packaging
Maintenance Support
Engineer
Κωδικός: MSE_062017
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον
maintenance supervisor του εργοστασίου
και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
qΕποπτεία του προγραμματισμού και της εκτέλεσης
των προληπτικών συντηρήσεων και επισκευών
των μηχανών συσκευασίας και παραγωγής
του εργοστασίου
qΔιαχείριση και διατήρηση του προβλεπόμενου
αποθέματος ανταλλακτικών
qΚατάρτιση εβδομαδιαίου report συντήρησης
qΠαρακολούθηση δεικτών (KPIs) συντήρησης
qΈρευνα αγοράς και υποστήριξη των απαραίτητων
παραγγελιών
Διαχείριση και ανανέωση των τεχνικών εγχειριδίων
των μηχανών
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ειδικότητας μηχανολόγου
μηχανικού
qΕμπειρία 3-5 ετών τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕξοικείωση με περιβάλλον MS Office (excel, word,
power point), καθώς και με το AutoCad
qΙσχυρές διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
qΠροσανατολισμός στην επίτευξη αποτελεσμάτων
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο link:
http://famarforms.applymycv.gr/mainsite/careers.html.

Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη
συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό
σήμα Nova, ζητά να προσλάβει:

Regional Sales Manager
με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κωδικός: RSM /17
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:
qΔιατήρηση υφιστάμενων και ανάπτυξη δικτύου νέων
καταστημάτων Νοvashops (ανάλογα με τους στόχους)
qΑναλύει τις τάσεις της αγοράς, αναζητά και προτείνει
τρόπους ανάπτυξης των πωλήσεων στην περιοχή
ευθύνης του
qΕφαρμόζει την εμπορική πολιτική της εταιρίας,
ελέγχει και διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία
των καταστημάτων
qΣυντονίζει, καθοδηγεί, εκπαιδεύει και παρακινεί
την ομάδα πωλητών των καταστημάτων με σκοπό
την επίτευξη των στόχων πωλήσεων
qΔιαχείριση ανθρώπινου δυναμικού της ομάδας
qΠρόβλεψη πορείας πωλήσεων και έλεγχος πωλήσεων
qΈρευνα αγοράς, έλεγχος και καταγραφή κινήσεων
του ανταγωνισμού
qΈλεγχος και διαχείριση των διαδικασιών
που αφορούν στα καταστήματα με όλα τα εμπλεκόμενα
τμήματα της εταιρίας
qΠαρακολούθηση P&L ανά κατάστημα
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
qΕμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε αντίστοιχη θέση
ή/και σε αλυσίδα καταστημάτων λιανικών πωλήσεων
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΆριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office)
qΔυνατότητα συχνών ταξιδιών
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:
qΠολύ καλή γνώση λειτουργίας καταστημάτων λιανικής
qΝα μπορεί να κατευθύνει και να εμπνέει την ομάδα
πωλητών
qΝα διαθέτει πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα
συνεργασίας σε διάφορα επίπεδα
qΙκανότητα αντίληψης και επεξεργασίας αριθμητικών
δεδομένων
qΕξαιρετική προφορική και γραπτή επικοινωνία
Η εταιρία προσφέρει:
qΙδιωτικό πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης
qΕκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
qΕυχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο link:
http://www.forthnet.gr/careers.

Η εταιρία Ithaca αναζητά:

Υπεύθυνος Ανάπτυξης
και Εξεύρεσης Πόρων
Σύνοψη θέσης: O υπεύθυνος ανάπτυξης και εξεύρεσης
πόρων είναι αρμόδιος για την εφαρμογή της στρατηγικής
ανάπτυξης και της εξεύρεσης πόρων για την υποστήριξη
των σκοπών της Ithaca. Είναι υπεύθυνος τόσο για τον
σχεδιασμό και την εκτέλεση των δράσεων εξεύρεσης
πόρων, όσο και για την επικοινωνία με υπάρχοντες χρηματοδότες και δωρητές, με στόχο τη δημιουργία και τη
διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας.
Καθήκοντα:
qΑνάπτυξη του δικτύου συνεργατών και χρηματοδοτών
qΑναζήτηση και εξεύρεση νέων σημείων λειτουργίας
qΑνάπτυξη βάσης οικονομικών υποστηρικτών
qΈρευνα σχετικά με πιθανές ευκαιρίες χρηματοδότησης
qΣυγγραφή και υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης
σε εταιρίες, ιδρύματα, διεθνείς οργανισμούς
και χορηγούς
qΠαρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
και συμμετοχή σε κατάθεση προτάσεων
qΟργάνωση on-line εκστρατειών δωρεών
qΕπικοινωνία και reporting σε υπάρχοντες χρηματοδότες
qΣυμμετοχή σε εκδηλώσεις και συνέδρια
qΣυμμετοχή στη συγγραφή του ετήσιου impact report
Προφίλ:
qΠτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. κατά προτίμηση σε τομέα
οικονομικών επιστημών ή marketing και επικοινωνίας
qΔυναμική προσωπικότητα με ικανότητα να λειτουργεί
εντός ομάδας
qΙκανότητες διαχείρισης έργου και τήρησης
χρονοδιαγραμμάτων
qΑνεπτυγμένες ικανότητες οργάνωσης και συνεργασίας
qΑνεπτυγμένες διαπροσωπικές ικανότητες
και ικανότητες παρουσίασης
qΠροηγούμενη εμπειρία στην ανεύρεση πόρων
θα εκτιμηθεί
qΕργασιακή ή εθελοντική εργασία σε Μ.Κ.Ο.
θα εκτιμηθεί
qΆριστη γνώση αγγλικών
qΠολύ καλή γνώση MS Office
qΕνσυναίσθηση και κοινωνική ευαισθησία
Επιπρόσθετες πληροφορίες θέσης:
qΤόπος: Αθήνα
qΣύμβαση ορισμένου χρόνου
qΑναφορά στον υπεύθυνο λειτουργίας
qΕργασία σε Μ.Κ.Ο. με καινοτόμο χαρακτήρα
qΥπάρχον δίκτυο συνεργατών, τεχνογνωσία, ευκαιρίες
εκπαίδευσης
qΕργασιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει την ανάληψη
πρωτοβουλιών
Αποστολή βιογραφικών και cover letter
στο e-mail: info@ithacalaundry.gr.

Business Advisors
Παρέχουμε ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές λύσεις στις επιχειρήσεις. Προσφέρουμε την καλύτερη εξυπηρέτηση που
χρειάζεται η κάθε επιχείρηση δίνοντας λύσεις που εξελίσσουν τη λειτουργικότητα και αυξάνουν την παραγωγικότητά τους.
Επισκεπτόμαστε τους πελάτες στην επιχείρησή τους, δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Είμαστε η μεγαλύτερη ομάδα Β2Β
πωλήσεων στον χώρο των τηλεπικοινωνιών. Εσύ επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας business advisors; Κάνε αίτηση τώρα.
Προσόντα:
συνεργατών αναζητούν ready
qΜαγνησία: Βόλος
qΠτυχίο Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. ή I.E.K. Ελλάδας
business advisor για πρόσληψη
qΉπειρος: Ιωάννινα
ή εξωτερικού
στις ακόλουθες περιφέρειες /
qΠελοπόννησος: Πύργος, Αμαλιάδα,
qΕμπειρία στις πωλήσεις
περιοχές:
Σπάρτη, Καλαμάτα, Ναύπλιο
qΕπικοινωνιακές και διαπραγματευτικές qΑττική: Αθήνα, Κορωπί, Νέα Μάκρη,
qΑιτωλοακαρνανία: Αγρίνιο
ικανότητες
Ελληνικό, Δάφνη, Πειραιάς, Περιστέρι, qΒόρειο Αιγαίο: Μυτιλήνη
qΔιάθεση για καθημερινές επισκέψεις Γαλάτσι, Ελληνικό, Γλυφάδα, Ίλιον,
qΚυκλάδες: Σαντορίνη
σε πελάτες
Άνοιξη, Μαρούσι
qΝησιά Ιονίου: Κέρκυρα
qΠροσανατολισμός στην επίτευξη
qΕύβοια: Χαλκίδα
qΚρήτη: Χανιά, Ηράκλειο
των μηνιαίων ατομικών στόχων
qΚεντρική Μακεδονία: Θεσσαλονίκη,
Στείλε το βιογραφικό σου στο e-mail:
qΓνώση αγγλικών
Κατερίνη, Κιλκίς
business@vfsales.gr. Στον τίτλο του
e-mail είναι απαραίτητο να αναγράψεις
qΦιλοδοξία για εξέλιξη
qΔυτική Μακεδονία: Καστοριά
Διαθέσιμες θέσεις: Τα παρακάτω
qΑνατολική Μακεδονία: Δράμα, Σέρρες σε παρένθεση την περιοχή / την πόλη για
καταστήματα Vodafone franchisee
qΘεσσαλία: Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα την οποία ενδιαφέρεσαι.

Senior System Engineer - Cloud Services Company
INTRASOFT international, a leading european IT solutions provider, is seeking
a professional to cover the following opening:

Banking S/W Engineer
Your Role: The banking S/W engineer will support INTRASOFT International’s
banking product profits® in Greece and Abroad. Profits® is a modern, On-line,
real-time, customer-oriented integrated Information system for Banking and
Financial Institutions that was designed and developed using ca gen case
tool of computer associates.
The successful candidate will have the responsibilities below:
qDevelopment / maintenance based on specifications that reflect
the clients’ requirements
qProvision of support and upgrading services in a product oriented environment
Required skills:
qDegree in Information Technology or other relateddiscipline
qExperience in software development
qKnowledge of relational database management systems
qExperience in SQL
qExcellent command of the english language
qAvailability to travel abroad
Desired skills:
qKnowledge or experience in development and administration of financial
and banking systems
qKnowledge/experience of data warehouse systems
qKnowledge/experience of system development methodologies
qKnowledge/experience in client / server or web architecture
qKnowledge /experience in programming with C++/java/.net
qExperience in business analysis
Personal characteristics:
qAbility to effectively integrate in a multicultural environment
qStrong customer service orientation
qTeam player, with excellent cooperation and communication skills
qSelf-motivated and flexible
INTRASOFT International provides acreative, challenging and dynamic multinational environment which encourages team spirit, continuous learning and fast
career growth. For information regarding our company, current projects and
openings around Europe, please consult our website: www.intrasoft-intl.com.
Please submit your cv in english to this link: https://goo.gl/2i56Cg

Senior Tax Professional
From small businesses to some of the world’s best-known brands, our clients
count on reliable financial statements, information and processes to inform
their on-going strategies. More than ever, business is about interpreting and
reacting to complex data - and they look to us for advice and services they
can trust every time. You will use your professional skills and experience to
make it happen, handling complex tax audit procedures across a broad range
of industries and responsibilities.
The opportunity: We are currently seeking for a Senior Tax Professional to
support our tax team and help our clients in tax projects at different industry
sectors. Actively establish internal and external relationships. Anticipate and
identify risks within engagements and raise any issues. You will also keep
informed of professional standards and firm policies and procedures and
effectively apply this knowledge to different client situations.
In return, you can expect leading-class learning and development tailored
to your unique interests and motivations. You will be given all the skills,
knowledge and opportunities to progress and become ready to build a better
working world for our people, our clients and the communities that support us.
Your key responsibilities: Everything you will do will come back to providing
special tax advice activities for our clients. Colleagues and clients from a
diverse array of backgrounds will look to you first for answers, so you will be
a high-profile contact when it comes to resolving complex issues. As you build
your knowledge and experience, you will become a tax advisor, influencing
clients and engagement teams on resolutions that will impact entire industries.
Skills and attributes for success:
qWork effectively in a team sharing responsibility, providing support,
maintaining communication and update other senior team members
on progress
qBuild strong internal relationships within other departments and teams
across the organization
qContinually develop personal skills through training, experience
and coaching
qUnderstand and follow workplace policies and procedures
To qualify for the role you must have:
q3 to 5 years’ of experience in tax field - working experience in a BIG4
will be considered as an asset
qStrong academic record including a university degree in business
administration, banking and finance, accounting and finance postgraduate studies in business administration, banking and finance,
accounting and finance will be considered as an asset
qSubstantial MS office knowledge
qExcellent written and verbal communication skills in greek and english
qExcellent communication and prioritization skills
qStrong teamwork and leadership/project management skills
qResults-oriented approach with keen attention to high quality, details
and accuracy
qSelf-motivation and desire to exceed expectations
Working location: Athens
What working at EY offers:
qSupport, feedback and coaching from some of the most engaging
colleagues in the industry
qOpportunities to develop new skills and progress your career both inside
and outside Greece
qDeveloped system of performance management and career development
that enables you to have the freedom and flexibility to handle your role
in a way that’s right for you
qOpportunity to work in an international environment
About EY: As a global leader in assurance, tax, transaction and advisory services,
we hire and develop the most passionate people in their field to help build a better
working world. This starts with a culture that believes in giving you the training,
opportunities and creative freedom to make things better. So that whenever
you join, however long you stay, the exceptional EY experience lasts a lifetime.
If you can confidently demonstrate that you meet the criteria above, please submit
your CV via the respective link as soon as possible to this link: https://goo.gl/X5Umki

(€1800 - €2100 Gross p/m)
iTechScope is the first technical recruitment agency
established in Greece. With offices in Athens, London
& Dubai we offer recruitment services covering the
sectors of IT, digital & engineering. prestigious
multinational companies & innovative start-ups find in
us an indispensable and valuable recruitment partner
while job seekers discover an experienced ally in the
process of finding the ideal position.
On behalf of our client, an innovative cloud computing
company with clients around the globe located in
Thessaloniki, we are currently looking for a talented and
agile Senior Systems Engineer, to join its technically
advanced software development team.
Role Summary: The ideal candidate will design, deploy,
run, protect, and provide for the software and systems
behind all of company’s cloud public services and will be
responsible for their availability, latency, performance,
and capacity. He/she will work on a high variety and scale
system design and troubleshooting and integration of
3rd party services using a scale-ready model.
Key accountabilities:
qSolve problems relating to mission critical
services, build and document automation
to prevent problem recurrence; with the goal
of automating response to all non-exceptional

service conditions
qDesign, write and deliver code (scripting)
to improve the monitoring, availability, scalability,
latency, and efficiency of the company’s services
qInfluence and create new designs, architectures,
standards and methods for large-scale distributed
systems
qEngage in service capacity planning and demand
forecasting, software performance analysis
and system tuning
qEngage & communicate with customers in order
to solve complex problems
qInstall, test & configure 3rd party cloud solutions
that will be a part of the company’s services
Knowledge, skills & experience:
qBsc degree in computer science or related
technical field
qExperience in one or more of: Python or scripting
experience in shell or PowerShell
qExperience in microsoft server operating systems
with experience working with virtualization
technologies using hyper-V clusters
qExperience with network theory and practice e.g.
TCP/IP, UDP, ICMP, VoiP etc., MAC addresses,
IP packets, DNS, OSI layers, and load balancing

qExperience with cloud technology stack e.g.
software-defined data center, software-defined
networking and storage
qBasic knowledge of linux operating systems
Strong pluses:
qExpertise in designing, analyzing and
troubleshooting e-mail services
qExperience with MS SQL & MySQL
qExperience with VMware ESXI clusters
qExperience with VoiP Technologies running
on the cloud
qSolid understand of configuration
management technologies such as ansible
and dsc
qExperience with grafana, sensu, influxDB
Benefits:
qCompetitive remuneration package
qWorking from home option
qOpportunities for knowledge growth through
continuous training programs
qPrivate insurance scheme
If you are interested in applying to this exciting Job
Opportunity please send us your cv in english to this
e-mail: s.zineli@itechscope.com. All applications will
be handled with total confiedentiality.

BELVEDERE
Belvedere Mykonos Hotel is recruiting on seasonal basis for the information
technology department:

Executive Sous Chef
Costa Navarino is the new prime destination in the mediterranean, with a strong
commitment to sustainable practices and environmental responsibility. Located
in the greek region of Messinia in southwest Peloponnese, Costa Navarino is set
against a backdrop of unspoiled, breathtaking seaside scenery and 4,500 years
of history. Costa Navarino currently comprises two luxury marriott managed
properties, The Westin Resort Costa Navarino and The Romanos, a luxury collection
resort, offering a total of 766 guestrooms, suites & villas, a state-of-the-art
5000m2House of events conference center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy,
two signature golf courses, exquisite gourmet dining venues, shops and boutiques,
first class children’s facilities and multiple sports and activities.
Theaward-winningThe Romanos, a luxury collection resortandThe Westin Resort,Costa
Navarinoare seeking for an executive sous chefto make an impact on this job. The
successful candidate will strongly support the resorts Executive Chef, will be an
expert in kitchens and will be passionate about creating recipes guest will remember.
As our sous chef you will:
qEstimateand communicate daily production needs
qE Demonstrate proper and safe usage of all kitchens equipment
qE Haveknowledge of all standard procedures and policies pertaining
to foodpreparation, receiving, storage and sanitation
qE Respondappropriately to guests’ needs during the hours of operation
qE Have the ability to support the control of food cost
qE Be able to clearly define productivity standards with quality
requirementsand methods required to obtain them
qE Checkthat all food and beverage outlets’ orders are at the correct level
and do not surpass the stocks which are required
qE Ensure that the wage overtime forecast is submitted each week
and authorized by the chef
qE Ensure accuracy in the weekly time sheets and that they are in accordance
withthe weekly forecast
To be successful in this role you will have:
qE Minimum of 4 years’ experience in the sector, including a minimum
of 2 years as an executive sous chef in an international 5*hotel chain
qE Ability to speak, write and converse freely in both greek and english
qE Strong computer skills
qE A culinary degree
qE Good hygiene knowledge and HACCP Standards
qE High energy, ability to work under pressure, good organizational skills
and interpersonal skills
Navarino dunes offers:
qE Competitive compensation package
qE Chance to be developed within the most innovative operator of lifestyle
hospitality brands in the world
qE Οn going training opportunities
qE Accommodation in the vicinity of Navarino Dunes (for non - Messinian
residents)
qE Meals within the premises
qE Working uniform (and its dry cleaning)
qE Private medical plan
qE Use of Navarino Dunes cacilities, according to the relevant policies
Please note: Cv’s with no reference code and not fulfilling the above prerequisites
won’t be taken under consideration. If you are interested in this exciting
opportunity to grow within the most innovative hospitality operator, please send
an English resume and a photograph to this e-mail: career@costanavarino.com.

H εταιρία Relate A.E., από τις δυναμικά αναπτυσσόμενες εταιρίες στην παροχή
υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης και διαχείρισης επαφών, αναζητά για
τη στελέχωση κέντρου εισερχόμενης επικοινωνίας:

Εκπροσώπους Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
για μερική απασχόληση (ΕΤΕ1-18)
Επιθυμητά προσόντα:
qΑπόφοιτοι λυκείου, Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι. - μέχρι 30 ετών
qΆνεση στην επικοινωνία
qΓνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών - θα προτιμηθούν κάτοχοι ECDL
qΆριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας, γραπτή και προφορική
qΓνώση αγγλικών
qΔυνατότητα απασχόλησης σε βάρδιες και ευέλικτα ωράρια
qΕπιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
Προσφέρονται:
qΣύμβαση απασχόλησης μισθωτού με ασφαλιστική κάλυψη Ι.Κ.Α.
qΔυνατότητα αυξημένων αποδοχών βάσει πρόσθετων ωρών / βραδινής
απασχόλησης / Κυριακών, αργιών
qΣυνεχής εκπαίδευση σε διαφορετικά προϊόντα των πελατών μας
και σε μεθόδους εξυπηρέτησης καταναλωτών
qΕυχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΔυνατότητες εξέλιξης
Εύκολη πρόσβαση με metro (στάση Πανόρμου) και λεωφορεία.
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων στο e-mail: hr@relate.gr ή μέσω
του φαξ: 210 2805001, αναγράφοντας τον κωδικό «ΕΤΕ1-18».

IT Support Officer
Position profile: The successful candidate should have the following skills:
qBasic knowledge of computer networking (wireless and wired networks)
qBasic knowledge of windows server and client operating systems
qBasic knowledge of google suite
qAverage knowledge of microsoft office suite (word, excel, outlook)
qBasic knowledge of pbx operations
qAverage knowledge of hardware troubleshooting (PCs and Printers)
qBasic knowledge of audio/visual setup and connectivity
qBasic understanding of sales applications
qBasic understanding of satellite tv infrastructure
qPleasant and friendly demeanor with ability to smile
qVery good command of english language
qAbility to communicate efficiently with hotel guests as well as internal
users of IT systems
qPrevious experience in supporting hotel and catering IT operations
will be appreciated
The company offers:
qFriendly working environment
qTraining and support
qCompetitive salary
qAccommodation at staff lodges
qMeals at staff canteen
qExtensive employment period
To apply, please send your cv wiath a recent photo
to this e-mail: belvedererecruitment@gmail.com.

Support Officer
Do you want to join a well known & fast-paced multinational organization?
Are you an ambitious professional with strong organizational & numerical
skills? If you dream to be part of a commercial team as a commercial support
officer, then we have the great job opportunity for you.
Benefits:
qMultinational & dynamic working environment
qCompetitive monthly salary & health plan
qOpportunities for career development
Responsibilities:
qMaintains & updates the commercial database
qEnsures accuracy of contracts about pricing details
qResolves sales-related issues in a timely manner, generally providing
real-time support
qUnderstands sales policies in order to adjust contract proposals
according to client's' needs
qCollaborates closely with the commercial team
& providing support during sales process
qPrepares credit check for the clients
qIdentifies and escalate situations requiring attention
qLogs all interactions with clients in the relevant CRM tool
qAdheres to company's policies and guidelines
Requirements:
qUniversity degree in business administration, finance, or a related field
qMinimum 3-4 years of relevant experience, ideally in a commercial
department
qFluency in english & greek
qExcellent MS office knowledge, especially excel advance
qExcellent communication & organizational skills
qCommercial & numerical acumen
qResults-oriented, persistent & energetic 0professional
qAble to perform under pressure, to multi-task & prioritise
Information:
If this sounds like you, we want to hear from you today.
Here’s how to apply;
1. Apply online by clicking the sapply button
2. Upload your cv
3. For further info please call at +30 2106770523 and ask for Kirki Sinodinou
Please note that for transparency and equity reasons, only those applications
made online via our site will be assessed. After the screening of all the cv’s
received, we will only contact the candidates who meet the requirements of the
job to arrange an interview. All applications are considered strictly confidential.
Send your cv to this link: https://goo.gl/PL7TTs

Το Tzambaspiti.gr αναζητά:

Άτομα για το Εμπορικό Τμήμα
Στο Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι στο επίκεντρο της
προσοχής μας. Θέλουμε πραγματικά να τον καλοδεχθούμε,
να τον ακούσουμε και μιλώντας ειλικρινά να τον βοηθήσουμε και να τον διευκολύνουμε να κάνει την σωστή
επιλογή είδους. Φροντίζουμε να ικανοποιηθεί απόλυτα,
να είμαστε μια αξέχαστη εμπειρία και να μας επισκεφθεί
ξανά. Στο εμπορικό τμήμα δουλεύουμε για να υποστηρίξουμε και να οργανώσουμε τις προσπάθειες όλων των
τμημάτων. Το να δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια είναι
σε προτεραιότητα εδώ στο Tzambaspiti.gr και θέλουμε
να λάβεις σοβαρά υπόψη σου ότι θα οργανώνεις και θα
επικοινωνείς με το δικό σου τρόπο κάνοντας σίγουρο ότι
οι εργασίες ολοκληρώνονται ομαλά. Θα ενημερώνεις
το εμπορικό μας σύστημα ERP, θα δημιουργείς word και
παρουσιάσεις, θα επεξεργάζεσαι excel, θα παρακολουθείς
στατιστικά στοιχεία. Οποιαδήποτε εμπειρία σε οικονομικό
ή εμπορικό τμήμα θα βοηθήσει αλλά δεν είναι απαραίτητη. Βασικά στοιχεία του χαρακτήρα σου να είναι το
χαμόγελο, η υπομονή, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, να σου
δίνει ικανοποίηση η επικοινωνία με τους άλλους και η
σημασία στη λεπτομέρεια. Θα πρέπει να έχεις άνεση στο
χειρισμό του excel, σπουδές οικονομικής κατεύθυνσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
Θα χρειαστείς ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης 4
εβδομάδων. Σε αυτό το διάστημα το τμήμα εκπαίδευσης,
θα σε βοηθήσει να μάθεις τις βασικές εργασίες και θα
τα μάθεις κάνοντας τα με λεπτομερείς γραπτές διαδικασίες, δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις σε όλα τα
ερωτήματα σου. Ολοκληρώνοντας και πετυχαίνοντας
συνεχίζεις μαζί μας.
Πλεονεκτήματα: Τα άτομα του εμπορικού τμήματος
φροντίζουν με την ικανότητα τους να ολοκληρώνονται
σωστά και με ακρίβεια οι καθημερινές εργασίες. Φροντίζουμε να τους βοηθάμε να είναι ευχαριστημένοι και
να τους γεμίζει αυτό που κάνουν. Γι’ αυτό δίνουμε στους
ανθρώπους μας την ανταμοιβή που τους αξίζει. Έτσι έχετε
τη δυνατότητα για ευέλικτο ωράριο, να επιλέξετε 4, 6 ή 8
ώρες την ημέρα για 5 ημέρες την εβδομάδα και Σάββατο
με όποιο τρόπο επιλέξετε και ικανοποιεί τις ανάγκες σας,
για να έχετε και την προσωπική σας ζωή σε ισορροπία.
Η όλη επικοινωνία για το κλείσιμο της συνέντευξης θα
γίνεται μέσω e mail ή facebook, γι’ αυτό θα θέλαμε το mail
σας και ο λογαριασμός σας στο facebook να είναι έγκυρα.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
career@tzambaspiti.gr.

Η Filos Holidays & Travel, τουριστικός οργανισμός που ασχολείται με τον εισερχόμενο τουρισμό, ζητά για τα γραφεία της
στη Θεσσαλονίκη (εποχιακή απασχόληση - 7 μήνες) να καλύψει την ακόλουθη θέση:

Υπάλληλο Τμήματος Ημερήσιων Οργανωμένων Εκδρομών
Τα καθήκοντα της θέσης
περιλαμβάνουν:
qΝα επεξεργάζεται κρατήσεις μέσω
e-mail, τηλεφώνου, φαξ, κεντρικού
συστήματος και ηλεκτρονικών
κρατήσεων
qΝα επεξεργάζεται κρατήσεις tour
operators και travel agencies, F.I.T.’s
/ e-bookings κ.λπ
qΝα χειρίζεται την ημερήσια
αλληλογραφία, να απαντά σε αιτήματα
και να προχωρά σε κρατήσεις
όπως απαιτείται
qΝα δημιουργεί το εβδομαδιαίο
πρόγραμμα εκδρομών για όλες
τις αγορές που χρειάζεται
qΝα προχωρά σε αναπροσαρμογή
του προγράμματος εκδρομών ανάλογα
με τις συνθήκες
qΝα έχει καθημερινή επαφή
και να καθοδηγεί τους εκπροσώπους
του γραφείου (representatives)
qΝα συλλέγει, να εκτιμά και να απαντά
(όπως αρμόζει) στην επανατροφοδότηση
των πελατών (feedback)
qΝα χειρίζεται τυχόν προβλήματα
που συμβαίνουν την ημέρα
της εκδρομής με άμεσο
και αποτελεσματικό τρόπο
qΝα χειρίζεται και να απαντά
σε παράπονα με αποδοτικό
και διπλωματικό τρόπο
qΝα εισάγει και να ανανεώνει
(όταν χρειάζεται) τις εκδρομές στο site
του γραφείου και σε διάφορες
συνεργαζόμενες πλατφόρμες
qΝα παρακολουθεί τις προκαταβολές,
τις τακτικές πληρωμές (όπως έχει
συμφωνηθεί) βάσει της πολιτικής
της εταιρίας

qΝα επισκέπτεται συνεργάτες
ή πιθανούς συνεργάτες της εταιρίας
με σκοπό την προώθηση των εκδρομών
qΝα επικοινωνεί με προμηθευτές
της εταιρίας και να προχωράει
σε συμφωνίες με αυτούς
qΝα δημιουργεί και να διατηρεί
καθημερινό αρχείο κρατήσεων
qΝα διασφαλίζει ότι τα αρχεία
που τηρούνται είναι ενημερωμένα
qΝα διατηρεί πάντα έναν καθαρό
και τακτοποιημένο χώρο εργασίας
qΝα προάγει την εκτίμηση
και τον σεβασμό με το να είναι ευγενής,
φιλικός, εξυπηρετικός απέναντι
σε πελάτες, προϊσταμένους
και συναδέλφους
qΝα βοηθά στη δημιουργία
διαφημιστικών φυλλαδίων
και διαδικτυακών πληροφοριών
κειμένου, φωτογραφιών και άλλων
πληροφοριών
Προφίλ υποψηφίου:
qΑποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία
ως υπάλληλος τμήματος εκδρομών
για τουλάχιστον 2 έτη
qΕυχέρεια στα ελληνικά, στα αγγλικά
και σε μία ακόμα γλώσσα
(ιταλικά, γαλλικά ή γερμανικά).
Γνώση περισσότερων γλωσσών
αποτελεί επιπλέον προσόν
qΚαλή γνώση των εκδρομών
της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά
της Χαλκιδικής
qΚαλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών
υπολογιστών και λειτουργικών
συστημάτων κρατήσεων τουριστικών
γραφείων
qΆριστη προφορική και γραπτή
ικανότητα επικοινωνίας

Ο όμιλος SATO με ηγετική θέση στην αγορά επαγγελματικού και οικιακού εξοπλισμού, αναπτύσσει δυναμικά το
δίκτυο καταστημάτων της, SATO & ENTOS σε όλη την
Ελλάδα και αναζητά νέους και φιλόδοξους συνεργάτες
που θα απασχοληθούν ως:

Υπεύθυνοι Ανάπτυξης Δικτύου

Instructional designer
Department: Learning & development
Location: G. Lampraki 45 & Tataki, Glyfada
Is personal growth your career vision? Do you live near
or quite close to the center of Glyfada? Do you dream of
a workplace that treats you like a member of its family?
If your answer is yes, then we really want to know you.
We are an international investment group
specializing in HR services and with us, you will
have the chance to work as an instructional
Designer, where you will:
qCreate visual media to support learning and
development activities as the main focus of your
function
qResearch and create content on specific learning
topics
qParticipate in the creative process of training
and development activities
qTrain employees on basic visual media creation
qCreate and share a personal learning project
aligned with HPD’s values and business strategy
Almost forgot to tell you that you need to have:
qA positive attitude
qKnowledge of at least one of the following
software: piktochart, prezi, genialy, goanimate
or other similar
qExcellent verbal and written communication skills
in english
Are you the one? Let’s find out. Call us at 6936 776430
and send your english cv to this e-mail: hrmanagement@
hpdlaboratory.com to become a part of our Innovative
and dynamic team.

Τηλεφωνικοί Σύμβουλοι
Ενέργειας
Αν είσαι επικοινωνιακό, φιλόδοξο και κοινωνικό άτομο
έλα στην ομάδα μας. Προσλαμβάνουμε άμεσα, full και part
time δραστήριους τηλεφωνικούς συμβούλους ενέργειας.
Βρισκόμαστε δίπλα σε στάση μετρό.
Δυνατότητες εξέλιξης - καριέρας. Εξαιρετικό κλίμα
εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: nrg@arcalia.gr.

Προφίλ υποψηφίου:
qΠτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. (επιθυμητό όχι απαραίτητο)
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση (τουλάχιστον 5 έτη)
qΑπαραίτητη η δυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
qΚαλή γνώση αγγλικών
qΓνώσεις MS office
qΗλικία έως 35 ετών
qΆνεση στην επικοινωνία, δυναμική προσωπικότητα,
ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού
qΕστίαση στην επίτευξη στόχου
Ο όμιλος SATO προσφέρει:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qBonus επίτευξης στόχων
qΕταιρικό Ι.Χ. αυτοκίνητο - κάλυψη εξόδων κίνησης
qΕταιρικό κινητό τηλέφωνο και φορητό υπολογιστή
qΣυνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη
qΕυχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr@sato.gr.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

qΔυνατότητα να αλληλεπιδρά,
να επικοινωνεί και να διαπραγματεύεται
αποτελεσματικά τόσο τηλεφωνικά,
όσο και στην κατά πρόσωπο επαφή
qΝα έχει γνώση των εγχώριων και
των διεθνών τουριστικών
- ταξιδιωτικών τάσεων
qΔίπλωμα ή σπουδές με ειδίκευση
στον τουρισμό, στη φιλοξενία,
στη διοίκηση επιχειρήσεων
ή σε παρεμφερή ειδικότητα θεωρούνται
επιπλέον προσόντα
qΠροσωπική ταξιδιωτική εμπειρία
και γνώσεις γεωγραφίας θα θεωρηθούν
επιπλέον προσόντα
qΙκανότητα να εργάζεται αποδοτικά
ως μέλος ομάδας
qΑποτελεσματικότητα στη διαχείριση
και στον ορισμό προτεραιοτήτων
του όγκου εργασίας
qΙκανότητα τα λειτουργεί υπό πίεση
Η εταιρία προσφέρει:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
ανάλογο των προσόντων
q7-8 μήνες απασχόληση
qΕκπαίδευση σε υψηλά στάνταρ παροχής
υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης
qΕργασία σε ένα ευχάριστο, δυναμικό
και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό
περιβάλλον
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να
στείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα
με πρόσφατη φωτογραφία, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης στο e-mail:
n.mantamopoulos@filostravel.gr. Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή στέλνονται χωρίς φωτογραφία
δεν θα αξιολογηθούν. Θα επικοινωνήσουμε
στο προσεχές διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.

Η εταιρία Neurocom A.E. δραστηριοποιείται στην παροχή
υπηρεσιών και στην υλοποίηση λύσεων πληροφορικής
για εταιρίες τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει

Μηχανικούς Λογισμικού
Η εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών βάσεων δεδομένων
σε περιβάλλον Oracle για τη στελέχωση της ομάδας
ανάπτυξης εφαρμογών στην έδρα της εταιρίας (Αθήνα) είναι πολύτιμη. Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα
συμμετάσχουν ως μέλη της ομάδας σε όλες τις φάσεις
υλοποίησης κάθε έργου (ανάλυση απαιτήσεων, σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος και υποστήριξη).
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο πανεπιστημίου στον τομέα της πληροφορικής
qΓνώση SQL και PL/ SQL
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΙκανότητα για συνεργασία στο πλαίσιο ομάδας
Επιθυμητά προσόντα:
qΕμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση
εφαρμογών βάσεων δεδομένων σε περιβάλλον oracle
qΕργασιακή εμπειρία σε περιβάλλον
τηλεπικοινωνιακών οργανισμών
qΓνώση τεχνολογιών web development
qΓνώση του microsoft .net περιβάλλοντος
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΔυνατότητα για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: jobs@neurocom.gr.

ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
KLEEMANN
Ο όμιλος εταιριών Κleemann λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά επιθυμεί
να προσλάβει για το τμήμα πωλήσεων / εξαγωγών στη
βιομηχανική περιοχή Κιλκίς:

Εξασφαλίστε την επαγγελματική σας επιτυχία στην Εθνική
Ασφαλιστική ως:

Ασφαλιστικός
& Χρηματοοικονομικός
Σύμβουλος
Εάν αναζητάτε μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα στον
τομέα των πωλήσεων, το παραγωγικό δίκτυο που συνεργάζεται με την Εθνική Ασφαλιστική είναι εδώ για να
σας προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και αναγνώριση. Η ιστορία και
η αξιοπιστία του ονόματος της Εθνικής Ασφαλιστικής,
το εκτεταμένο δίκτυο πωλήσεων, τα προγράμματα συνεχούς εκπαίδευσης και η ποιότητα των ασφαλιστικών
και χρηματοοικονομικών προϊόντων σε συνδυασμό με
τις δυνατότητές σας είναι τα συστατικά που μπορούν να
εξασφαλίσουν τη δική σας επιτυχία. Ελάτε να χτίσουμε
μαζί μία επιτυχημένη σταδιοδρομία ασφαλιστικού και
χρηματοοικονομικού συμβούλου και να μοιραστούμε τα
προνόμια και τις δυνατότητες της πρώτης ασφαλιστικής
εταιρίας και του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας.
Προϋποθέσεις:
qΗλικία άνω των 27 ετών
qΑπόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης
qΦιλοδοξία για εξέλιξη
qΕπιχειρηματική νοοτροπία
qΉθος
Παροχές:
qΠεριβάλλον επιτυχίας, υψηλών διακρίσεων και
αμέριστης υποστήριξης
qΕξέλιξη και ανάδειξη βάσει κανονισμού πωλήσεων
qΑμοιβές ανάλογες της παραγωγικότητας
qΤαξίδια και bonus βάσει επίτευξης στόχων
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
ea.athina8721@insurance.nbg.gr.

Υπεύθυνος Συσκευών
Υπερκάθαρου Νερού
Περιγραφή ρόλου:
qΠλήρης κατανόηση της λειτουργίας των οργάνων
παραγωγής υπερκάθαρου νερού και των εφαρμογών
που καλύπτουν
qΠαροχή τεχνικής υποστήριξης των οργάνων
στο χώρο των υπάρχοντων πελατών όποτε χρειαστεί
(διάγνωση, επίλυση και αναφορά τεχνικών θεμάτων
των πελατών)
qΚαταγραφή και παρακολούθηση των επισκέψεων
μαζί με καταγραφή εξόδων, όπως αναλώσιμα
που χρησιμοποιήθηκαν ανταλλακτικά
που αλλάχθηκαν κτλ.
qΣυνολική παρακολούθηση των ανταλλακτικών
και του stock (μεταχειρισμένα κτλ.)
ώστε να προωθούνται σε υποψήφιους πελάτες
qΣυνεχές marketing των συσκευών σε νέους πελάτες
(διαφόρων ειδών εργαστήρια, κλινικές, αναλυτικά
κέντρα, κλπ.)
qΠαρακολούθηση των νέων αυτών πελατών,
μέχρι να κλείσει η πώληση
q(Ενδεχομένως 1-2 φορές το μήνα να γίνεται
κάποιο ταξίδι στην επαρχία)
Επιθυμητά προσόντα:
qΕμπειρία (επιθυμητη) έως 3 έτη στην τεχνική
υποστήριξη επιστημονικών οργάνων αλλιώς
και ηλεκτρονικών γενικότερα
qΕυχέρεια στην οδήγηση αυτοκινήτου (δίπλωμα)
qΠτυχίο ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
qΒασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΠολύ καλή χρήση Η/Υ
qΑνεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
qΚαλή φυσική κατάσταση
Η εταιρία προσφέρει:
qΠλήρες πακέτο αποδοχών
(σταθερός μισθός και ασφάλιση)
qΑυτοκίνητο
qΤηλέφωνο
qΠροοπτικές εξέλιξης σε άλλους τομείς εαν επιδειχθεί
δεξιότητα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: ih@instruments.gr.

French Speaking
Αccount Manager
Απαιτούμενα προσόντα:
qΠτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. μηχανολογίας / ηλεκτρολογίας
ή συναφούς ειδικότητας
qΠολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας
(επίπεδο advanced)
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
(επίπεδο proficiency)
qΠολύ καλή χρήση H/Y (MS office, autocad)
qΕπιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
qΔυνατότητα ταξιδιών
Αρμοδιότητες:
qΔιατήρηση και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης
με τους πελάτες
qΠρόβλεψη πωλήσεων και παρακολούθηση στόχων
για key accounts
qΔιασφάλιση της επιτυχημένης και έγκαιρης παράδοσης
του προϊόντος σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
qΕπίλυση θεμάτων και προβλημάτων των πελατών
και διαχείριση παραπόνων
qΠροετοιμασία αναφορών για την κατάσταση του πελάτη
Η εταιρία προσφέρει:
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΣυνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη
qΙατρείο με 8ωρη απασχόληση νοσοκόμας
qΠρόσθετη ιατρική κάλυψη
qΔυνατότητα μετακίνησης με δικά της μεταφορικά μέσα
qΣύγχρονες εγκαταστάσεις (εστιατόριο, γυμναστήριο
και playroom)
Αποστολή βιογραφικών στο link: http://www.careernet.
gr/app/kleeman/aggelia/6487 υπόψη κ. Δ. Λαζαρίδη,
αναγράφοντας τον τίτλο της θέσης. www.kleemann.gr.

Η qmetric | HR & Career Solutions επιθυμεί να στελεχώσει για λογαριασμό της AGRIS τη θέση του / της:

Credit Controller
Κωδικός θέσης: CC4
Η εταιρία-πελάτης: Η AGRIS κατέχει
ηγετική θέση στον παραγωγικό κλάδο
του πρωτογενούς τομέα και ειδικά της
λαχανοκομίας με δυναμική παρουσία στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό. Διακρίνεται
για την πολυσχιδή δραστηριότητά της
και τα καινοτόμα, ποιοτικά προϊόντα της.
Η θέση: Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί
θα αναφέρεται στον οικονομικό διευθυντή
και θα έχει ως σκοπό τη διασφάλιση
της συνεχούς ροής πληρωμών από τους
πελάτες σύμφωνα με την πολιτική της
εταιρίας-πελάτη μας.
Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντά
του/της θα περιλαμβάνουν:
qΠαρακολούθηση εφαρμογής της
πιστωτικής πολιτικής της εταιρίας
qΑξιολόγηση και έλεγχος
της πιστοληπτικής ικανότητας
των πελατών
qΣυνεχής παρακολούθηση υπολοίπων
και τακτική επικοινωνία με πελάτες
με σκοπό τη διευθέτησή τους βάσει
της πολιτικής της εταιρίας

qΕπικοινωνία με το τμήμα πωλήσεων
με σκοπό την ενημέρωση σχετικά
με θέματα εισπράξεων / οφειλών
πελατών
qΠαρακολούθηση επισφαλών
απαιτήσεων και διαχείρισή τους
qΠροετοιμασία αναφορών / reporting
(εισπράξεις / υπόλοιπα)
Το προφίλ σας: Προκειμένου να είστε
σε θέση να ανταποκριθείτε στα απαιτητικά καθήκοντα της θέσης του credit
controller, θα πρέπει να διαθέτετε τα
ακόλουθα:
qΠτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
(Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι.) οικονομικής κατεύθυνσης ή διοίκησης επιχειρήσεων
qΜεταπτυχιακός τίτλος επιθυμητός
qΕμπειρία τουλάχιστον 3 ετών
σε αντίστοιχη θέση
qΠροσανατολισμός στο αποτέλεσμα
qΙκανότητα προγραμματισμού και
οργάνωσης
qΆριστες επικοινωνιακές
και διαπραγματευτικές δεξιότητες

qΑναλυτική ικανότητα και ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων
qΠνεύμα συνεργασίας
και ομαδικότητας
qΚαλή γνώση αγγλικών και MS office
Ο πελάτης μας προσφέρει: Εφόσον
επιλεγείτε για την κάλυψη της
θέσης του credit controller, σας
προσφέρονται τα ακόλουθα:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕυκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης
και ανάπτυξης
qΆριστες προοπτικές εξέλιξης
σε ένα δομημένο και συνεργατικό
περιβάλλον εργασίας.
Ενδιαφέρεστε; Επιθυμείτε να συνεχίσετε την ήδη επιτυχημένη καριέρα
σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο
μίας μεγάλης και αξιόπιστης εταιρίας;
Εάν ναι, τότε μπορείτε να υποβάλετε
την αίτησή σας στο link: http://qmetric.
workable.com/jobs/43788/candidates/
new. Η εταιρία μας τηρεί αυστηρούς κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας.

Maintenance Electricians
Stone Group International is the No 1 group of marble companies in Greece
and ranks among the 10 largest in Europe, with own wuarries and three
factories in Northern Greece (Thessaloniki, Drama, Veria). Our “raison d’ etre”
has always been our industrial excellency and our people. Being an ambassador
of greek white marble and entrepreneurship in 85 countries worldwide, we are
looking for a passionate and ambitious professional, to cover the position of
electrician (EE.01), as part of our team in Kavalari - Thessaloniki.
Description: The Maintenance Electricians are responsible for completing
any task related to the electrical components and equipment of our company.
Knowledge, skills and abilities:
qUniversity or technical (TEI) degree in electrical
qKnowledge PLC
qComputer skills are an asset
Essential duties and responsibilities:
qTroubleshooting manufacturing issues
qMechanical knowledge
qHave the ability to create a cooperative environment on their assigned
shift
qInverter knowledge
The company offers a competitive remuneration and benefits package, outstanding
career development training and advancement prospects within a dynamic organization,
as well as the conditions to express and develop both expertise and business
development capabilities, in a multi-disciplinary and rewarding work environment.
If you are interested in working with us in the Technical environment, we look
forward to receiving your application. Please send your cv and cover letter
mentioning “electrician (EE.01)”, in the subject to this e-mail: hr@stonegroup.
gr. All applications are considered strictly confidential and will be replied.

Το skywalker.gr, αμιγώς ελληνικός χώρος ζεύξης αναγκών εργασίας, αναπτύσσει φυσικές και ηλεκτρονικές πλατφόρμες σύγκλισης για τη νεοφυή και
την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την εργασία και την αυτοαπασχόληση, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω του εθελοντισμού και των ερασιτεχνικών ασχολιών και την εκπαίδευση.
Στο πλαίσιο αυτό επιθυμεί να απασχολήσει:

Έμπειρο Web Developer
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
(Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι. ή αντίστοιχου ιδρύματος
εξωτερικού)
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ1)1ÊÀÈ.Z42qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ-JOVY4FSWFS
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌXFC
)5.- $44 K2VFSZ+BWB4DSJQU 
Bootstrap, responsive design)
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇ
εμπειρία ανάπτυξης websites και
εφαρμογών σε PHP με χρήση CMS
και frameworks
qÌÎÐÇ7FSTJPO$POUSPM (JU 
και ticketing σύστημα redmine
qÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÊÀÈ½ÏÄÉÇ
για δουλειά
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÔÄÅÀÏÍÆÎÌ
για κινητά

qÌÎÐÇ$
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÀDMPVE
και Amazon Web Services (AWS)
Παρέχονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
και ασφάλιση
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q²ÎÏÍÔÐÖÌÄÈÐÅÍÏ¬ÔÊÀÈ×¿ÓÐÇÔ
ιδεών, λήψης πρωτοβουλιών και
υλοποίησης καινοτομιών
παραγωγής εταιρικών
και κοινωνικών αγαθών
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
σε ατομικά και ομαδικά προγράμματα
ανάπτυξης δεξιοτήτων
qÄÁÀÐ½ÔÐÄÏÍÐÓÈÊ½ÕÏ½ÌÍ 
ενδιαφέροντα, οικογένεια,
ερασιτεχνικές ασχολίες
και προσωπικότητα
Αποστολή βιογραφικών στο
e-mail: evenizelou@skywalker.gr

Senior Regulatory Affairs CMC Officer
(REF: CMC/RA 2017)

NOISIS DEVELOPMENT CONSULTANTS
Σύμβουλος Επιχειρήσεων (Κωδ.: Σ.)
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 4 ετών
σε ομοειδείς αρμοδιότητες
qΆριστη γνώση Η/Υ
qΑπαραίτητη η άριστη γνώση
αγγλικών - γνώση και άλλης
γλώσσας επιθυμητή
qΆριστες επικοινωνιακές
και οργανωτικές ικανότητες
qΟμαδικότητα
Περιγραφή θέσης:
qΣύνταξη μελετών αναπτυξιακού
νόμου
qΣύνταξη φακέλων για προγράμματα

του Ε.Σ.Π.Α.
qΣύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
και σχεδίων marketing
qBudgeting, forecasting, cash flow,
reporting
Παροχές:
qΜισθός ανταγωνιστικός
qΣυνεχής εκπαίδευση
qΑσφάλιση
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qΠροοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
infoathens@noisis.gr ή στο φαξ: 210
7250812 υπόψη κ. Μανόλη Κουτελιά.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

The position resides within the regulatory affairs department and it involves
new and marketed products support as it pertains mainly to writing, compiling,
and maintenance of the quality and technical section. The candidate is expected
to remain current with regards to regulations, guidelines and policies for the
pharmaceutical/manufacturing areas and to assist in interpreting and advising
on the complex and evolving regulatory cmc requirements.
Major responsibilities include, but are not limited to, the following:
qCoordinating, compiling and reviewing cmc (quality) data package for
appropriate and complete documentation
qCommunicating with internal and external parties to obtain required
supporting documents data for compilation of the ctd dossier,
supplements/variations, responses to authorities questions etc.,
maintaining timelines of projects
qMay provide regulatory cmc expertise during negotiations
and interactions with regulatory agencies
The applicant should have:
qAt least bachelor’s degree in pharmacy, chemistry or related scientific
discipline with minimum 5 years regulatory experience in similar position
or in R&D department
qExcellent knowledge of english both written and oral
qBe able to handle multiple tasks/projects, meeting deadlines
The company offers:
qCompetitive salary
qTraining and development opportunities
Candidates who believe they meet the above requirements are invited to send
their cv in English to the address: Genepharm S.A., 22C Marathon Avenue, 19009
Pikermi, Fax: 210 6039402 or via e-mail: hr@genepharm.com.

Υπάλληλος Τμήματος Προμηθειών
Η Bed&Bath ιδρύθηκε το 1992 με την επωνυμία Cannon
Home Fashion και την αντιπροσώπευση της ομώνυμης
φίρμας στην Ελλάδα. Το 2003 η εταιρία μετονομάστηκε
σε Bed&Bath, εμπλουτίζοντας συνεχώς την γκάμα των
προϊόντων της (λευκά είδη, έπιπλα, στρώματα, κρεβάτια) και
ενδυναμώνοντας την παρουσία της με νέα σημεία πώλησης.
Η Bed&Bath απασχολεί πάνω από 100 άτομα, εξειδικευμένα στελέχη με εμπειρία στην αγορά και νέους
ανθρώπους, που θέτουν υψηλά πρότυπα για την προσωπική τους ανάπτυξη και την επαγγελματική τους
εξέλιξη. Η ανάπτυξη της Bed&Bath είναι άρρηκτα
συνδεδεμένη με την εξέλιξη των ανθρώπων της και
γι’ αυτό τον λόγο επενδύει συνεχώς στην εκπαίδευση,
στην ανάπτυξη και στη διατήρηση του προσωπικού της,
προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας.
Περιγραφή θέσης:
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÆÍÏÎÌÏÍÇÒÄÈÎÌ
και αξιολόγηση προμηθευτών
q.BOBHFNFOUÄÅÍÃÈÀÐÑÈÊ»ÔÀËÖÐ¼ÃÀÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
αποθηκών, καθημερινή επικοινωνία με προμηθευτές
και παρακολούθηση αγορών και εφοδιασμού
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÌÀÆÊÎÌÀÆÍÏÎÌÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
παραγγελιών (γνώσεις ERP προγράμματος)

Δύο άτομα ως Sales / Presales
στο τμήμα των εκτυπωτικών λύσεων
και αναλωσίμων (imaging and printing)
O/Η κατάλληλος υποψήφιος θα ενταχθεί στο συγκεκριμένο τμήμα και θα αναφέρεται
στον διευθυντή του τμήματος. Καθοριστικό προσόν είναι η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση πωλήσεων ή presales σε εταιρία πληροφορικής ή/και φωτοτυπικών κ.λπ.
Προσόντα υποψηφίου:
qΠτυχίο Α.Ε.Ι. / Τ.Ε.Ι.
qΗλικία 30 - 35 ετών
qΕμπειρία στον χώρο εκτυπώσεων, αναλωσίμων Η/Υ τουλάχιστον 5ετής
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας - απαραίτητο σχετικό πτυχίο
(πιστοποίηση)
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (εφόσον απαιτείται)
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: giokar@cbs.gr υπόψη κας Γκιόκα Ράνιας.

Η Piaggio Hellas Α.Ε. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Eπιθεωρητή Πωλήσεων
(Dealer Area Manager)

Genepharm S.A., a leading european generic pharmaceutical company, with
an impressive international customer base, seeks to appoint:

Η εταιρία μας, μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των συμβούλων ανάπτυξης,
αναζητεί στέλεχος για την κάλυψη θέσης εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα:

Η Cosmos Business Systems A.E.B.E. ενδιαφέρεται να προσλάβει:

Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼ÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ»¬ËËÇÔ
κατεύθυνσης
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔºÏÆÍÖ
(project management), η εμπειρία στην προμήθεια
λευκών ειδών / ένδυσης ή επιπλου θα θεωρηθεί
σημαντική
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ
χειρισμού Η/Υ (Windows, Office)
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ&31ÊÀÈÕÏ»ÐÇ
προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης
Απαραίτητες ικανότητες:
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ
q Ì¬ËÇÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
Προσφέρονται:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄ¼ÀÑÀÕ¿ÑÀÑÀ
αναπτυσσόμενη εταιρία
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Οι υποψήφιοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους επισυνάπτοντάς το σε μορφή pdf στο e-mail:
cvbedandbath@gmail.com με θέμα «Θέση IMD».

Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται
με ευθύνη των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αλήθεια και την ακρίβεια
των δηλούμενων στοιχείων ή/και εγγράφων. Με την
αποστολή του βιογραφικού του σημειώματος ο κάθε
υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. 2472/1997 στην επεξεργασία των προσωπικών
δεδομένων του που περιέχονται στο βιογραφικό σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου που περιέλθει στην κατοχή της Bed&Bath υπ’
ευθύνη του υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την
αξιολόγηση των ικανοτήτων του για την κάλυψη της
θέσης για την οποία απέστειλε το βιογραφικό του ή
για την κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται
κατά την επεξεργασία ότι διαθέτει τις απαιτούμενες
ικανότητες. Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου
τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται για 12 μήνες
και στη συνέχεια καταστρέφονται.
Η Bed&Bath μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους,
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα
την επεξεργασία για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος
έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης των
άρθρων 11 έως και 13 του Ν. 2472/1997.

Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔÀÌÎÑÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄÏÍÑ¼ÇÐÇÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
επιχειρήσεων / marketing
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÍÖÔ¤± .40GGJDFBQQMJDBUJPOT*OUFSOFU
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÍÑÍÐÈÊËºÑÀÔÊÀÈÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Η προϋπηρεσία στον χώρο της μοτοσικλέτας ή/και του αυτοκινήτου
θα εκτιμηθεί αναλόγως.
H εταιρία προσφέρει:
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ½ÍÖÊÖÏÈÀÏÕÄ¼ÑÍÍÀÃÈÊ½
πνεύμα
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÄºÌÀÌÃÖÌÀÈÊ½ÊË¬ÃÍ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα
μέχρι τις 31.01.2018 στο e-mail: piaggiohellas@gr.piaggio.com

Ο όμιλος Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή του
το 1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την ασυναγώνιστη ποιοτικά
φροντίδα υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία, που δίνει
έμφαση στην προσωποποιημένη και εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση
και εξυπηρέτηση των ασθενών.
Ο όμιλος αναζητά να προσλάβει:

Τεχνολόγο Ιατρικών Εργαστηρίων
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔ
εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) τεχνολόγου
ιατρικών εργαστηρίων
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
και προϋπηρεσία σε τμήμα
αιμοδοσίας δημόσιου νοσοκομείου
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÍË¿ÊÀË»ÄÄÈÏ¼À
στις αιμοληψίες
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
μηχανημάτων και υπολογιστών
Ο όμιλος προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
και δυνατότητες ανάπτυξης
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÏ½ÆÏÀÀÖÆÄ¼ÀÔ
των εργαζομένων της Ευρωκλινικής,
καθώς και των συγγενών τους

qÀÏÍÕ»CFOFGJUTDMVCDBSE
με σημαντικά προνόμια
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
hr@euroclinic.gr χρησιμοποιώντας
τον κωδικό PAR.
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση
των βιογραφικών σημειωμάτων θα
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της θέσης για να οριστεί συνάντηση
στα γραφεία της εταιρίας μας.
Κατά την αξιολόγηση των βιογραφικών
θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε
το link www.euroclinic.gr.

Η Playmobil Hellas A.E. ζητά να προσλάβει

ERIETTA APARTMENTS

Junior Assistant Product Manager
για 9μηνη full-time απασχόληση.

Μάγειρας
Για τη σεζόν 2018 από μικρό ξενοδοχείο με εστιατόριο a la carte μεσογειακής
κουζίνας στη Ζάκυνθο.
Απαραίτητη προϋπηρεσία σε εστιατόριο και πτυχίο σχολής μαγειρικής.
Παρέχονται: διαμονή, διατροφή και ασφάλιση πλήρης απασχόληση, Απρίλιος
έως Οκτώβριος.
Μισθός: 1.300-1.500 ευρώ.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία στο e-mail: info@erietta.com

Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για
την τουριστική περίοδο 2018:

Α’ Μάγειρα (Κωδ. θέσης: ΑCΚ)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»ÔÑºÕÌÇÔ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀροϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία
5 αστέρων και σε εστιατόρια a la carte
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα με φωτογραφία τους, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό, υπ’ όψιν
°»ÀÑÍÔ ÌÒÏÎÈÌÍÖÖÌÀÈÊÍ¿ÐÑÍe-mail: hr@portocarras.com ή με fax στα
210 9944554 και 23750 77105. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Περιγραφή εργασίας:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇºÌÑÖÓÌÊÀÈÂÇÅÈÀÊÎÌºÐÓÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
(digital και social media)
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÄÊÃÇËÎÐÄÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ QVSDIBTFPSEFST À½ÏÍÇÒÄÖÑºÔÖËÈÊÎÌ
qÏÍÐÀÏÍÆ»ÄÑ¬ÅÏÀÐÇÊÄÈºÌÓÌÊÀÈÄÈÊÀÐÑÈÊÎÌÖËÈÊÎÌ
Προσόντα θέσης / προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥NBSLFUJOH
qÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÍÖEJHJUBMNBSLFUJOHÊÀÈÑÓÌTPDJBMNFEJB
q¦ÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÄÏÀÌÈÊ¬ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ¬
qÌÎÐÄÈÔ1IPUPTIPQ ÄÈÒÖÇÑ½
Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή marketing.
ÈÄÖÊÏÈÌ¼×ÄÑÀÈ½ÑÈÇÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÐÄÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÀÌÀË»ÏÓÐÇ
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: info@playmobil.gr.
Βιογραφικά που δεν πληρούν τα άνω προσόντα δεν θα γίνονται δεκτά.

Waiter A'
Προϊστάμενοι Υλοποίησης (SVR)
Ο προϊστάμενος είναι υπεύθυνος για
τη σωστή υλοποίηση των ενεργειών
που αναλαμβάνει (διανομές εντύπων,
προωθητικές ενέργειες) των πελατών
της εταιρίας στην Αττική.
Αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑ»ÏÇÐÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
q¢¼ÑÄÖÉÇÇÄÏ»ÐÈÓÌÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇ
πελατών
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
Προσόντα:
qÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ανθρώπινου δυναμικού
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔ
προβλημάτων
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÐÖÌºÄÈÀ
ÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ

q¦¬ÑÍÕÍÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÕÏ»ÐÇTNBSUQIPOF 
FNBJM .40GGJDF
qÄÑÎÌ
Προσφέρουμε:
q§ÄÏÈÊ»ÇÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦ 
q´ÉÍÃÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀ
Ð¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÍÖ
ÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿ÌÌÀ
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις
ÑÇÔÒºÐÇÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍ
ÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍ
e-mail:IS!HSFFOQSPNPUJPOTHS

8FBSFMPPLJOHGPSBUBMFOUFE8BJUFS"UPKPJOUIF
3FTUBVSBOU UFBN PG PVS Grace Mykonos & Grace
Santorini QSPQFSUJFT 5IF QPTJUJPO SFQPSUT UP UIF
3FTUBVSBOU .BOBHFS 4VNNBSZ 3FMBUF XJUI HVFTUT
BCPVUOFFET TBUJTGBDUJPOXJUIUIFGPPECFWFSBHF 
FOTVSJOHBDPOTJTUFOUMZDBSJOHBOEIJHIRVBMJUZTFSWJDF
Responsibilities:
q1SJNBSJMZSFTQPOTJCMFGPSBTTJTUJOH(VFTUTJOGPPE
BOECFWFSBHFTFSWJDF
q$PNQMZXJUIUIF(SBDFTUBOEBSETJOVTFXJUIJO
UIF3FTUBVSBOUBOEPUIFS'PPE#FWFSBHFPVUMFUT
q#FLOPXMFEHFBCMFBCPVUEJTIFT DPPLJOHNFUIPET 
NFOVJUFNT TQFDJBMTBOEQSJDFT
q(SFFUTHVFTUTBOEQSFTFOUTUIFNXJUIUIFNFOV
q*OGPSNTHVFTUTBCPVUUIFTQFDJBMJUFNTGPSUIFEBZ
BOENFOVDIBOHFTJGBOZ
q4VHHFTUTGPPEBOECFWFSBHFTUPUIFHVFTU
BOEBMTPUSZUPVQTFMM
q"DDVSBUFMZBOERVJDLMZUBLFTBOEQMBDFTGPPE
CFWFSBHFPSEFSTBOEJOQVUUIFNJOUPUIF.JDSPT
TZTUFN
q0CUBJOTSFWFOVFT JTTVJOHSFDFJQUT BDDFQUJOH
QBZNFOUT SFUVSOJOHUIFDIBOHF
q1FSGPSNTCBTJDDMFBOJOHUBTLTBTOFFEFE
PSEJSFDUFECZTVQFSWJTPS
q'JMMTJO GPSBCTFOUTUBGGBTOFFEFE
q1VODIFTUIFPSEFSPOUIF104NBDIJOFBOENBLF

TVSFUPFOUFSUIFTQFDJBMSFRVJSFNFOUTNBEF
CZUIFHVFTUXIJMFPSEFSJOHUIFGPPE
q$PNNVOJDBUFTUPUIFHVFTUBOEQSPWJEF
BTTJTUBODFXJUIUIFJSRVFSJFT
q$PPSEJOBUFTXJUIUIF8BJUFST$ LJUDIFOTUBGG 
CBSTUBGGUPFOTVSFTNPPUIPQFSBUJPOBOEHVFTU
TBUJTGBDUJPO
q4FSWFTGPPEBOECFWFSBHFUPUIFHVFTU
BTQFSUIFDPVSTFPGPSEFS
q0CTFSWFTHVFTUTBOEFOTVSFUIFJSTBUJTGBDUJPO
XJUIUIFGPPEBOETFSWJDF
q1SPNQUMZSFTQPOEUPHVFTUXJUIBOZBEEJUJPOBM
SFRVFTU
q.BJOUBJOTQSPQFSEJOJOHFYQFSJFODF EFMJWFSJOH
JUFNT GVMGJMMJOHDVTUPNFSOFFET PGGFSJOHEFTTFSUT
BOEESJOLT SFNPWJOHDPVSTFT SFQMFOJTIJOH
VUFOTJMT SFGJMMJOHHMBTTFT
q1SFQBSFTNJYFEESJOLTGPSTFSWJDFUPZPVS
DVTUPNFSTUBCMF
q1SPQFSMZPQFOTBOEQPVSXJOFBUUIFUBCMFTJEF
q"EIFSFTUPHSPPNJOHBOEBQQFBSBODFTUBOEBSET
DPOTJTUFOUMZ
q6OEFSTUBOETBOEDBODPNNVOJDBUFQSPEVDUT
BOETFSWJDFTBWBJMBCMFBUUIFSFTPSU
q.VTUIBWFTPNFGBNJMJBSJUZXJUICBTJDDPPLJOH
TLJMMT
q"TTJTUT8BJUFST$XJUITUPDLJOHBOENBJOUBJOT

UIFSFTUBVSBOUQBSTUPDLMFWFMTBOETJEFTUBUJPO
q)FMQTJOPUIFSBSFBTPGUIFSFTUBVSBOUTVDIBT
BOTXFSJOHUFMFQIPOFTBOEDPNQMFUJOHGJOBODJBM
USBOTBDUJPOT
q1SJOUTDMPTJOHSFQPSUBOEESPQTUIFDBTI
XJUIUIFGSPOUPGGJDFBDDPVOUTEFQBSUNFOU
q5BMMZUIF$SFEJU$BSETFUUMFNFOUTGPSUIFEBZ
q$MPTFUIFTIJGUPOUIF104UFSNJOBM
Experience, Skills & Knowledge:
q"NJOJNVNPGZFBSFYQFSJFODFJOGPPETFSWJDF
IPTQJUBMJUZ
q)PTQJUBMJUZ$FSUJGJDBUFPS%FHSFF
q"O&'&5$FSUJGJDBUJPOJTIJHIMZBQQSFDJBUFE
q"HPPELOPXMFEHFPGGPPEBOEXJOF
q1SPGFTTJPOBMBQQFBSBODFBOENBOOFS
q(PPEDIBSBDUFSUPXPSLJOBGBTUQBDFEUFBN
q&YDFMMFOUPSBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTSFRVJSFE
q1PTJUJWFJOUFSQFSTPOBMTLJMMTSFRVJSFE
q"CJMJUZUPDPNNVOJDBUFDMFBSMZBOEFMFHBOUMZ
JO&OHMJTIBOEMPDBMMBOHVBHF
q"CMFUPXPSLPOBGMFYJCMFTDIFEVMF JODMVEJOH
XFFLFOETBOEIPMJEBZT BDDPSEJOHUPEFQBSUNFOU
OFFET1PTJUJWF IPOFTUBOEFOFSHFUJDXPSLFUIJD
q.VTUCFBCMFUPTUBOEGPSBUMFBTUIPVSTBOECF
BCMFUPUSBOTQPSUUSBZTXFJHIJOHVQUPQPVOET
4FOEZPVSDWUPUIJTe-mail
DBSFFSTHSFFDF!HSBDFIPUFMTDPN

¤ ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ» ÍÌ¬ÃÀ Avra Imperial Hotel   ÐÑÍ Κολυμπάρι Χανίων
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì

Ιταλό Α’ Μάγειρα
±Ä¿ÒÖÌÍÆÈÀÑÍÈÑÀËÈÊ½BMBDBSUFÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍe-mail:
DBSFFS!BWSBJNQFSJBMIPUFMHS»ÐÑÍÅÀÉ

Το Blue View στη ΘάσοÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì

Σερβιτόρους Α' και Β'
για το εστιατόριο
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÇÆÌÎÐÇ¬ËËÓÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Παροχές εταιρίας:

q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄÍÕÈÊ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌ¬ËÍÆÍÔÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
ÊÀÈÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ºÆÕÏÓÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ e-mail
JOGP!CMVFWJFXUIBTTPTHS

Το Lichnos Beach ÍËÖÑÄËºÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÐÑÇÌΠάργα, ζητά να προσλάβει
ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì

Chef

Ο υποψήφιος θα πρέπει:
qÀºÕÄÈÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q/ÀÄ¼ÌÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÐÑ½ÕÓÌ
q/ÀÃÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÀÄ¼ÌÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô»
qÀÃÈÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÈÔÇÆÄÑÈÊºÔÑÍÖÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÑÈÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÑÍÖ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÀºÕÄÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄ » ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
qÀÄ¼ÌÀÈÀ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÍË¿ÊÀË¬ÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
Τι προσφέρουμε:³ÏÈÐÑÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÅÈËÈÊ½ÆÈÀÑÇÌ¬ÄÐÇ
ºÌÑÀÉÇÊÀÈÏÍÐÀÏÍÆ» ÐÑÀÒÄÏ½ÆÈÀÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÖÊÀÈÏÈÎÌÊÀÏÈºÏÀÔ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍÀÊ½ËÍÖÒÍe-mail: JOGP!MJDIOPTCFBDIHS

ÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÍÖÍ½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔΒιοϊατρικήÄÈÒÖÄ¼ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ

Καρδιολόγο
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (ΘΚΑΡΔ-0917)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»Ô
q¢ÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÏÃÈÍËÍÆ¼ÀÔ
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÈÃÈÓÑÈÊ½ÑÍºÀ ÄÈÒÖÇÑ»
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ»ÀÍÈÁ»
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍe-mail:LBCBU[PHMPV!CJPJBUSJLJHS
ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

Υποδιευθυντής Ξενοδοχείου / Operations
Administrator - Σκόπελος
Περιγραφή: ÌÓÐÑ½ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½Ô½ÈËÍÔÐÑÈÔÁ½ÏÄÈÄÔÍÏ¬ÃÄÔ
ÀÌÀ×ÇÑÄ¼IPUFMPQFSBUJPOTBENJOJTUSBUPS ÍÖÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇ
ÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÍÌ¬ÃÀÔÐÄ½ËÀÑÀÄ¼ÄÃÀ
¤ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌÏ½ÄÃÏÍÊÀÈÐÑÍÌÆÄÌÈÊ½ÃÈÄÖÒÖÌÑ»ÑÍÖÍ¼ËÍÖ
Καθήκοντα θέσης: ®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÍIPUFM
PQFSBUJPOÐÄ½ËÀÑÀÄ¼ÄÃÀ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ¢ËË¬ÃÍÔ
»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ¼ÀÔ 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÑ½ÐÍÐÑÍÌÆÏÀÑ½ ½ÐÍÊÀÈ
ÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ»ÊÀÈÑÏ¼ÑÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ0GGJDFÊÀÈÑÍÖÃÈÀÃÈÊÑ¿ÍÖ
qÌÎÐÇGSPOUPGGJDFQSPHSBNÊÀÈ104
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÄË¼ÃÓÌÊÍÈÌÓÌÈÊ»ÔÃÈÊÑ¿ÓÐÇÔÊÀÈSFQVUBUJPONBOBHFNFOU
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÀÏÀ½ÌÓÌÄËÀÑÎÌ
qÄÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÑÄÕÌÈÊÎÌºÏÆÓÌÊÀÈÄÏÆÀÐÈÎÌÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
Απαιτούμενες δεξιότητες:
q¢ÖÆÄÌÈÊ»ÊÀÈÊÀËËÈÄÏÆÇºÌÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÍÃÈÍÈÊÇÑÈÊ½ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÏÍÅ¼Ë
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈ
ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
qÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q Ì¬ÑÖÉÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈË»ÂÇÀÍÅ¬ÐÄÓÌÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÔÐÇÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀÈÌÍÑ½ÄÔÊÀÈÏÓÑÍÍÏÈÀÊºÔÈÃºÄÔ
q³ÄÐÇÏÍÐºÆÆÈÐÇÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ ÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈ
ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÄÖÆÄÌÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÏ¼ÐÄÓÌ ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÊÀÈ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇ
ÄÅÈÊÑÎÌË¿ÐÄÓÌ
q ¼ÐÒÇÐÇÑÇÔÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÀÌÑ¼ËÇÂÇÑÍÖÍÏ¬ÀÑÍÔ
της εταιρίας
Αντικείμενο εργασίας:
qÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÐ¿ÅÓÌÀ
με την πολιτική της εταιρίας.
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
και ικανοποίησης του πελάτη.
q¢ÈËÍÆ» ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ ÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ Ä¼ÁËÄÂÇ
ÊÀÈºËÄÆÕÍÔ½ËÓÌÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÐÄ½ËÀÑÀÑ»ÀÑÀÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων.
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÇÄÏ»ÐÈÓÌÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÓÌÄÑÍÖÔÏÍØÐÑÀºÌÍÖÔ
των τμημάτων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών
ÊÀÈÑÓÌÀÀÈÑ»ÐÄÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ ÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈ
ÍÐÍÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÀÌ¬Ñ»À
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÀÆÍÏÎÌÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÊÍÐÑÍËÍÆÈÊÍ¿ºËÄÆÕÍÖ
ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÌDPTUDPOUSPMMFS
q¢¼ÁËÄÂÇÄÏÆÀÐÈÎÌÀÌÀÊÀÈÌ¼ÐÄÓÌÊÀÈÐÖÌÑÇÏ»ÐÄÓÌ
q´ÌÄÖÐÇÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÄÈÃÈÊÎÌÄÊÃÇËÎÐÄÓÌÆÈÀÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇ
ÏÍÐºÆÆÈÐÇÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
με τους πελάτες.
qÀÏÍÑÄ¼ÌÄÈÑÍÌÏÍÙÍËÍÆÈÐ½ ÌÀÊÀÑÀÒºÑÄÈÈÃºÄÔÆÈÀÍÈÍÑÈÊºÔ
αναβαθμίσεις και την τιμολογιακή πολιτική.
qÀÏÍÑÄ¼ÌÄÈÑÍNBSLFUJOHQMBOÊÀÈÑÈÔÀÌÀÆÊÀ¼ÄÔÊÀÑ¬ÑÇÌÊÏ¼ÐÇÑÍÖ
ÄÌºÏÆÄÈÄÔÏÍÁÍË»ÔÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÔÑÍÖÏÍØ½ÌÑÍÔ
qÀÊÀÑÀÒºÑÄÈÈÃºÄÔÊÀÈÏÍÑ¬ÐÄÈÔÐÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌNBSLFUJOH
ÑÍÖP¼ËÍÖÆÈÀÑÇºÆÈÐÑÇÃÖÌÀÑ»ËÇÏ½ÑÇÑÀÑÍÖÊÀÑÀË¿ÀÑÍÔ ÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇ
ÑÍÖÑ×¼ÏÍÖÊÀÈÑÇÔÊÄÏÃÍÅÍÏ¼ÀÔ ºÑÍÔÁ¬ÐÇÔ 
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÇÔÅ»ÇÔÊÀÈÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÑÓÌÀÏÄÕ½ÄÌÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÐÄ¬ÏÈÐÑÍÄ¼ÄÃÍ
qÀÄ¼ÌÀÈÐÖÌÍËÈÊ¬ÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇÊÀÈÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»
λειτουργίας της μονάδας.
Οφέλη:
q ÀÐÕ½ËÇÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½½ÈËÍÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄÅ¬ÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
και επέκτασης
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÐÄÐ¿ÆÕÏÍÌÄÔÄÒ½ÃÍÖÔÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈNBSLFUJOH
qÀÏÍÕ»ÃÈÀÑÏÍÅ»ÔÊÀÈÃÈÀÍÌ»Ô
Τόπος εργασίας: Ê½ÄËÍÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍe-mail: HNJDIBMJT!TLPQFMPTIPUFMTFV

ÀËËÈÊ»ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÈÀÆÊ½ÐÈÍÔÇÆºÑÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ
¼ÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔ¬ÑÍÀÆÈÀÑÇÒºÐÇ

Διευθυντή Kαταστήματος
Γενική περιγραφή θέσης:
q¢¼ÑÄÖÉÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔÑÍÖ
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÊÀÈÏ¬ÑÑÄÈÐ¿ÅÓÌÀÄÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ 
½ÓÔÀÖÑ¬ÍÏ¼×ÍÌÑÀÈÀ½ÑÈÔÁÀÐÈÊºÔÀÉ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες:
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÊÀÈÄËºÆÕÄÈÑÍÌÐÓÐÑ½ÑÏ½ÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÈÁËºÄÈÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»Á¬ÐÇÑ½ÐÍÑÍÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÊÍ¬ÑÈ½ËÓÌÑÓÌ
ÑÇ¬ÑÓÌ½ÐÍÊÀÈÑÍÊÍ¬ÑÈÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q¦ÀÑÄÖÒ¿ÌÄÈÊÀÈÄÌºÄÈÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÓÌ
ÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q¢ËºÆÕÄÈÑÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ ÑÇÌÀÏÀÆÆÄË¼À ÑÇÌÀÏÀËÀÁ» ÑÇÐÓÐÑ»
ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÊÀÈÑÇÐÓÐÑ»ÕÏ»ÐÇÑÓÌÏÎÑÓÌÖËÎÌ
q¢ÌÇÄÏÎÌÄÈÄÊÀÈÃÄ¿ÄÈÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÊÀÈÌÍ¿ÏÈÄÔÄÌºÏÆÄÈÄÔÏÍØ½ÌÑÀ
q¢ËºÆÕÄÈÊÀÈÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÅÏÍÌÑ¼×ÍÌÑÀÔÀÏ¬ËËÇËÀÑÇÐÓÐÑ»ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÕÎÏÍÖ
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÍÖºÕÍÖÌ
ÍÏÈÐÑÄ¼À½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
Προφίλ υποψηφίου/ απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÍ¼ÊÇÐÇÔ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»°ÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌ¢ÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÓÔÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÄÈÔ¤± ¢YDFM 8PSE
qÌÎÐÇ"ÆÆËÈÊÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÖÆÄÈÍÌÍÈÊÍ¿
ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ 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
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍ e-mail: KPCT!QBVMHSFFDFDPN

°ÍÀÐÑºÏÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAkrathos Beach Hotel ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÇÌ®Ö
ÏÀÌÍ¿ÍËÇ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÐÄ×½Ì

Ζαχαροπλάστη
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
»ÀÐÑºÏÓÌ
qÌÎÐÄÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»Ô ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
(ΗΑCCP)
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
qÀÏÀÐÊÄÖ»ÃÈÄÒÌÎÌÊÀÈÄËËÇÌÈÊÎÌÆËÖÊÈÐ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÐÑÇÐ¼ÀÑÍÔQBUJTTFSJFÐÄCVGGFU
q¨ÈËÈÊ½Ô ÄÖÆÄÌ»ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q°ÈÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌÀÃÄËÅÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Παρέχουμε:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mailNBOBHFS!BLSBUIPTIPUFMHS

Το εστιατόριο «Ψωμί και Αλάτι» στo Χαλάνδρι ζητά:
Η Forthnet Α.Ε., η εταιρία που έφερε το internet και τη
συνδρομητική τηλεόραση στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες
τηλεπικοινωνιών και ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα
Nova, ζητά να προσλάβει για τα γραφεία της στον Ταύρο:

Υπαλλήλους Τεχνικής
Υποστήριξης Συνδρομητών
6ωρης απασχόλησης για εργασία
με σύστημα κυλιόμενων βαρδιών
Κωδικός θέσης: CCTA/0517
Χαρακτηριστικά θέσης:
qΟλοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων
πελατών μέσω εξερχόμενων κλήσεων με τα παρακάτω καθήκοντα: monitoring και επίλυση τεχνικών
αναφορών και καταγραφή των πληροφοριών μέσω
ηλεκτρονικού συστήματος
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει
τα εξής προσόντα - χαρακτηριστικά:
qΠτυχίο Ι.Ε.Κ. ή απολυτήριο τεχνικού λυκείου με
κατεύθυνση στην πληροφορική
qΕμπειρία στην πρόσβαση στο internet μέσω dial-up
και DSL
qΚαλή γνώση λειτουργικών συστημάτων windows
ΧΡ, vista 7/8.1, android, IOS
qΕπιθυμητή η γνώση macOS και linux
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
(γραπτά και προφορικά)
qΆριστη τηλεφωνική και γραπτή επικοινωνία
qΕυχέρεια στη δακτυλογράφηση
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
(για τους άνδρες υποψηφίους)
Η εταιρία προσφέρει:
qΔυνατότητα μετακίνησης από και προς την εταιρία
με εταιρικά πούλμαν
qΕκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
qΕυχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών
στο link: http://www.forthnet.gr/careers.

Είμαστε η κορυφαία ελληνική επιχείρηση με ολοκληρωμένη γκάμα προϊόντων για τον αγρό, το δάσος, τον
κήπο και τα πάρκα. Η δραστηριότητά μας επεκτείνεται
και στον χώρο των δομικών μηχανημάτων. Συνεργα×½ÀÐÑÄÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÃÈÄÒÌ»ÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÀÊÀÈ
ÃÈÀÒºÑÍÖÄ ¬ÌÓ À½  ÏÍØ½ÌÑÀ ºÐÓ
επιλεγμένων καταστημάτων με τα οποία συνεργαζόμαστε στην Ελλάδα.
Αναζητάμε κατάλληλους υποψηφίους για τη θέση:

Εμπορικός Διευθυντής
Κωδικός θέσης: ΕΔ 1/18
Απαραίτητα προσόντα για τη θέση:
qÄÌÑÀÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÒºÐÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÓË»ÐÄÓÌ
και συνολικά πάνω από 10 έτη στις πωλήσεις
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÃ¼ÊÑÖÀÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌËÈÀÌÈÊ»Ô
qÈÍ¼ÊÇÐÇËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌNBSLFUJOH ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
3 ετών
qÌÎÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ
ή οικονομικής /διοίκησης επιχειρήσεων.
Μεταπτυχιακός τίτλος είναι επιθυμητός
qÖÌºÄÈÀ »ÒÍÔÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÊÀÈÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÀÏÀÆÀÑÄ¿ÐÄÈÔÊÀÈÐ¿ÌÀÂÇ
εμπορικών συμφωνιών
q¤ÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÑÖÕÇºÌÓÌ
ομάδων, με προσανατολισμό στην εξυπηρέτηση
του πελάτη
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤± ÕÏ»ÐÇ&31 ÈÃÀÌÈÊ¬4PGU
Στην Π. Παπαδόπουλος Α.Ε.Β.Ε. πιστεύουμε στο
ηθικό επιχειρείν, στην υπευθυνότητα και στις σχέσεις
εμπιστοσύνης που έχουν χτιστεί με τους προμηθευτές,
τους συνεργάτες και τους καταναλωτές στη διάρκεια
της επιτυχημένης επιχειρηματικής μας πορείας
από την ίδρυση της εταιρίας.
Προσφέρουμε ένα δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
με δυνατότητα επαγγελματικής ανάπτυξης,
ανταγωνιστικές αποδοχές και συμμετοχή
σε ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
human.resources@papadopoulos.com.gr
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης «ΕΔ 1/18».
Θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους
που θα καλέσουμε σε συνέντευξη.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια για όλες τις αιτήσεις.

Μάγειρες

Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄBMBDBSUFÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
qÄÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÄÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÄÈÒÖÇÑ»Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: chef1@psomialati.gr

5PAressana Spa Hotel & Suites μέλος των SLΗ στα Φηρά Σαντορίνης, ηγετικό ξενοδοχείο ελληνικής φιλοξενίας και
πελατοκεντρικής αντίληψης επιθυμεί να προσλάβει:

Food & Beverage Manager
Οι οποίοι-ες θα επανδρώσουν και
θα αναπτύξουν την ομάδα μας
με απώτερο στόχο την ικανοποίηση
των πελατών μας, καθώς και την
αύξηση πωλήσεων της επιχείρησης.
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q¿ÍÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄ
ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
αστέρων
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ
παρουσία
qÌÎÐÇÑÇÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»Ô
λειτουργίας
qÌÎÐÇ)PUFM#BSUFOEJOH
και εστιατορικής

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
και μιας δεύτερης
qÌÎÐÇÊÏÀÐÈÎÌÊÀÈÄÈÃÈÊ½ÑÄÏÀ
Σαντορινιού αμπελώνα
q¢ÌÄÏÆ»ÐÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇ
των πωλήσεων
qÌÎÐÑÇÔÕÄÈÏÈÐÍ¿104
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
και συνεργατικό πνεύμα
q¢ÖÒ¿ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇ
και αποτελεσματική λειτουργία του
τμήματος
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ¬ÏÈÐÑÇÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
με τον πελάτη
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
προηγούμενων εργασιών

Πρόσθετα προσόντα:
qÌÎÐÇÀËËÈÊÎÌ¥ÐÀÌÈÊÎÌ
»ÄÏÀÌÈÊÎÌÊÏ¼ÌÄÑÀÈÒÄÑÈÊ¬
Προσφέρονται:
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
§¬ÏÑÈÍÔÍºÁÏÈÍÔ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔ
προσόντων - προϋπηρεσίας
qÈÀÍÌ»Ä8J'GJÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q§ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÉºËÈÉÇÐÄºÌÀÄÏÆÀÐÈÀÊ¬¬ÏÈÐÑÍ
περιβάλλον
ÈÀÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
απαραίτητη μία πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: hr@aressana.gr

ORLOFF SPA EXPERTS, an independent Athens-based
company specialized in spa consulting, is currently
seeking to recruit professionals for hotel spas for the
position of:

Spa Therapist (code STK)
Responsible for carrying out spa treatments, to deliver
a luxury spa experience to spa guests with courtesy
and efficiency while achieving retail sales objectives,
for the touristic season (April to October) in a 5* hotel
spa on the island of Kos.
Job description:
q1FSGPSNUIFTQBUSFBUNFOUTGPMMPXJOHBO
international brand training protocols and ensure
treatment room tidiness and cleanness at all times
before and after the treatment
q*OUSPEVDFHVFTUTUPTQBQSFNJTFT FYQMBJOUIFTQB
menu, promote treatments during spa tours and spa
promotions
q#FBXBSFPGBMMIPUFMGBDJMJUJFT TFSWJDFT FWFOUTBOE
offers and communicate with guests to enhance their stay
q%FWFMPQSFUBJMTBMFTBOEQSPQPTFBQQSPQSJBUF
QSPEVDUTUPHVFTUGPMMPXJOH#FBVUZBEWJDFTZTUFN
q.BOBHFUIFTQBCPPLJOHBDDPSEJOHUPEBJMZ
availabilities and respect check-in & check-out
procedures according to International Spa Standards
q,FFQBNPOUIMZJOWFOUPSZPGDBCJOBOESFUBJM
products and report accordingly
Qualifications:
q%FHSFFJO"FTUIFUJDTBOE$PTNFUPMPHZPSJO
1IZTJPUIFSBQZ
q$FSUJGJDBUFJONBOJDVSFQFEJDVSF OBJMBSU XJMMCFBO
asset
qPSZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBT4QBUIFSBQJTU 
preferably in a Luxury boutique hotel or a Spa resort
q5PUBMMZGMVFOUJO(SFFLBOE&OHMJTIJTNBOEBUPSZ
q5FBNXPSLTQJSJU TIPXSFTQFDUGPSDPMMFBHVFTBOE
ability to collaborate
q4USPOHPSJFOUBUJPOGPSHVFTUDBSFBOEDPNNVOJDBUJPO
skills
q"CJMJUZUPMFBSORVJDLMZBOENBTUFSBEFNBOEJOH
cosmetic brand
q&YDFMMFOUHSPPNJOHTUBOEBSETBOEIZHJFOFBU
all times, respect safety and confidentiality rules
q5BMFOUBOENPUJWBUJPOGPSTBMFTEFWFMPQNFOU
will be much appreciated
q1SPGFTTJPOBMJTNBOEBCJMJUZUPJOUFHSBUFBIPUFM
environment
The company offers:
q"UIPSPVHIBOEFYUFOTJWFJOJUJBMUSBJOJOHUP
International Spa Standards and spa brands
q"DPNQFUJUJWFTBMBSZ BOBUUSBDUJWFQBDLBHF
of benefits subject to performance,
q"DDPNNPEBUJPO NFBMTBUUIFIPUFM BGSJFOEMZXPSL
environment
q0QQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSEFWFMPQNFOUXJUIJO
a dynamic group.
1MFBTFTFOEB$7XJUIQIPUPHSBQI OPUJGZJOHUIFKPC
announcement code to e-mail: info@orloffspa.gr. All
applications will be treated with strictest confidence.

¢ÍÏÈÊ»ÊÀÈÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÍÕË ÒÇÌÎÌ
- Λαμίας επιθυμεί να προσλάβει:

Η εταιρία συμβούλων επιχειρήσεων REMACO A.E. αναζητά
για άμεση πρόσληψη:

Συντηρητή Μηχανολογικών
Εγκαταστάσεων

Γραμματέα Διοίκησης / Στέλεχος
Διοικητικής Υποστήριξης

O υποψήφιος καλείται να συμβάλλει στην αναπτυξιακή
προσπάθεια της εταιρίας, στελεχώνοντας το τμήμα
συντήρησης.
Αρμοδιότητες:
qÏÍËÇÑÈÊ»ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÃÈ½ÏÒÓÐÇÁËÀÁÎÌ
του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
εφαρμόζοντας τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες
των μηχανημάτων.
q¢ÈÒÄÓÏÄ¼ÊÀÒÇÄÏÈÌÎÔÑÈÔÆÏÀºÔÊÀÈ
συνεργάζεται στενά με τον υπεύθυνο παραγωγής ώστε
να εξασφαλίζεται η ομαλή και χωρίς καθυστερήσεις
λειτουργία των γραμμών.
q ÉÈÍËÍÆÄ¼ÑÇÌÊÏÈÐÈ½ÑÇÑÀÄÊÃ»ËÓÐÇÔÁËÀÁÎÌÊÀÈ
μεριμνά για την ύπαρξη των βασικών ανταλλακτικών.
q¢ÈÐÇÆÄ¼ÑÀÈÑÏ½ÍÖÔÄÊÐÖÆÕÏÍÌÈÐÍ¿ÊÀÈÁÄËÑÈÎÐÄÈÔ
του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
q¡ÍÇÒ¬ÐÑÇÌÄÊ½ÌÇÐÇÊÀÈÐÑÇÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÍÖ
προϋπολογισμού συντήρησης του εργοστασίου.
qÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÊÀÈÄËºÆÕÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌ
ασφαλείας.
q¢ÈÁËºÄÈÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÐÖÌÄÏÆÄ¼ÓÌ
και συνεργάζεται με αυτά.
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿»ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
(Ι.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ι.)
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¦ÀÑÍÈÊ¼ÀÊÍÌÑ¬ÐÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼
q¤ÒºÐÇÀÀÈÑÄ¼ÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
και συντονισμού εργασιών, ικανότητα διαχείρισης
εναλλακτικών σχεδίων δράσης, ευστροφία και
αποφασιστικότητα
H εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail: hr@tzanos.gr ή στο
ÅÀÉÖ½ÂÈÌÊÍÖ°ÐÍÖÏº ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
τον κωδικό θέσης «ΣΜΕ/3i».

Χειριστές
Η εταιρία Ορθοπεδικός Κόσμος Κυφίδης, ηγέτης στα
ορθοπεδικά, προθετικά και νοσοκομειακά είδη στην
ελληνική αγορά, η οποία διαθέτει ένα ευρύ και συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο αναζητά για το κατάστημά της στην Αθήνα συνεργασία με επαγγελματίες ειδικότητας πωλητή, τεχνολόγου ιατρικών μηχανημάτων,
φυσιοθεραπευτή ή και λοιπές ειδικότητες, με έμφαση
στον τομέα της υγείας, και προϋπηρεσία στον κλάδο
των πωλήσεων για τη θέση:

Ζητείται χειριστής γερανού, με άδεια χειριστού εν ισχύ
και εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών
Ñ¿ÍÖ¡ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÍÌ ÐÏ½ÖÏÆÍ ÑÑÈÊ»ÔÊÀÈ
χειριστής κλάρκ με άδεια χειριστού και εγγραφή
ÐÑÍ¢ÒÌÈÊ½§ÇÑÏÎÍ¨ÍÏÑÍÄÊÅÍÏÑÓÑÎÌÑ¿ÍÖ¡
για εργασία στο Αιγάλεω Αττικής.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
cv.athens@meccanica.gr

Κωδικός θέσης: SEC/1/18
Η ιδανική υποψήφια θα πρέπει να διαθέτει άριστες
οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες, σφαιρική
αντίληψη των εταιρικών λειτουργιών, καθώς και τα
ακόλουθα ελάχιστα τυπικά προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÑÍÖ.40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας (γνώση τρίτης ξένης γλώσσας θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν)
qÈÄÑ»ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÊ½ÈÐÇÔÃ¿ÍÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
συστατικών επιστολών
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
Η REMACO Α.Ε. προσφέρει ένα άριστο εργασιακό
περιβάλλον με ανταγωνιστικές αμοιβές, καθώς και
σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.
Οι υποψήφιες μπορούν να αποστείλουν αναλυτικό
βιογραφικό σημείωμα έως τις 31/1/2018
στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:
REMACO Α.Ε. Λεωφ. Κηφισίας 100
§ÀÏÀÒÓÌÍÃÏ½ÍÖ §ÀÏÍ¿ÐÈ
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
SFNBDP!SFNBDPHS°ÇË 
¨ÀÉ

ÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔGEOX στο εκπτωτικό χωριό Mc Arthur Glen ζητείται:

Πωλητής/τρια
πλήρους απασχόλησης
Απαραίτητα προσόντα - ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
των πωλήσεων
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑ» ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες
Επιθυμητό προσόν:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔ
πωλήσεων σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈ
ανάπτυξης
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
DW!PYGPSEDPNQBOZHS»ÐÑÍÅÀÉ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½.$4"-&4

Υπεύθυνου Πωλήσεων
½ÑÇÌ ÏÆÎ ¢¡¢¡ÈÍÇÕÀÌ¼ÀËÀÐÑÈÊÎÌ±ËÈ
κών Συσκευασίας στο Κορωπί ζητείται:

Χημικός Μηχανικός
απόφοιτος Πολυτεχνείου
για το τμήμα Έρευνας
και Ανάπτυξης με έδρα
το Κορωπί Αττικής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÍËÖÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»ÕÏ»ÐÇ
της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε βιομηχανικό περιβάλλον
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÍËÖÄÏÎÌ
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν
το βιογραφικό τους, αναφέροντας τον κωδικό
«ΕΑ» στο e-mail: cv.ea1@argo-sa.gr

Καθήκοντα:
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÁºËÑÈÐÑÍÄ¼ÄÃÍÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
των πελατών
qÀÄÆÈÐÑÍÍÈÄ¼ÑÈÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÎËÇÐÇÔ
του τομέα του
qÀÍÏÆÀÌÎÐÄÈÑÇÌÍ¬ÃÀÎËÇÐÇÔÊÀÈÌÀÅÏÍÌÑ¼×ÄÈ
για την εύρυθμη λειτουργία της
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈÒÀÑÇÏÇÒÍ¿ÌÍÈÊÀÌÍÌÈÐÍ¼
και τα πρότυπα λειτουργίας της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔ ¢¥ °¢¥»ÈÃÈÓÑÈÊÍ¿
κολεγίου) κατά προτίμηση στη διοίκηση επιχειρήσεων
στον χώρο της υγείας
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÒºÐÇ
με ευθύνη ομάδας στον χώρο των καταστημάτων
λιανικής ή σε εταιρίες ιατρικών/παραϊατρικών ειδών
q¥ÐÕÖÏºÔÇÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ½Ô
προσανατολισμός
qÍË¿ÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
δεξιότητες
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÕÏ»ÐÇÔ):
Αποστολή βιογραφικού στο e-mail:
christopher@kifidis-orthopedics.gr

Πρακτική Άσκηση σε Τουριστική Επιχείρηση
Αντικείμενο σπουδών: Τουριστικά
Περιοχή:ªÖÕÈÊ½  Ò»ÌÀ
Πρόσληψη: Άμεση
Αναζητούμε τον/την κατάλληλο/η υποψήφιο/α, που θα καλύψει θέση πρακτικής
άσκησης στο τμήμα πωλήσεων σε τουριστικό γραφείο στο N. Ψυχικό.
Διακρίνεσαι για το πάθος και την ισχυρή σου θέληση; Θέλεις να κάνεις την
πρακτική σου σε μία αναπτυσσόμενη
εταιρία στο κλάδο του τουρισμού;
Στείλε μας σήμερα το βιογραφικό σου και
πάρε θέση στην ομάδα μας! Το τουριστικό
γραφείο εξειδικεύεται στην προώθηση
και στη διαχείριση των κρατήσεων πολυτελών τουριστικών καταλυμάτων, καθώς
και στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών.
Καθήκοντα:
Ο ασκούμενος θα αναλάβει διαδικα-

σίες διαχείρισης ιστοσελίδων προώθησης καταλυμάτων, κρατήσεων και
λοιπών υποστηρικτικών εργασιών.
Ενδεικτικά:
q¢ÌÇºÏÓÐÇÍOMJOFÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
κρατήσεων / διεκπεραίωση
q ÌÀ×»ÑÇÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌ ºÏÄÖÌÀ
αγοράς
q±ÍÃÍÕ»ÊË»ÐÄÓÌÊÀÈ
διεκπεραίωση αιτημάτων πελατών
q¢ÈÐÀÆÓÆ»ÑÈÎÌÐÑÈÔÁ¬ÐÄÈÔ
δεδομένων, έρευνα αγοράς, εύρεση
νέων συνεργατών
Προσφέρουμε:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀ½ÊÑÇÐÇÔ
σημαντικής εμπειρίας στον χώρο
του e-commerce και του τουρισμού
Προφίλ υποψηφίων:

qÍÖÃÀÐÑ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
τουριστικών ή συναφών
με τη θέση επιστημών
q¿ÅÓÌÀÄÑÍÏ½ÆÏÀÀÐÍÖÃÎÌ
του να μπορεί να ξεκινήσει άμεσα
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤± 
.JDSPTPGU0GGJDF
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
και πνεύμα ομαδικότητας
q ÖÑÄÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι
παρακαλούνται όπως
αποστείλουν βιογραφικό
με πρόσφατη φωτογραφία
στο e-mail:
hr@privategreekvillas.com
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Αγγελίες εργασίας
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Μεγάλη εμπορική επιχείρηση που δραστηριοποιείται
στον κλάδο βρεφικών ειδών αναζητεί:
Υπάλληλο Γραφείου
Για θέση πλήρους απασχόλησης στο τμήμα
εμπορικής διαχείρισης.
Απαραίτητα προσόντα:
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÑ»ÀÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ 
ÏÍÇÒÄÈÎÌ ÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
qÍË¿ÊÀË½Ä¼ÄÃÍÀÆÆËÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.4&YDFM
qÌÎÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31
q§ÄÆ¬ËÇÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÆÏÀÑ½ÊÀÈÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½
λόγο στα ελληνικά και στα αγγλικά
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÇÏÍÐÍÕ»ÐÑÇÌËÄÑÍºÏÄÈÀ ÄÈÍÌ»
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÑÍÖ&31(BMBYZÑÇÔ4JOHVMBS
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
ÄÄÑÀÈÏÄ¼ÄÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄSFQPSUJOH NPOJUPSJOH
Βιογραφικά στο e-mail: HN!LJEEPHS
Back Office Δικηγορικού Γραφείου
Νότια Προάστια Αθηνών
ÈÀÒºÑÄÈÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÑ»ÀCBDLPGGJDFÃÈÊÇÆÍÏÈÊÍ¿
ÆÏÀÅÄ¼ÍÖ¢¼ÐÀÈÄÉÍÈÊÄÈÓºÌÍÔÄÐÖÐÑ»ÀÑÀÊÀÈ
ÑÇÌÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÃÄÃÍºÌÓÌ°ÎÏÀÐÍÖÃ¼ÌÄÑÀÈÇ
ευκαιρία να εργαστείς σε μεγάλο δικηγορικό όμιλο!
Η ManpowerGroup ÆÈÀ ËÍÆÀÏÈÀÐ½ ÄË¬ÑÇ ÑÇÔ 
ÆÌÓÐÑÍ¿ÃÈÊÇÆÍÏÈÊÍ¿ÆÏÀÅÄ¼ÍÖÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÀÌ½ÑÈÀ
ÏÍ¬ÐÑÈÀÑÓÌ ÒÇÌÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÄÈÏÍÖÍÂ»ÅÈÍ
ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÓÔÖ¬ËËÇËÍCBDLPGGJDF
Ωράριο απασχόλησης: ÄÖÑºÏÀ ÓÔ ÀÏÀÐÊÄÖ»
09:00-18:00
Αρμοδιότητες: Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να
ÆÌÓÏ¼×ÄÈÁÀÐÈÊÍ¿ÔÌÍÈÊÍ¿Ô½ÏÍÖÔ ÊÀÒÎÔÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÅÖÐÈÊÍ¿ÀÏÕÄ¼ÍÖÊÀÈÑÓÌ
ÅÀÊºËÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ ÏÍÄÑÍÈ¬×ÍÌÑÀÔÑÈÔÌÍÈÊºÔ
ενέργειες και υποστηρίζοντας το νομικό τμήμα.
Πιο συγκεκριμένα:
q ÍÐÑÍË»ÊÀÈÀÏ¬ÃÍÐÇ½ËÓÌÑÓÌÃÈÊÍÆÏ¬ÅÓÌ
ÐÄÃÈÊÀÐÑÈÊÍ¿ÔÄÈÄËÇÑºÔÊÀÈÃÈÊÇÆ½ÏÍÖÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÃÈÊÀÐÑÈÊÍ¿ÔÄÈÄËÇÑºÔ
και δικηγόρους
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÊÀÑ¬ÒÄÐÇÃÈÀÑÀÆÎÌËÇÏÓ»Ô
qÖÌÑ¬ÉÄÈÔÊÀÈºËÄÆÕÍÔÄÉÓÃ¼ÊÓÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÄÔÄÃ¼ÊÑÖÍÃÈÊÇÆÍÏÈÊÎÌ
ÄÈÄËÇÑÎÌÊÀÈÃÈÊÇÆ½ÏÓÌ
q°ÀÉÈÌÍ»ÐÄÈÔÊÀÈÀÏÕÄÈÍÒÄÑ»ÐÄÈÔ
q´ËÄÆÕÍÔÅÖÐÈÊÎÌÅÀÊºËÓÌÊÀÈÍÏÒ½ÑÇÑÀÔ
ÃÈÊÍÆÏ¬ÅÓÌ
q¢ÈÊÖÏÎÐÄÈÔÃÈÊÍÆÏ¬ÅÓÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÄÌÄÏÆÄÈÎÌÐÑÍÐ¿ÐÑÇÀ
q¿ÌÑÀÉÇ ÄÈÑÀÆÎÌ
q¢ÈÐÑÏÍÅºÔÃÈÊÍÆÏ¬ÅÓÌÐÄÑÏ¬Ä×ÄÔ
Προφίλ υποψηφίου:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À ÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση σε δικηγορικό γραφείο
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥°¢¥
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ"SPUSPO
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÏ¬ËËÇËÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Παροχές:
q§ÄÈÊÑ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÜ
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½
εργασιακό περιβάλλον
Βιογραφικά στο e-mail:
SFDSVJUJOH!NBOQPXFSHSPVQHS
Υπάλληλος Γραφείου /Αρχιτέκτονας
Περιγραφή θέσης:¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÐÖÌÄÃÏ¼ÓÌÊÀÈÄÊÒÄÐÈÀÊÎÌÄÏÈÑºÏÓÌΜ
Events & Productions,ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇ
ÑÓÌÌºÓÌÑÇÔÆÏÀÅÄ¼ÓÌ ¬ÑÍÍÓÔÖ¬ËËÇËÍÆÏÀφείου/αρχιτέκτονα.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»ÐÕÍË»
%%FTJHO
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÈÀÔÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔ
γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
qÇÀÐ¼ÀÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇËÈÊ¼À
qÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ%%FTJHO QIPUPTIPQ 
BVUPDBE QSFNJFS
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ËÍÈÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÍÖÔÄ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: BOBTUBTJBEJT!NFWFOUTHS
¢ÈÒÖÍ¿ÄÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÄÆÈÀÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÀÔ
ÐÑÍ§ÀÏÍ¿ÐÈ
Στέλεχος Υποστήριξης Πωλήσεων
Αρμοδιότητες:
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÍ¬ÃÀÔÓË»ÐÄÓÌ CBDLPGGJDF
TVQQPSU
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÃÈÊÑ¿ÍÖÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌ
q ÌÀÌºÓÐÇÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
Προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÍÑÖÕ¼ÍÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ NBSLFUJOH 
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄQSPKFDUTÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÌÀÆÏÍÑÈÊ½
ÕÎÏÍ ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±.40GGJDF
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÑÀÕ¿ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÊÑºËÄÐÇ
ÑÓÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
qÏÀÐÑ»ÏÈÍÈ ÄÉÓÐÑÏÄÅÄ¼ÔÊÀÈÄÖºËÈÊÑÍÈ
ÄÈÃÈÀ¼ÑÄÏÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
και διαπραγματευτικές ικανότητες
Βιογραφικά στο e-mail: IS!DHBJBHS
¤ÀËÖÐ¼ÃÀTVQFSNBSLFUTΚρητικός Α.Ε ÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖËÈÀÌÄÍÏ¼ÍÖ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÊÄÌÑÏÈÊ»ÔÀÍÒ»ÊÇÔ
ÑÇÔÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ§ÀÆÍ¿ËÀÔ ÑÑÈÊ»Ô
Βοηθό Υπευθύνου Δρομολόγησης
(κωδικός θέσης: L1)
Προφίλ υποψηφίου:
q¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÄÔÆÌÎÐÄÈÔÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
του τμήματος αποστολών
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃ¿Í  ÇÌÎÌ
ÐÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
q ½ÅÍÈÑÍÈÆÄÌÈÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Αρμοδιότητες:
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÃÏÍÍË½ÆÇÐÇÔÅÍÏÑÇÆÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÕÏ½ÌÍÖÀÏ¬ÃÍÐÇÔÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
στα καταστήματα
q´ËÄÆÕÍÔÃÄËÑ¼ÓÌÅ½ÏÑÓÐÇÔÊÀÈÊÀÑÀÆÏÀÅÈÊÎÌ
θερμοκρασίας
q´ËÄÆÕÍÔËÇÏ½ÑÇÑÀÔÅÍÏÑÇÆÎÌ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÏÄ½ÀÃÄÈÎÌÍÃÇÆÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÄËËÄÈ¬ÑÓÌËÄÍÌÀÐ¬ÑÓÌ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÊÀÑÀÌÍ»ÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÐÑÍÖÔÖÄÖÒ¿ÌÍÖÔÅÍÏÑÎÐÄÓÌ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÆÈÀÑÖÕ½Ì
ÊÀÒÖÐÑÄÏ»ÐÄÈÔÀÏ¬ÃÍÐÇÔÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη εργασία
q§ºÐÀÀ½Ï½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÀÏºÕÍÖÄ
ÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀÆÈÀÑÇÒºÐÇÐÀÔ ÎÐÑÄÌÀ
ÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
και ανάπτυξης
Βιογραφικά στο e-mail: DW!BOFEJLDPNHS ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ της θέσης. Για όλα τα βιογραφικά
ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÀÀÀÌÑÇÒÍ¿Ì½ÌÍ
ÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Η εταιρία Constantinou Bros. HotelsÐÑÇÌ¬ÅÍ
¦¿ÏÍÖ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÍÌ¬ÃÓÌÑÇÔ
Γραμματείς
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
υπηρεσιών της εταιρίας
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Ë»ÏÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓτογραφία να αποστέλλονται στο e-mail: IS!DCI
DZQSVTDPN»ÐÑÇÌÊ¬ÑÓÒÈÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ$POTUBOUJOPV
#SPT)PUFMT  )VNBO3FTPVSDFTEFQBSUNFOU °
°¦¬ÅÍÔXXXDCIDZQSVTDPN
Η Auto Marin A.E. ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Υπάλληλο Γραμματειακής Υποστήριξης
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍºÐÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ»°¢¥
qÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÌÎÐÄÈÔÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!BVUPNBSJOHS. Για ευκαιÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌ
ιστοσελίδα μας XXXBVUPNBSJOHSÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Personal Assistant
8JUIFYUSFNFMZTUSPOHFOHMJTIDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
Housination JTBGVMMTFSWJDF CPVUJRVFWJMMBSFOUBM
BHFODZPGIJHIFOEWJMMBSFOUBMFYQFSUJTFBOEBO
FYDMVTJWFOFUXPSLPGDPNNFSDJBMQBSUOFST5IF
DBOEJEBUF XJMM XPSL DMPTFMZ XJUI UIF GPVOEFS
XJUI EBZUPEBZ PQFSBUJPOT 8F BSF MPPLJOH GPS
B SFTQPOTJCMF 1FSTPOBM "TTJTUBOU UP QSPWJEF
QFSTPOBMJ[FETFDSFUBSJBMBOEBENJOJTUSBUJWFTVQQPSU
JOBXFMMPSHBOJ[FEBOEUJNFMZNBOOFS:PVXJMM
XPSLPOBPOFUPPOFCBTJTPOBWBSJFUZPGUBTLT
SFMBUFEUPNBOBHFSTXPSLJOHMJGFBOEDPNNVOJDBUJPO
The Personal Assistant role includes:
Sales:
q)BOEMJOHJODPNJOHDMJFOUSFRVFTUT

q1IPOFBOEFNBJMDPNNVOJDBUJPO
q'PMMPXVQT
q.BUDIUIFDMJFOUUPUIFJEFBMEFTUJOBUJPOWJMMB
Communication:
q4DSFFOJOHQIPOFDBMMT
q&ORVJSJFTBOESFRVFTUT
q)BOEMJOHUIFNXIFOBQQSPQSJBUF
Customer relations:
q.BOBHFCPPLJOHT
q'PMMPXVQXJUIUIFJSQBZNFOUTTDIFEVMFT
q.BOBHFBOZSFRVFTUTUIFZIBWFCFGPSF
BOEEVSJOHUIFJSSFOUBM
CRM program: 6TJOHUIF$3.QSPHSBNUPSFQMZ
UPSFRVFTUTBOELFFQJOHVQUPEBUFPVSEBUBCBTF
Ιf you are:
q"NVMUJUBTLFS
q6OEFSZFBSTPME
q)BWFFYDFTTJWFLOPXMFEHFPG*5
q-JLFUBLJOHJOJUJBUJWFTBOEMPWFUPUSBWFM
UPUIF(SFFLJTMBOET
8FXPVMEMPWFUPIFBSCBDLGSPNZPV*GZPVBSF
MPPLJOHGPSUIFUZQJDBMUPKPCUIFOZPVTIPVME
SFDPOTJEFSBQQMZJOHBTXFSFRVJSFTPNFGMFYJCJMJUZ
FTQFDJBMMZEVSJOHUIFTVNNFSTFBTPO
"QQMZUPe-mail: JOGP!IPVTJOBUJPODPN
Γραμματέας Εμπορικής Διαχείρισης
Αθήνα (ADM 2711)
Περιγραφή:¢ÈÑÖÕÇºÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÊÀÈÑÇÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌÊÀÈÃÇÍÐ¼ÓÌºÏÆÓÌÀÌÀ×ÇÑ¬
άτομο για τη γραμματεία εμπορικής διαχείρισης.
Καθήκοντα θέσης:°ÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÑÇÔÒºÐÇÔÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÑÇÌºÊÃÍÐÇÊÀÈÑÇÌÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ 
ÑÇÌÀÏÕÄÈÍÒºÑÇÐÇÊÀÈÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖÊÀÈÑÇÌ
Ñ»ÏÇÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
λειτουργιών της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑ¼ÑËÍÖÐÍÖÃÎÌÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ¢¥ °¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÐÕÄÑÈÊ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
4PGUPOF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ 1SPGJDJFODZ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÐÓÐÑ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
χρόνου
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
&ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: HPPHM[B5CQ
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍArte & Mare Elia Mykonos Suites
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ
Κοπέλα για Γραμματειακή Υποστήριξη
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÄËËÇÌÈÊÍ¿»ÉºÌÍÖÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÏÍÅÍÏÈÊ¬ÊÀÈÆÏÀÑ¬
της αγγλικής γλώσσας
qÌÎÐÇÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±.40GGJDF
ÊÀÈJOUFSOFUBQQMJDBUJPOT
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍÖÏÈÐ½
Παρέχονται:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢Ñ»ÐÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: FMJBTVJUFT!IPUNBJMDPN
Γραμματειακή Υποστήριξη (κωδικός: ADM2)
Η εταιρία: Η εταιρία Datavision δραστηριοποιείται
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÕÏ½ÌÈÀÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÑÓÌÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌ Ä
ºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ¢¼ÌÀÈÈÐÑÍÍÈÇºÌÍÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔ
ÃÈÄÒÌÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊÎÌÍ¼ÊÓÌ ÀÏºÕÍÌÑÀÔÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔË¿ÐÄÈÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌ
με έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης.
Η θέση:¤ÖÍÂ»ÅÈÀÍÔÍÖÒÀÄÈËÄÆÄ¼ÒÀÄÌÑÀÕÒÄ¼
στο ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας και τα καθήκοντά
της/του θα περιλαμβάνουν εταιρική γραμματειακή
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÓË»ÐÄÓÌ ÄÑÈÔÀÏÀÊ¬ÑÓÊ¿ÏÈÄÔÀÐÕÍË¼ÄÔ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÓË»ÐÄÓÌ Ð¿ÌÑÀÉÇ ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
οικονομικών/τεχνικών προσφορών
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ
ÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÇÔÄÉÄÏÕ½ÄÌÇÔ
ÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔÊÀÈÑÇËÄÅÓÌÈÊÍ¿ÊºÌÑÏÍÖ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÍÏÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ ºÊÃÍÐÇ
και καταχώρηση εμπορικών παραστατικών
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÈÐÏ¬ÉÄÓÌ ËÇÏÓÎÌ ÐÖÅÓÌ¼À
ÖÍËÍ¼ÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÀÏÀÃ½ÐÄÓÌ
ÄËÀÑÎÌ ÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊË»ÐÄÓÌÑÄÕÌÈÊ»Ô
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÐÖÁ¬ÐÄÓÌ ÄÊÊÏÄÍÑ»ÑÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇNBSLFUJOHDBNQBJHOT OFXTMFUUFST
Το προφίλ σας:ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÄ¼ÐÑÄÐÄÒºÐÇÌÀ
ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης γραμματειακή
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ ÒÀÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÄÑÄÑÀÀÊ½ËÍÖÒÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ  ÑÏÈÎÌ
ετών σε εταιρία πληροφορικής
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÏÍÅÍÏÈÊ» 
ÆÏÀÑ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÃÈÄÒÌÄ¼ÔÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑºÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÖÌÀËËÀÆÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31$3.
και λογισμικών
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
.JDSPTPGU0GGJDF 8JOEPXT *OUFSOFUÊÑË
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÀÀÈÑÇÑÈÊÍ¿Ô
ÄË¬ÑÄÔ ÏÍÇÒÄÖÑºÔ ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
q¢ÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔÐÑÇÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÊÀË»
ÆÌÎÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
q¢ÉÓÐÑÏÄÅ»Ô ÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ Ä¬ÌÄÐÇÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½
και το γραπτό λόγο

q±ÂÇËºÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÀÌ¬ËÇÂÇ
ÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÐÊºÂÇ ¬ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÖÍÒºÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÈ¬ÒÄÐÇÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇÔ
για τις εξελίξεις στον χώρο της τεχνολογίας
Η εταιρία προσφέρει: Εφόσον επιλεγείτε για
την κάλυψη της θέσης, σας προσφέρονται τα:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ*,"
q#POVTÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÈÍÏÅÓÑÈÊ¬ÐÄÈÌ¬ÏÈÀ
qÄÀÌÈÊ½ ÅÈËÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
q³ÏÈÐÑÄÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ
μιας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας
¢¬ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ Ñ½ÑÄÍÏÄ¼ÑÄÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄ¬ÄÐÀ
Ë»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ ÄÐÖÌÍÃÄÖÑÈÊ»ÄÈÐÑÍË»
στη διεύθυνση: KPC!EBUBWJTJPOHS. Η εταιρία μας τηρεί
ÀÖÐÑÇÏÍ¿ÔÊÀÌ½ÌÄÔÄÕÄ¿ÒÄÈÀÔÊÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÔ
§ÄÆ¬ËÍÔÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ½ÔÍÏÆÀÌÈÐ½ÔÐÑÇ¿ÏÍ ζητά:
Personal Assistant
ÌÀÅÄÏ½ÄÌÇÐÑÍÌÏ½ÄÃÏÍÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÌÀÐÖÌÑÍÌ¼×ÄÈ
και να χειρίζεται ιδιαίτερα σημαντικά θέματα της
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÏÍºÃÏÍÖ ½ÓÔÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔ
ÑÍÖ ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔ  ÑÈÔ ÄÑÀÊÈÌ»ÐÄÈÔ  ÑÀ ÑÀÉ¼ÃÈÀ
του και διάφορες συναντήσεις.
Ê½ÀÒÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÒºÀÑÀ13ÄÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÍÖ
ÃÇÍÐ¼ÍÖ ÒÀºÕÄÈ¬ÄÐÇÐÕºÐÇÄÑÍÌÑ¿ÍÄ
ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊºÔÄÌÎÐÄÈÔÀÏºÄÈÌÀÍÏÄ¼ÌÀ
βάζει προτεραιότητες και να αρχειοθετεί πληροφορίες
ÆÈÀÒºÀÑÀÍÖÄÌÃÈÀÅºÏÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÌÏ½ÄÃÏÍ
¢¼ÐÇÔÒÀÏºÄÈÌÀÍÏÄ¼ÌÀÐÖÌÑ¬ÐÐÄÈÏÍÙπολογισμό για την λειτουργία του γραφείου του
ÏÍºÃÏÍÖ ÊÀÈ ÌÀ ÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ Ä ÑÀ ÐÑÄËºÕÇ ÑÍÖ
ÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ä¿ÐÑÍÕÀÆÈÀÑÇÌÐÓÐÑ»ËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇ
του προέδρου.
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÕÏ»ÐÇ¤±
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÀ
ÖÄ¿ÒÖÌÇÒºÐÇ
q³ÌÄÐÇÐÄÀÍÑ¿ÓÐÇÁÀÐÈÊÎÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÄÆÄÒÎÌ ÓÏÈ½ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¿ÐÑÍÕÇÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÄËºÆÕÍÖÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
Παρέχεται: καλό πακέτο αποδοχών.
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÏÍÓÒ»ÐÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ Äκωδ.: P.A./ΑΜ. στο e-mail: BMJOB
NJOJ!BNSPQHS

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η Funky Buddha ºËÍÔÑÍÖP¼ËÍÖ MUFY4" ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÐ¿ÆÕÏÍÌÇÔÀÌÃÏÈÊ»Ô ÆÖÌÀÈÊÄ¼ÀÔÊÀÈÀÈÃÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ
ÑÇÔÃÖÌÀÈÊ»ÔÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ 
ÀËË¬ÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Product Coordinator
Περιγραφή θέσης:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÏÍÇÒÄÖÑºÔÆÈÀÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÑÈÎÌ
q ÍÐÑÍË»ÀÏÀÆÆÄËÈÎÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑÇÔÍÏÄ¼ÀÔ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÀÏÕÄ¼ÍÖÀÖÑ»Ô
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
με το δημιουργικό τμήμα για την ορθή
ÊÀÈºÆÊÀÈÏÇÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
Προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ.40GGJDF
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
και διαπραγματευτικές ικανότητες
qÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿"UMBOUJTÊÀÈ&OUFSTPGU
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÑ»ÏÇÐÇÔEFBEMJOFTÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ê¬ÑÓÀ½¼ÄÐÇ
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍ
της μόδας
Βιογραφικά στο e-mail: IS!BMUFYHS
)Generation Y-International e-Business Experts
ºÕÄÈ ÀÌÀÃÄÈÕÒÄ¼ ÐÄ MFBEFS JOUFSBDUJWF BHFODZ Ä
ÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖFDPNNFSDFÄÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÌÍÑ½ÓÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÅÀÏÍÆÎÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÑÇÌÏÍÎÒÇÐ»ÑÍÖÔ
ºÐÓÐÑÍÕÄÖºÌÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌEJHJUBMNBSLFUJOH 
ÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÓÌÆÈÀÑÍÌÊ¬ÒÄÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÑÇÔÊÀÈ
ÑÍÖÔÄÈºÏÍÖÔÐÑ½ÕÍÖÔÑÍÖ)(FOFSBUJPO:ÀÌÀ×ÇÑ¬
Τελειοφοίτους Τ.Ε.Ι.
Marketing/Εμπορίας & Διαφήμισης
Για την εξάμηνη ÏÀÊÑÈÊ»ÑÍÖÔ¬ÐÊÇÐÇÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÑÍÖNBSLFUJOH
Περιγραφή θέσης/καθήκοντα:
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÌÀÌºÓÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÑÖÀÊÎÌ
ÃÈÀÅÇ¼ÐÄÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÌºÓÌ
(PPHMF"ET 'BDFCPPL"ETÊ¬
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊºÔÊÀ¬ÌÈÄÔ
ÐÑÀºÐÀÊÍÈÌÓÌÈÊ»ÔÃÈÊÑ¿ÓÐÇÔ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÊÄÈºÌÓÌ ÄÈÐÑÍËÎÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÀÍÐÑÍË»OFXTMFUUFST
q´ÏÄÖÌÀ ÀÌ¬ËÖÐ»ÑÇÔÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇÏÍÑ¬ÐÄÓÌ
στοχευμένης διαφήμισης
Απαιτούμενα προσόντα
(ακαδημαϊκά/επαγγελματικά):
q°ÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÔÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ5&*NBSLFUJOH 
ÄÍÏ¼ÀÔÃÈÀÅ»ÈÐÇÔ
q¿ÅÓÌÀÄÑÍÏ½ÆÏÀÀÐÍÖÃÎÌÌÀÍÏÄ¼
να ξεκινήσει άμεσα την πρακτική του άσκηση

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿TPDJBMNFEJB
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÌÑ¼ËÇÂÇ ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇ
qÀÇÌºÕÄÈÏÀÆÀÑÍÍÈ»ÐÄÈÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇ
ºÐÓÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ¢ »ÀËÈ½ÑÄÏÍÖ
ÄÈÕÄÈÏÇÐÈÀÊÍ¿
Γενικές προϋποθέσεις:¤ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÑÓÌÅÍÈÑÇÑÎÌ
ÏÀÆÀÑÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐ¿ÅÓÌÀÄÑÀÏÍÁËÄ½ÄÌÀ
από το πρόγραμμα σπουδών τους και τη νομοθεσία
σχετικά με την πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.
Δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας μετά την ολοκλήÏÓÐÇÑÇÔÏÀÊÑÈÊ»Ô¬ÐÊÇÐÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: DBSFFST!HFOFSBUJPOZHS
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Kassandra Palace Hotel & Spa  JO,SJPQJHJ )BMLJEJLJ
BSFMPPLJOHGPSUIFTVNNFSTFBTPO GPSB
Human Resources Manager
Job description:
q"UUSBDUJOHCFTUDBOEJEBUFTGPSUIFSJHIUQPTJUJPO
q$7TDSFFOJOH
q*OUFSWJFXTTDIFEVMJOH
q%FWFMPQJOH)3TUSBUFHJFTBOEJOJUJBUJWFT
BMJHOFEXJUIUIFPWFSBMMIPUFMTUSBUFHZ
q#VJMEJOHBIFBMUIZKPCFOWJSPONFOU
q4UBGGCVEHFUJOH
q$SFBUFBQFSTPOBMJUZDPNQFUFODJFTNBQ
GPSFWFSZQPTJUJPO
q$SFBUJOHBOEVQEBUJOHKPCSFRVJSFNFOUT
GPSFBDIQPTJUJPOBUUIFDPNQBOZ
q1MBOOJOHUSBJOJOHJOEVDUJPOGPSUIFTUBGG
Applicant’s main qualifications:
q6OJWFSTJUZEFHSFFSFMBUFEUPCVTJOFTTTUVEJFT
IVNBOJTUJDTUVEJFT
q1SJPS)3FYQFSJFODF
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOIPTQJUBMJUZJOEVTUSZ
JTEFTJSBCMF
q*OEFQUILOPXMFEHFPGUIFHSFFLMBCPVS
MFHJTMBUJPO
q$PNQVUFSTLJMMT
q&YDFQUJPOBMDPNNVOJDBUJPOUFBNXPSLTLJMMT
q1SPCMFNTPMWJOHBOEEFDJTJPONBLJOHBQUJUVEF
5IPTFXIPBSFJOUFSFTUFE BSFLJOEMZSFRVFTUFE
UPTFOEUIFJSDW XJUIBSFDFOUQIPUPBUUBDIFEUP
e-mail: JOGP!LBTTBOESBQBMBDFHS
) Trenkwalder Hellas αναζητά για λογαριασμό
ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÈÃÈÓÑÈÊÍ¿¥¢¦ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Marketing Manager
Ρόλος:
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÑÏÀÑÇÆÈÊÎÌ
NBSLFUJOHÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÖÅÓÌÇÒºÌÑÓÌ
ÐÑ½ÕÓÌ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÏ¬ÐÄÓÌ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÍÖ¥¢¦
q&WFOUTÊÀÈÄÊÒºÐÄÈÔ
q%JHJUBMÊÀÈTPDJBMNFEJBNBSLFUJOH
q³ÄÐÍNBSLFUJOH
qÇ½ÐÈÄÔÐÕºÐÄÈÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q3FQPSUJOHÊÀÈºÏÄÖÌÄÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖNBSLFUJOH
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
σε αντίστοιχη θέση
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÐÄÐÖÌÀÅ»ÊË¬ÃÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
.40GGJDF
qÏÀÐÑ»ÏÈÍÏÍÅ¼Ë
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÄÖºËÈÊÑÍÓÏ¬ÏÈÍ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÄÔÇÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ικανότητες
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÑÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
ÊÀÈÏÍÐÓÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÎÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÊÓÃÈÊ½
ÒºÐÇÔ.BSLFUJOH.BOBHFSÐÑÍe-mail: DWHSFFDF!
USFOLXBMEFSDPN.
§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για
να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της εταιρίας μας.
¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ
θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Hotel Assistant Manager
8FBSFJOUFSFTUFEJOSFDSVJUJOHBZPVOH DPNQFUFOU 
BOEXFMMPSHBOJ[FE"TTJTUBOU.BOBHFS
Εssential qualification:
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOIJHIFOEQSPQFSUZ
XJUIBNQMFHVFTUSFMBUJPOT
q1FSGFDUDPNNBOEPGUIFHSFFLBOEFOHMJTI
XSJUUFOBOETQPLFOMBOHVBHF
q3FMBUFEBDBEFNJDDSFEFOUJBMT
q)BWFBOFYDFMMFOUDPNNBOEPG8JOEPXT
BOE.JDSPTPGU0GGJDFBOEFYQFSJFODFXJUIIPUFM
JOGPSNBUJPOTZTUFN
Desirable qualifications:
q,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
GSFODIQSFGFSBCMZ
q'#NBOBHFSJBMFYQFSJFODF
q$VMJOBSZFYQFSJFODF
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPO
$POTUBOUTVQFSWJTJPOPGTUBGGBOEJOUFSBDUJPOXJUI
HVFTUT XJMM SFRVJSF B GMFYJCMF NBOBHFSJBM TUZMF
"TTJTUJOHUIF(.JONPTUEVUJFTCVUBMTPMFBEJOH
EFQBSUNFOUTEFNBOETTUBNJOBBOEBQPTJUJWFBUUJUVEF

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
The Assistant Manager is directly answerable to the
GM and management company and will be expected
to complete weekly and monthly operational reports.
Apply to e-mail: sunrise-management@cosmotemail.gr
Operations Assistant
Marine industry company with activities in spare parts
construction and trading, located in Aspropyrgos,
is searching for qualified Operations Assistant.
q8JUIZFBSTPGFYQFSJFODFJOTJNJMBS
or administrative position
q'MVFOUFOHMJTI
q1$MJUFSBM
q%SJWJOHMJDFODF
Apply to e-mail: accounting@temika.gr
Η εταιρία Karatarakis hotels & restaurants με έδρα
το Ηράκλειο Κρήτης, ζητάει να προσλάβει άμεσα:
Project Manger
Σύμβουλο για την ολοκλήρωση και αρχική υποστήριξη
SPMMPVU ÄÅÀÏÍÆ»Ô&318.4
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ&31$3.
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
»ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔCVTJOFTTÄÅÀÏÍÆÎÌ
q¢¬ÏÊÄÈÀÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇCVTJOFTTQSPDFTTFT
q$PNQVUFSMJUFSBUF
ÌÎÐÇÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ0GGJDF
ÌÎÐÄÈÔ42-DSZTUBMSFQPSUT ÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
ιδιαίτερα
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇÌºÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ
επιχειρηματικού λογισμικού
Προσφέρονται:
q³ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÆÈÀÑÍÀÀÈÑÍ¿ÄÌÍÕÏÍÌÈÊ½
διάστημα ολοκλήρωσης του project (ελάχιστος
ÄÊÑÈÎÄÌÍÔÕÏ½ÌÍÔ»ÌÄÔ ÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Apply your cv to e-mail:
lefteris@karatarakisgroup.com
Digital Marketing Executive
Responsibilities:
q&YFDVUFXFFLMZBOENPOUIMZTPDJBMNFEJBQMBOT
q)FMQHSPXGBOBOEGPMMPXFSCBTFPOLFZ
DPNQBOZTPDJBMNFEJBPVUQPTUT FH 'BDFCPPL 
5XJUUFS :PV5VCF -JOLFE*O FUD
q)FMQBOBMZ[FFGGFDUJWFCFODINBSLT
for measuring impact of social media efforts
q$SFBUF DVSBUFBOENBOBHFDPOUFOU
for the company’s web platforms
q.POJUPSDPNQFUJUJWFBDUJWJUZ
q'PSNJEFBT SFTFBSDI TPVSDFDSFBUJWF DSBGU
and edit posts for the company social channels
q#VJMESFMBUJPOTIJQTXJUIJOUIFDPNNVOJUZ
(community involvement)
q.POJUPSQPTUTGPSBOZGPMMPXVQPSJOUFSBDUJPO 
route comments in need of subject matter
expertise to the appropriate parties
q4UBZBCSFBTUPGLFZJOEVTUSZUSFOET DPNQFUJUJWF
insights and emerging social media/marketing
UFDIOPMPHJFTSFQPSUPOCFTUQSBDUJDFT
q1MBOBOEFYFDVUFFNBJMBOEEJSFDUNBSLFUJOH
campaigns
Skills & competencies:
q$POUFOUNBSLFUJOH
q4PDJBMNFEJBNBOBHFNFOU
q"CJMJUZUPUBMLBOEXSJUFJOUIFCSBOEWPJDF
q&YQFSJFODFPGEJHJUBMDPOUFOUNBOBHFNFOU 
4&.BOE4&0
q&YUFOTJWFLOPXMFEHFPGTPDJBMNFEJBQMBUGPSNT
q1SPGJDJFODZPO&YDFM 8PSE 1PXFS1PJOU
q'BNJMJBSXJUIEJHJUBMBOBMZUJDTBOE
measurement tools (Google Analytics, etc)
q"EPCF1IPUPTIPQ)5.q&YQFSJFODFXJUITPDJBMNFEJBNPOJUPSJOHUPPMT
TVDIBT5XFFUEFDLBOE)PPUTVJUF
q'MVFODZJOFOHMJTIHSFFLSFRVJSFE XSJUJOH
speaking), other languages is a plus
(but not required)
Primary job qualifications:
q6OJWFSTJUZDPMMFHFEFHSFFJONBSLFUJOH 
DPNNVOJDBUJPOT KPVSOBMJTN MJUFSBUVSF 13
or equivalent
q3FMFWBOUJOUFSOTIJQTPSQSFWJPVTXPSL
experience
q4USPOHDPQZXSJUJOHBOEJOUFSQFSTPOBM
communication skills (first and foremost
in English)
q%FEJDBUJPOBOEEFTJSFUPMFBSO
Apply to e-mail: hr@c-gaia.gr
Η εταιρία Αφοί Χιωτάκη Α.Β.Ε.Ε. αναζητά για τη
στελέχωση του τμήματος marketing:
Marketing Manager
Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης στο πλαίσιο
του ρόλου θα είναι υπεύθυνος για τα παρακάτω:
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÑÍÖÄÑ»ÐÈÍÖNBSLFUJOHQMBOÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÇÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÊÀÈÑÍÖÔÐÑ½ÕÍÖÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇÍÈÊ¼ËÓÌ
ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ JOIPVTF CC CD
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÏÍÑ¬ÐÄÓÌ
και δομημένη αναφορά προς τη διοίκηση
q´ÏÄÖÌÀÊÀÈÄËºÑÇÀÆÍÏ¬ÔÐÑ½ÕÍÖ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÀÏÍÖÐ¼ÀÔ
ÐÄÊËÀÃÈÊºÔÄÊÒºÐÄÈÔ ÇÄÏ¼ÃÄÔÊÀÈÐÖÌºÃÏÈÀ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊºÔÄÐÊÍ½
ÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÊÀÑ¬ËËÇËÓÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌ
ÄÌÄÏÆÄÈÎÌÐÄÑÍÈÊ½ÄÒÌÈÊ½Ä¼ÄÃÍ
q¿ÆÊÏÈÐÇÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÐÖÌÀÏÑ»ÐÄÈ
των πωλήσεων
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇÔÃÇ½ÐÈÀÔÄÈÊ½ÌÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇTPDJBMNFEJB

Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÑ»À
NBSLFUJOH ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÄÏ½ËÍTFOJPS
qÑÖÕ¼ÍÐÄNBSLFUJOH»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÃÈÀÅ»ÈÐÇÔ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊË¬ÃÍÄÈÒÖÇÑ½
q&ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏÀÆÓÆ»ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÎÌ
DPODFQUTÊÀÈÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÆÈÀÑÇËÄ½ÏÀÐÇ 
έντυπο και digital
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÍÄ¼ÄÃÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½
ÊÀÈÐÑÍÆÏÀÑ½Ë½ÆÍ
Ο ιδανικός υποψήφιος θα διαθέτει επίσης:
q ÌÀËÖÑÈÊºÔÊÀÈÐÖÌÒÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÊÀÈÌÍÑÍ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌQSPKFDUT
Ê¬ÑÓÀ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αποδοχές: ¤ ÄÑÀÈÏ¼À ÏÍÐÅºÏÄÈ ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½
ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀ
ÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: plionakis@gmail.com
°ÍDoryssa Seaside Resort είναι ένα πολυτελές
ÀÐÑºÏÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄºÌÀÀ½
ÑÀÈÍÀÆÄÖÑÈÊ¬ÀÏÀÒÀË¬ÐÐÈÀÑÍ¼ÀÑÇÔ¬ÍÖ 
Ã¼ËÀÐÑÍÈÐÑÍÏÈÊ½ÖÒÀÆ½ÏÄÈÍ°Í %PSZTTB4FBTJEF
Resort ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
HR Manager
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇÔÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔ
σχολής
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í » ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ»ÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÄÅ¬ÌÈÐÇÄ¬ÂÍÆÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤± 8PSE &YDFM JOUFSOFU
Αρμοδιότητες: ¢¿ÏÄÐÇ  ÄÈËÍÆ» ÊÀÈ ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÓÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÎÌÀÔ
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÐÄ Ò»ÌÀÊÀÈ¬Í
q ÍËÀÁºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÑºÆÀÐÇÔÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: orestis@valis.gr
Η People at Work HellasÄ¼ÌÀÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÐÄÒºÀÑÀÐÑÄËºÕÓÐÇÔ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍ
γραφείο-boutique που μπορεί να εστιάζει και να καË¿ÑÄÈÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔ
ÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ®ÄË¬ÑÇÔÀÔ
είναι εμπορική και παραγωγική A.E. με δυναμική παρουσία στη λιανική αγορά. Στα πλαίσια της περαιτέρω
εμπορικής ανάπτυξής της αναζητούνται κατάλληλοι/ες
ÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÆÈÀÌÀÊÀË¿ÂÍÖÌ¬ÄÐÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓ
ÃÈÄÖÒÖÌÑÈÊ»ÒºÐÇ ÄºÃÏÀÑÇ δυτική Θεσσαλονίκη:
Head of Marketing (κωδικός: HM-17)
Το έργο: Χάραξη και υλοποίηση της μαρκετινίστικης
στρατηγικής.
Κύρια καθήκοντα:
q§ÀÏÊÄÑÈÌ¼ÐÑÈÊÇÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬Ô
qÏÍØÍÌÑÈÊ½QPSUGPMJP
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬Ô
q#VEHFUÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÃÀÀÌÎÌ"1
εσωτερικής αγοράς
q¦ÀÒÍÏÈÐ½ÔÑÈÍËÍÆÈÀÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô ÐÖÄÑÍÕ»
ÐÑÇÌÄÊ½ÌÇÐÇÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÄÌÄÏÆÄÈÎÌCPUUPNMJOF
qÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑ»ÀÑÍÔ
Προσόντα:
q¢ÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÄÒºÀÑÀNBSLFUJOHºÐÓÐÍÖÃÎÌ
και εμπειρίας
q¢ÈÒÖÇÑºÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔÐÄNBSLFUJOH
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄ
ÒºÐÇÏ½ËÍÖÄÖÒ¿ÌÍÖNBSLFUJOHÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
σε οργανωμένο τμήμα marketing
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ
ÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÄÍÏÈÊÍ¿Ñ»ÀÑÍÔ
ÐÄÒºÀÑÀºÏÄÖÌÀÔÀÆÍÏ¬Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍË¿ÊÀË»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
(γραπτή/ηλεκτρονική και προφορική)
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô ¬ÌÄÐÇÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
q³ÌÄÑÇÕÏ»ÐÇ ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÊÀÈÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇ
ÀÏÈÒÇÑÈÊÎÌÃÄÃÍºÌÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÍ¬ÃÀÔ 
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÊÀÈÈÄÐÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
στο αποτέλεσμα
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍ e-mail: careers@peopleatwork-hellas.
gr¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔËÀÁ¬ÌÍÖÌÀ¬ÌÑÇÐÇÊÀÈ
ÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
Η εταιρία Provil, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÁÍÇÒÇÑÈÊÎÌÖËÎÌ
για τη βιομηχανία τροφίμων και τη γαστρονομία ζητά:
Βοηθό Marketing
Αρμοδιότητες θέσης:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÖËÈÊÍ¿NBSLFUJOH ÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔ 
ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊ½ÖËÈÊ½ ÆÈÀÄÖÏ¿Å¬ÐÀºÏÆÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÑÇÌÄÈºËÄÈÀ
διαφημιστικού υλικού (κείμενα-εικονογράφηση)
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÄÊÃÇËÎÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÊÒºÐÄÓÌ ÄÒÌÈÊÎÌÊÀÈÃÈÄÒÌÎÌ

q¿ÌÑÀÉÇÃÇÍÐ¼ÄÖÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÄÏÈÄÕÍºÌÍÖ
ÐÑÍÄÑÀÈÏÈÊ½TJUFÊÀÈÐÑÀTPDJBMNFEJB
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌºÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÐÖÁÍË»
με νέες ιδέες
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½Ä¼ÄÃÍÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÑÖÕ¼ÍÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÍNBSLFUJOH»ÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÐÑÍÆÏÀÑ½ÊÀÈÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ ÌÄ¿À
ομαδικής εργασίας, φαντασία και πρωτοτυπία
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÄÏÍÐÍÕ»
στη λεπτομέρεια, εστίαση στο αποτέλεσμα
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÀÈÐÈ½ÃÍÉÇÐÑ¬ÐÇÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÆ¬ËÍÖ½ÆÊÍÖÃÍÖËÄÈ¬Ô
ÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
εξέλιξης
q ÍÈÁ»Á¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: hr@provil.gr
Atrium Hotels www.atriumhotels.grXJUIGBCVMPVT
 IPUFMTPOUIFJTMBOEPG3IPEFTBSFDPOTUBOUMZ
looking to enforce their team with people from
Greece and abroad who love working in hospitality
UPVSJTNBOEDBONBLFUIF"USJVNJOTQJSBUJPOUIFJS
PXO*GZPVBSFPOFPGUIFN UIFOXFIBWFSPPN
GPSZPV*GZPVIBQQFOUPIPMEBIPTQJUBCMZUPVSJTN
degree, speak one or many foreign languages, are
a team player and have an eye for detail, please
see our available positions.
Marketing Manager
Location: Rhodes, Greece
Contract: full time/year round
Ref: MKM18
Applicant’s main accountabilities:
q4UVEZIPUFMQSPEVDU UBOHJCMFBOEJOUBOHJCMF
elements of the hotel service industry
q'PMMPXBOEBOBMZTFNBSLFUUSFOETUPQPTJUJPO
hotel/service
q%FWFMPQQSPEVDUNBSLFUJOHTUSBUFHJFT QSJDJOH 
advertising, product brand positioning)
q$SBGUDPNQFMMJOHNFTTBHFTBDSPTTNBSLFUJOH
channels (landing pages, ad campaigns)
q8PSLXJUIWBSJPVTUFBNT EFTJHO TPDJBMNFEJB 
sales) to implement strategies
Applicant’s main qualifications:
q1SPWFOFYQFSJFODFBTBNBSLFUJOHNBOBHFS 
brand manager or similar role in hotel company
q&YDFMMFOUVTFPGFOHMJTI PUIFSMBOHVBHFTUPP
q&YQFSJFODFJOTQFDJGJDNBSLFUBOBMZTJT
q'BNJMJBSXJUIQSPEVDUNBSLFUJOHUBDUJDT
(e.g. integrated marketing campaigns,
cross product/service selling)
q8PSLJOHLOPXMFEHFPGXFCBOBMZUJDTTFMMJOH
tools (Google Analytics, webtrends, Google
campaigns etc.)
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q,FFOFZFGPSEFUBJM DSFBUJWJUZ
q"OBMZUJDBMNJOEBOETUSPOHRVBOUJUBUJWFTLJMMT
q#4D#"JONBSLFUJOH DPNNVOJDBUJPOT
All applications must have a recent photo to e-mail:
atriumhotelscareers@gmail.com1MFBTFOPUFUIF
reference of position you are interest in. Only short
listed candidate will be contacted.
®½ÈËÍÔ$BSMTPO3F[JEPS)PUFM(SPVQ αποτελεί
ºÌÀÌÀ½ÑÍÖÔÄÆÀË¿ÑÄÏÍÖÔÍ¼ËÍÖÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ
ÀÆÊÍÐ¼ÓÔÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÊÀÈ ÀÏÍÖÐ¼À ÐÄ ºÏÀÌ ÑÓÌ  ÕÎÏÄÔ ÀÌ¬ ÑÍÌ
Ê½ÐÍ°ÍRadisson Blu Beach Resort Milatos
Crete, ºËÍÔÑÍÖÍËÖÄÒÌÈÊÍ¿Í¼ËÍÖÐÑÇ§¼ËÀÑÍ
ÀÐÈÒ¼ÍÖ ºÕÍÌÑÀÔÓÔÏÓÑÀÏÕÈÊ½ÐÑ½ÕÍÑÇÌÏÍσφορά πολυτελούς διαμονής και εξυπηρέτησης στους
ÄÈÐÊºÑÄÔÑÍÖ Â¬ÕÌÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½ÌÌºÍÖÔ 
ÃÖÌÀÈÊÍ¿ÔÊÀÈÑÀËÀÌÑÍ¿ÕÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ ÌÀ×ÇÑ¬Ä
σοβαρούς επαγγελματίες, οι οποίοι σκοπεύουν να
ÍÈÊÍÃÍ»ÐÍÖÌ¼ÀÀÊÏ½ÕÏÍÌÇÐÕºÐÇÄÑÇÌÀÆÊ½ÐÈÀÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÍÖÏÈÐÍ¿°Í3BEJTTPO#MV
#FBDI3FTPSU$SFUFÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍ
Human Resources Manager
Απαιτούμενες δεξιότητες:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ
Ñ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÄÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
εργαζομένους
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½
κλάδο
qÑÖÕ¼ÍÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
»ÐÑÀÍÈÊÍÌÍÈÊ¬ ÄÄÈÒÖÇÑ»ÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇ
ÐÄÒºÀÑÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÏÍÐË»ÂÄÓÌ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ
και εκπαίδευσης προσωπικού
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÓÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¤ÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦¬ÑÍÈÊÍÈ¤ÏÀÊËÄ¼ÍÖ
Η εταιρία μας προσφέρει:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÆÈÀÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÖÊÀÈÏÈÎÌÊÀÏÈºÏÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: hr.milatos@radissonblu.
com. Βιογραφικά τα οποία δεν πληρούν τις παραπάÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÐÑºËÌÍÌÑÀÈÕÓÏ¼ÔÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀÆ¼ÌÍÌÑÀÈÃÄÊÑ¬°À¬ÑÍÀÍÖÒÀ
ÄÈËÄÆÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÒÀÄÌÇÄÏÓÒÍ¿ÌºÐÓ
FNBJMÄÐÄÈÏ¬ÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÔ

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

ÄË¬ÑÇÔÀÔËÍÆÈÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Λογιστή-Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι-ες θα πρέπει
να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈ ¢¥°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÃÄÈÍ¿ÕÍÈ Ñ¬ÉÄÓÔÀ½ÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ½
ÄÈÄËÇÑ»ÏÈÍ¢ËË¬ÃÍÔ
qÀºÕÍÖÌÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
qÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌÑÇÕÏ»ÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÅ¿ËËÓÌ
qÀºÕÍÖÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÕÏ»ÐÇ&31
qÏÍÊÄÈºÌÍÖÄÏ¼ÀÌÃÏÎÌ ÌÀºÕÍÖÌÄÊËÇÏÎÐÄÈ
ÑÈÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÑÍÖÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
qÀÃÈÀÒºÑÍÖÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ½
γραφείο ή οργανωμένη εταιρία
qÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌÆÄÌÈÊ»ÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ËÍÆÈÐÑÈÊ» 
ÄÏÆÀÑÈÊ¬ ÅÍÏÍËÍÆÈÊ¬ ÒºÀÑÀ¢§¤
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄÐÑÍ
link: http://www.hrstrategy.gr/aggelies-ergasiasjob-ads/logistes-taxeos/
Η Funky Buddha  ºËÍÔ ÑÍÖ P¼ËÍÖ MUFY 4" 
ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÐ¿ÆÕÏÍÌÇÔ
ανδρικής, γυναικείας και παιδικής ένδυσης, στο
ËÀ¼ÐÈÍ ÑÇÔ ÃÖÌÀÈÊ»Ô ÑÇÔ ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ Ñ½ÐÍ ÐÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀ ÀËË¬ÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀ
κεντρικά γραφεία της εταιρίας:
Υπάλληλο Λογιστηρίου
Περιγραφή θέσης:
qÍÆÈÐÑÈÊºÔÄÆÆÏÀÅºÔ ÆÄÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»Ô
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÏÍÇÒÄÖÑºÔ ÐÖÅÓÌ¼À
υπολοίπων
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌ
qÄÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
Προσόντα:
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ):ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ8JOEPXT
(Ms Office)
qÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿"UMBOUJTÊÀÈ&OUFSTPGU
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÏÍÐ½Ì
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: hr@altex.gr
°ÍAthens Lotus HotelÐÑÇÌ Ò»ÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô¢ËË¬ÃÀÔ
ή εξωτερικού
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈCPOVT
q§½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: info@athenslotushotel.gr
®½ÈËÍÔMarket INÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»ÅÈÍÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Yπεύθυνος Τμήματος Γενικής Λογιστικής
(GAC 1/18)
Περιγραφή θέσης:
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÑÓÌËÍÆÐÓÌ¢
q¿ÌÑÀÉÇÊÀÈÖÍÁÍË»ÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÃÇËÎÐÄÓÌ
ÑÍÖ°BYJT
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
του τμήματος γενικής λογιστικής
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇ°¢¥ ¢¥ ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô»ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÀ½ÑºÐÐÄÏÀ  
έως και πέντε (5) έτη σε λογιστήριο εταιρίας
ÄÁÈÁË¼ÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¢
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÑÓÌÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDFÊÀÈÑÍÖJOUFSOFU
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ4"1
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÍÈÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Επιθυμητά προσόντα υποψηφίου:
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÄÑÀÈÐÄÏÍÒÄÐ¼ÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÑÍÍÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
qÈÀÊÏÈÑÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍe-mail: d.prosopikou@marketin.gr»ÐÑÍGBY¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
ÀËËÈÊ»ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À Paul ÊÀÈÀÆÊ½ÐÈÍÔ
ÇÆºÑÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÑÇÔ
ÆÏÀÅÄ¼ÀÐÑÍÊºÌÑÏÍÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
Βοηθό Λογιστή
Περιγραφή θέσης - αρμοδιότητες:
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÖÍÁÍË»ÐÄ¢ÏÆ¬ÌÇ ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
ÏÍÐË»ÂÄÓÌÀÍÕÓÏ»ÐÄÓÌ ¼ÌÀÊÄÔ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÓÏÀÏ¼ÓÌ ÑÏÍÍÈÇÑÈÊÎÌÓÏÀÏ¼ÓÌ 
ÑÏÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÀÍÃÍÕÎÌÆÌÓÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας κ.ο.κ.)
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÖÁ¬ÐÄÓÌÀÏÕÄ¼ÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ½ËÓÌÑÓÌÇÌÈÀ¼ÓÌÈÐÒÍÃÍÑÈÊÎÌ
ÄÑÀÁÍËÎÌ ÄÈÊÀÈÏÍÍ¼ÇÐÇÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿
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q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌ
qÖËËÍÆ» ÑÀÉÈÌ½ÇÐÇ ÀÏÕÄÈÍÒºÑÇÐÇ
ÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈËÍÆÈÐÑÈÊ»ÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÅÀÊºËÓÌ
qËÇÏÓºÔÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔ
ÏÍÇÒÄÖÑºÔÆÈÀÐÖÅÓÌ¼ÀÑÓÌÖÍËÍ¼ÓÌ
ÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÑÓÌÄÈÐÏ¬ÉÄÓÌËÇÏÓÎÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
του λογιστηρίου
Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÁÈÁË¼À
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÒºÀÑÀÑÈÍË½ÆÇÐÇÔ ¨ 
ÊÀÈÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFÊÀÈÊÖÏ¼ÓÔ&YDFM
q³ÏÈÐÑÀÀÆÆËÈÊ¬
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
της εργασίας και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
q ÌÀËÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÏÍÐÍÕ»
στη λεπτομέρεια
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
Βιογραφικά στο e-mail: jobs@paulgreece.com
°ÍElatos Resort & Health Club ÑÍÏÎÑÍÄËËÇÌÈÊ½
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÍÖÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬À½ÈÃÈÓÑÈÊ¬DIBMFUTÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄÖÂ½ÄÑÏÍºÑÏÓÌÐÄ
ºÌÀÀËÈÊ½ÑÍ¼ÍÀÌ¬ÄÐÀÐÄºËÀÑÀÐÑÇÌÊÀÏÃÈ¬ÑÍÖ
ÀÏÌÀÐÐÍ¿§½ËÈÔÎÏÄÔÀÊÏÈ¬À½ÑÇÌÍË¿ÁÍÖÇ
Ò»ÌÀÏÍÐÅºÏÄÈÆÄÌÌÀÈ½ÃÓÏÀÑÍÀ½ËÖÑÍÅÖÐÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÑÇÌÇÏÄ¼À ÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÑÓÌDIBMFU
αλλά και τις πολυτελείς εγκαταστάσεις και υπηρεσίες
ÅÈËÍÉÄÌ¼ÀÔÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÊÄÌÑÏÈÊÍ¿$MVC)PVTF 
ÄÑÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ ÑÍÀÏ ÑÇÌÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÒÄÏÀÈÌ½ÄÌÇ
ÈÐ¼ÌÀÊÀÈÑÈÔÖ½ËÍÈÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÍÖ)FBMUI$MVC
¢ÈÃÈÎÊÍÖÄÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌºÐÀ
À½ÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÈÀÔÌÄÀÏ»ÔÊÀÈÃÖÌÀÑ»ÔÍ¬ÃÀÔ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÈÀÔ×ÄÐÑ»ÔÀÑ½ÐÅÀÈÏÀÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βοηθός Λογιστή/Γραμματεία Διοίκησης
£ÇÑÍ¿Ä ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÍÖÄ ÈÊÀÌ½  ÄÖÆÄÌÈÊ½ ÊÀÈ
ÊÀË¬ ÍÏÆÀÌÓºÌÍ ÁÍÇÒ½ ËÍÆÈÐÑ» ÍÇ ÍÍ¼ÍÔÀ
ÒÀÀÐÕÍËÄ¼ÑÀÈÄÑÇÌÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
ÑÓÌ ÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ ÊÀÈ ÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ  ÊÀÒÎÔ ÊÀÈ
Ä ÑÇÌ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÑÓÌ ÃÈÍÈÊÇÑÈÊÎÌ ÒÄ¬ÑÓÌ ÓÔ
γραμματεία διοίκησης.
Οι καθημερινές δραστηριότητες και ευθύνες:
Αναγκαία προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
(προφορικά και γραπτά)
qÑÖÕ¼ÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔÀ½ ¢¥»°¢¥
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
&31 ÊÀÒÎÔÊÀÈ.40GGJDF &YDFM 8PSE
Κύριες αρμοδιότητες:
qÍÆÈÐÑÈÊºÔÄÆÆÏÀÅºÔ ÆÄÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»Ô 
ÊÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔÊ¬ÒÄÄ¼ÃÍÖÔÃÀÀÌÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÏÍÇÒÄÖÑºÔ ÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔ 
συμφωνία υπολοίπων
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ ÑÈÍË½ÆÈÀºÉÍÃÀ
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌ
q´ÊÃÍÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
q°»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÍÖÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
qÄÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά:
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ö½¼ÄÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À 
ÐÖÌºÄÈÀ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀ
εργασία, με προσοχή στη λεπτομέρεια
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÌÑÍÕ»
®Ö¬ËËÇËÍÔÄ¼ÌÀÈÀÄÖÒÄ¼ÀÔÖ½ËÍÆÍÔÐÑÍÌ
"TTJTUBOU.BOBHFSÑÇÔÍÌ¬ÃÀÔ ÀÈÑÍ¿ÌÑÀÈ
ημερήσιες και εβδομαδιαίες αναφορές.
Προσφέρονται διαμονή και διατροφή.
ÀÏÀÊÀËÎÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
με φωτογραφία στο e-mail: hr@elatos.com
Η εταιρία Γ. Μαριόγλου & Υιοί ΑΒΕΕ (Πανμονωτική)ÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÃÈÍÆÊÓºÌÇÔÍËÖÐÑÄÏ¼ÌÇÔÊÀÈºÃÏÀÑÇÌ ÆÕ¼ÀËÍ
Θεσσαλονίκης αναζητά:
Βοηθό Λογιστή
Η παρούσα θέση αφορά εργασία στο λογιστήριο
της εταιρίας & καλύπτει τις αρμοδιότητες:
q°»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÓÌÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¦ÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏ¬ÅÓÌ
q²ÀÏÀÊÑÇÏÈÐ½ÔÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÃÀÀÌÎÌ
ÄÐ½ÃÓÌÊÀÈÊÀÑÀÕÎÏÇÐ»ÑÍÖÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q¡ÍÇÒÇÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄÐÕºÐÇÄÑÇÈÐÒÍÃÍÐ¼À
ÑÈÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÏÍÔÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÍ¿ÔÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÇÏÓÎÌÊÀÈÖÍËÍ¼ÓÌ
ÄËÀÑÎÌÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÑÏÀÄ×ÈÊÎÌ
ËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÀÄ¼ÍÖ
q¢ÈÐÏ¬ÉÄÈÔËÇÏÓºÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
»ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ.40GGJDF
qÌÎÐÇÑ»ÏÇÐÇÔÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
(γραπτά και προφορικά)
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÑÇÆÏÀÑ»
επικοινωνία
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ 
Ë»ÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
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qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ÄÑÀÈÏ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:th.marioglou@panmonotiki.gr
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍInfinity Suites–Dana VillasÐÑP¨ÇÏÍÐÑÄÅ¬ÌÈ ÑÇÔ ÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÄºÅÀÐÇ
ÐÑÇÌÏÍÐÅÍÏ¬ÍÈÍÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ ×ÇÑ¬Ö¬ËËÇËÍ
ÄÑ»ÐÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ÆÈÀÑÍÑ»ÀËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
Λογιστής/Λογίστρια
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÆÄÌÈÊ»ÔÊÀÈÄÍÏÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÄÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÆÄÌÈÊÍ¿ÑÍÖÏÈÐÍ¿
ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÆÏÀÅÄ¼ÍÆÄÌÈÊÍ¿ÑÍÖÏÈÐÍ¿ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀÈÑºÏÓÔ®ÈÊÍÌÍÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔ ÕÏÄÎÐÄÈÔ 
ÄÈÐÏ¬ÉÄÈÔÊÀÈËÇÏÓºÔ ÐÖÂÇÅÈÐÍ¼ Ö½ËÍÈÀ
ÄËÀÑÎÌÊÀÈÏÍÇÒÄÖÑÎÌ ÑÈÍË½ÆÇÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌ ÀÏÀËÀÁ»ÑÈÍËÍÆ¼ÓÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌ ÐÄÐ¿ÐÑÇÀ
ÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
Προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÕÏ»ÐÇËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÆºÅÖÏÀÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÃÈËÍÆÏÀÅÈÊÎÌÁÈÁË¼ÓÌ 
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔÌÍÈÊÎÌ
ÏÍÐÎÓÌ ¨  ÄÌÃÍÊÍÈÌÍÑÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ
qÌÎÐÇ*'34 ÃÈÄÒÌÎÌËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÏÍÑ¿ÓÌ 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ8JOEPXT ÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ&YDFM 
qÌÎÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ&OUFSTPGU 
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÖÑ½ÌÍÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ½ÔÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÏÀÑ¬ÏÍÅÍÏÈÊ¬
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÏÍÕºÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:NBOBHFS!EBOBWJMMBTDPN
°À ÆÖÌÀÐÑ»ÏÈÀ Yava ÆÈÀ ÑÇÌ ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ ÑÓÌ
ÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ×ÇÑÍ¿ÌÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÌ
Βοηθό Λογιστή/Λογιστή
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼ÍËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÀ½ ¢¥»°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÏ½ÍÈÀ
ÒºÐÇÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇ¤± ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31 
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ4PGU0OF ÊÀÒÎÔÊÀÈ.40GGJDF
&YDFM 8PSE 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÆÌÎÐÇÐÑÇÌºÊÃÍÐÇÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊÎÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÐÖÌºÄÈÀ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÄÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
Κύριες αρμοδιότητες:
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÑÀÄ¼ÍÖÖÍÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÊÀÏÑÎÌÊÀÈÑÏÀÄ×ÎÌ
qÍÆÈÐÑÈÊºÔÄÆÆÏÀÅºÔ ÆÄÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»Ô 
ÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÈÔÊ¬ÒÄÄ¼ÃÍÖÔÃÀÀÌÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÏÍÇÒÄÖÑºÔ ÐÖÅÓÌ¼À
ÖÍËÍ¼ÓÌÊÀÈËÇÏÓÎÌ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À ºÊÃÍÐÇÊÀÈÖÍÁÍË»Å½ÏÓÌ
ÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÎÌÄÈÐÅÍÏÎÌ
qÄÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
H εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:JOGP!ZBWBHS
)OptimalHRGroup ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ 
ÆÌÓÐÑ»ÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÊÄÅÀËÀ¼ÍÖ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Payroll Executive
Κύριες αρμοδιότητες:
q´ÊÃÍÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÏÍÐË»ÂÄÓÌ
ÀÍÕÓÏ»ÐÄÓÌ¢ÏÆ¬ÌÇ
q°»ÏÇÐÇÀÏÕÄ¼ÓÌÀÃÄÈÎÌÀÐÒÄÌÄÈÎÌ
q°»ÏÇÐÇÀÏÕÄ¼ÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
q3FQPSUJOH
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌÐÄÑ»À
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÊÀÈÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ 
Ä¬ÌÓÀ½¬ÑÍÀÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥ ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ 
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊÍ¿ÃÈÊÀ¼ÍÖ
ÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ.T®GGJDF
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔCVTJOFTT
ÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔÑÇÔ&QTJMPO/FU
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:
QBOPVUTPV!PQUJNBMISHSPVQDPN

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

0VSDMJFOUBNVMUJOBUJPOBMHSPVQPGDPNQBOJFT JT
MPPLJOHUPIJSFB
Financial & Business Analyst
#BTFEJO"UIFOT
The ideal candidate:QSFGFSBCMZB646OJWFSTJUZ
HSBEVBUF XJUIBUMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODF 
TQFBLT&OHMJTIWFSZHPPE JTGBNJMJBSXJUITPGUXBSF
TQSFBETIFFUT XJUIFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOBOE
BOBMZUJDBMTLJMMT
The right incumbent will:
q%FUFSNJOFDPTUPGPQFSBUJPOTCZFTUBCMJTIJOH
TUBOEBSEDPTUTBOEDPMMFDUJOHPQFSBUJPOBMEBUB
q*EFOUJGZGJOBODJBMTUBUVTCZDPNQBSJOH
BOBMZ[JOHBDUVBMSFTVMUTXJUIQMBOTGPSFDBTUT

q(VJEFDPTUBOBMZTJTQSPDFTTCZFTUBCMJTIJOH
BOEFOGPSDJOHQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFTQSPWJEFT
USFOET GPSFDBTUTFYQMBJOTQSPDFTTFTUFDIOJRVFT
q*NQSPWFTGJOBODJBMTUBUVTCZBOBMZ[JOHSFTVMUT
NPOJUPSJOHWBSJBODFTJEFOUJGZJOHUSFOET
SFDPNNFOEJOHBDUJPOTUPNBOBHFNFOU
q3FDPODJMFTUSBOTBDUJPOTCZDPNQBSJOH
BOEDPSSFDUJOHEBUB
q.BJOUBJOTEBUBCBTFCZFOUFSJOH WFSJGZJOH 
BOECBDLJOHVQEBUB
q3FDPNNFOETBDUJPOTCZBOBMZ[JOH
BOEJOUFSQSFUJOHEBUBBOENBLJOHDPNQBSBUJWF
BOBMZTFTTUVEJFTQSPQPTFEDIBOHFTJONFUIPET
BOENBUFSJBMT
q1SPUFDUTPQFSBUJPOTCZLFFQJOHGJOBODJBM
JOGPSNBUJPODPOGJEFOUJBM
q.BJOUBJOTUFDIOJDBMLOPXMFEHFCZBUUFOEJOH
FEVDBUJPOBMXPSLTIPQT
q$POUSJCVUFTUPUFBNFGGPSUCZBDDPNQMJTIJOH
SFMBUFESFTVMUTBTOFFEFE
1MFBTFTFOEZPVSDWJO&OHMJTIJO.JDSPTPGU8PSE
GPSNBUUPUIJTlink:IUUQXXXISTUSBUFHZHSBHHFMJFT
FSHBTJBTKPCBETGJOBODJBMCVTJOFTTBOBMZTU

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

0 ½ÈËÍÔ Acrotel Hotels & Resorts, ×ÇÑÄ¼ ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈ
Software Developer
ÈÀ ÑÇÌ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÊÀÈ ÑÇÌ ÀÌ¬ÑÖÉÇ ÑÍÖ "DSPUFM
F4PGUXBSFEFTJHOEFQBSUNFOUÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ¤ÄÑÀÈÏ¼À
ºÕÄÈÉÄÊÈÌ»ÐÄÈÌÀÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈÄÈÃÈÊºÔÄÅÀÏÍÆºÔ
ÆÈÀÑÇÌÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ½ËÓÌÑÓÌÑÍºÓÌ
ÑÇÔÊÀÈÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄÈÃÈÊÄÖºÌÍ¬ÑÍÍ
ÆÈÀÑÍÐÊÍ½ÀÖÑ½
Απαραίτητες γνώσεις: 42- )UNM $44 
+BWBTDSJQU $ 7#"ÆÈÀ&YDFMÊÀÈ"DDFTT
Eπιθυμητή γνώση:'JMFNBLFS
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄDWÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ
e-mail:IS!BDSPUFMHS»ÐÑÍÅÀÉ
Web Developer
Agia Paraskevi, Attica, Greece)
Description:8FBSFMPPLJOHGPSB8FC%FWFMPQFSUIBU
XJMMGPDVTPOCVJMEJOHXFCBQQMJDBUJPOTBOENBJOUBJO
PSFOIBODFFYJTUJOHPOFT5IFQPTJUJPOJTMPDBUFE
BUF-FBSOJOH*OEVTUSZTCSBODIJO"UIFOT (SFFDF
Your responsibilities will be to:
q(BUIFSBOESFGJOFTQFDJGJDBUJPOTCBTFE
POCVTJOFTTBOEUFDIOJDBMSFRVJSFNFOUT
q8SJUFXFMMEFTJHOFE UFTUBCMFBOEFGGJDJFOU
DPEFGPSUIFGSPOUBOECBDLFOE
q*OUFHSBUFEBUBGSPNWBSJPVTTFSWJDFT
q6TFTVQQPSUJOHUPPMTGPSEFQMPZNFOU UFTUJOH
BOENPOJUPSJOH
You are expected to:
q#FBOFTTFOUJBMQBSUPGBOBHJMF FYQBOEJOH
UFBNPGXFCQSPGFTTJPOBMT
q4UBZQMVHHFEJOUPFNFSHJOHUFDIOPMPHJFT
BOEBQQMZUIFNUPEBZUPEBZPQFSBUJPOT
q%FMJWFSJOUJNFXJUIPVUBOZDPNQSPNJTF
JORVBMJUZ
Requirements:
q ZFBSTPGSFMFWBOUXPSLFYQFSJFODF
q*OEFQUILOPXMFEHFPG1)1
q1SPWFOFYQFSJFODFJO001
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG)5.- $44
BOE+BWB4DSJQU
q(PPELOPXMFEHFPGTPGUXBSFEFTJHOQBUUFSOT
BOEQSJODJQMFT
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPG3&45BOE)551
q&YQFSJFODFXJUITPVSDFDPOUSPMUPPMT HJU 47/ 
q4USPOHQSPCMFNTPMWJOHTLJMMTBOEBOBMZUJDBM
thinking
q&YDFMMFOUVTFPGUIF&OHMJTIMBOHVBHF
The following are definitely going to be a plus:
q&YQFSJFODFXJUICVJMEJOH8PSE1SFTTQMVHJOT
BOEUIFNFT
q&YQFSJFODFXJUI1)1BOE+BWB4DSJQUUFTUJOH
QMBUGPSNT
Benefits:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZCBTFEPOTLJMMTFYQFSJFODF
q$BSFFSEFWFMPQNFOU
q5SBJOJOH
q)VNBODFOUSJDCVTJOFTTDVMUVSF
4VCNJUUPlink:IUUQTXPSLBCMFDPNK%#'$'
®½ÈËÍÔMarket InÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»ÅÈÍÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
SAP ABAP Developer-MM SD Senior Analyst
(SAPD 1/18)
Απαιτήσεις θέσεις:
qÀÏºÕÄÈÑÇÌÊÀÒÇÄÏÈÌ»ËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
qÇÈÍÖÏÆÄ¼ËÄÈÑÍÖÏÆÈÊºÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÓÔÐÖÁÍË»ÐÑÇÄËºÑÇÄÅÀÏÍÆ»Ô
q¢ÌÄÏÆÄ¼ÓÔÐ¿ÌÃÄÐÍÔÄÑÀÉ¿ÑÇÔÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÑÓÌÖ½ËÍÈÓÌÑÇ¬ÑÓÌ
ÆÈÀÑÇÌÊÀÑÀÆÏÀÅ»ÑÓÌÀÀÈÑ»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÑÇÌÀÌ¬ËÖÐÇÑÇÔÖËÍÍ¼ÇÐÇÔ
qÀÏÀÄÑÏÍÍÈÄ¼ÑÍÐ¿ÐÑÇÀ
qÏÍÐÃÈÍÏ¼×ÄÈÊÀÈÏÍÑÄ¼ÌÄÈÁÄËÑ¼ÓÐÇ
ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
q¢ÊÑÄËÄ¼SFQPSUT
Προφίλ υποψηφίου:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÑÍÖ4"1ÍÖÐÕÄÑ¼×ÍÌÑÀÈÄ.. 4% '*
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄ4"1"#"1
Εργασιακή εμπειρία στα παρακάτω SAP
modules:
q§§ "SUJDMF.BTUFS 
q1VSDIBTJOH QVSDIBTFPSEFS .*(0 .*30 
q*OWFOUPSZNBOBHFNFOU
q4% TBMFTPSEFS EFMJWFSZ CJMMJOH QSJDJOH 
qÖÅÓÌ¼ÄÔÏÍÇÒÄÖÑÎÌÀÏÍÕÎÌ
Πολύ καλή γνώση στα παρακάτω:
q ¡ 1 "#"1EJDUJPOBSZ
q3FQPSUT EBUBEJDUJPOBSZ
q$MBTTFT 0CKFDU0SJFOUFE
q4"14DSJQU TNBSUGPSNT "EPCFGPSNT
q8PSLGMPX *OUFSGBDFT

q'VODUJPONPEVMF 3'$ "-7GVODUJPOBMJUZ
q9**%0$T "-& #"%*TÊÀÈ#"1*T
Εμπειρία στα παρακάτω θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν:
q8FCEZOQSP
q8FCTFSWJDFT
q1FSGPSNBODFPQUJNJ[BUJPOUPPMT
q#%$T
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ*4SFUBJM
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
»ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô À½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥» ¢¥ÐÕÍË»Ô
ÒÄÑÈÊÎÌÄÈÐÑÇÎÌ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÄÐÖÌÀÅºÔÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÏÆÍË»ÏÍÖÔ
ÄÅÀÏÍÆ»Ô4"1
q°ÄÕÌÈÊ»ÆÌÎÐÇ"#"1 *%0$T 3'$T
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÄÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ½»PQFSBUJPOBMÏ½ËÍ
ÆÈÀÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ4"1ÐÄÄÆ¬ËÍÖÔ
ÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÄË¬ÑÄÔËÈÀÌÈÊÍ¿
»ÕÍÌÃÏÈÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖ ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÏÍÐ½Ì
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail:EQSPTPQJLPV!NBSLFUJOHS
m–hospitality POFPGUIFUPQHMPCBMUFDIOPMPHZ
CSBOETGPSIPUFMTBOEUPVSJTNDPNQBOJFT JTMPPLJOH
GPSBUBMFOUFEBOETFMGNPUJWBUFEJOEJWJEVBMUPKPJO
UIFUFBNBT
PHP Back end Developer
#BDLFOE EFWFMPQFS XJMM CF SFTQPOTJCMF GPS UIF
EFTJHOBOEEFWFMPQNFOUPGNIPTQJUBMJUZCBDLFOE
QMBUGPSN BOEGPSUIFJNQSPWFNFOUPGUIFFYJTUJOH
QSPEVDU PGGFSJOH PG NIPTQJUBMJUZ 5IF QPTJUJPO
PGGFST TJHOJGJDBOU BEWBODFNFOU PQQPSUVOJUJFT JO
BEFNBOEJOHJOUFSOBUJPOBMFOWJSPONFOU
Responsibilities:
q&OIBODFDVSSFOUNIPTQJUBMJUZTFSWJDFTCZ
BOBMZTJOHBOEJEFOUJGZJOHBSFBTGPSFOIBODFNFOU
BOEQSPQPTJOHDPOUJOVPVTJNQSPWFNFOUT
q1SPUPUZQF EFTJHOBOEEFWFMPQHVFTUDFOUSJD
FYQFSJFODFTGPSDVSSFOUBOEOFXNIPTQJUBMJUZ
TFSWJDFT
q8PSLDMPTFMZXJUINIPTQJUBMJUZUFBNJODMVEJOH
QSPEVDUNBOBHFS EFTJHOFSBOEPUIFSTPGUXBSF
FOHJOFFSTUPDSFBUFOFYUHFOFSBUJPOJOOPWBUJWF
TPMVUJPOTGPSUIFIPTQJUBMJUZTFDUPS
q*OWFTUJHBUFBOEJNQMFNFOUOFXUFDIOPMPHJFT
XJUIJOUIFNIPTQJUBMJUZPGGFSJOH
Required skills:
q6OJWFSTJUZEFHSFF
q.JOJNVNPGZFBSTXPSLJOHFYQFSJFODF
JOBSFMFWBOUQPTJUJPO
q&YDFMMFOULOPXMFEHFJOXPSLJOHXJUI001.7$
1)1GSBNFXPSLT 1IBMDPO4ZNGPOZ
QSFGFSBCMF 
q7FSZHPPEFYQFSJFODFXJUI.7$QSPHSBNNJOH
QBUUFSOJOBOZGSBNFXPSL
q7FSZHPPEFYQFSJFODFXJUIXFCTFSWJDFT
BOE"1*T 3&45BOEPS40"1 
q7FSZHPPEFYQFSJFODFXJUI.Z42-EBUBCBTF
PUIFSTPSFWFO/P42-JTBQMVT 
q&YDFMMFOUVOEFSTUBOEJOHPGXFCBSDIJUFDUVSF
BOEXFCSFMBUFEQSPUPDPMT
q4USPOHTLJMMTJOPCKFDUPSJFOUFEQSPHSBNNJOH
BOETPGUXBSFBSDIJUFDUVSFEFTJHO
q"XBSFOFTTPGFTUBCMJTIFEBOEFNFSHJOHXFC
BOENPCJMFUFDIOPMPHJFT
q&YQFSJFODFXJUIWFSTJPOJOHTZTUFNT
TVCWFSTJPO 
q$BOQSPUPUZQFRVJDLMZBOEJUFSBUFRVJDLMZ
XJUIBCJMJUZUPEFCVHQSPEVDUJ[FBUBGBTUQBDF
q"CJMJUZUPXSJUFXFMMEFTJHOFEBOEUFTUBCMFDPEF
q"OBMZUJDBMUIJOLJOH
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q4FMGNPUJWBUFE NVMUJUBTLJOHBOEBMTPBCMF
UPXPSLBTQBSUPGBUFBNXJUIDPOTUBOU
DPPQFSBUJPOBOEJOUFSBDUJPOJOPSEFSUPEFMJWFS
UPQRVBMJUZXPSLPOTDIFEVMF
Nice to have additional qualifications:
q'BNJMJBSJUZXJUI-JOVYBENJOJTUSBUJPO
q1PSUGPMJPTIPXDBTFTUIBUEFNPOTUSBUF
QSFWJPVTFYQFSJFODF
q6OJUUFTUJOH
q&YQFSJFODFXJUI6*EFTJHOBOEDMJFOUTJEFTDSJQUJOH
)5.- $44$44 +RVFSZ #PPUTUSBQ "+"9 
q.PCJMFTPGUXBSFEFTJHOQSJODJQMFTUFDIOPMPHJFT
MJLF"OHVMBSKT OPEFKT UPTVQQPSUPVS"1*T 
q&YQFSJFODFXJUIMBSHFTDBMFQSPKFDUEFTJHO
BSDIJUFDUVSF
q)PTQJUBMJUZJOEVTUSZFYQFSJFODF
We offer: B GSJFOEMZ BOE DIBMMFOHJOH XPSLJOH
FOWJSPONFOUBOEBDPNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
CBTFEPORVBMJGJDBUJPOFYQFSJFODF
"QQMZUPe-mail:TBSBGJEJT!NIPTQJUBMJUZDPN"MM
BQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEBTDPOGJEFOUJBMXXXN
IPTQJUBMJUZDPN
®½ÈËÍÔΕυρωκλινικής ΑθηνώνÄ¼ÌÀÈºÌÀÀ½ÑÀ
ËºÍÌÐ¿ÆÕÏÍÌÀÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊ¬ ÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ¬ÊÀÈÒÄÏÀÄÖÑÈÊ¬ÊºÌÑÏÀÑÇÔÕÎÏÀÔ ½ÑÇÌ¼ÃÏÖÐ»ÑÇÔÑÍ
ÃÈÀÃÏÀÀÑ¼×ÄÈÐÑÀÒÄÏ¬ÏÓÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½Ï½ËÍ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÖÆÄ¼ÀÔÊÀÈÀÍÑÄËÄ¼ÐÇÄ¼Í
ÀÌÀÅÍÏ¬ÔÆÈÀÑÇÌÀÐÖÌÀÆÎÌÈÐÑÇÍÈÍÑÈÊ¬ÅÏÍÌÑ¼ÃÀ
ÖÆÄ¼ÀÔÊÀÈÑÇÌÀÐÒÄÌÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÄÑÀÈÏÈÊ»ÅÈËÍÐÍÅ¼À
ÍÖÃ¼ÌÄÈºÅÀÐÇÐÑÇÌÏÍÐÓÍÍÈÇºÌÇÊÀÈÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÇÊËÈÌÈÊ»ÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÓÌÀÐÒÄÌÎÌ
®½ÈËÍÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Junior Developer
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ7#/&5»$ "41 )5.- 
+2VFSZ 42-4FSWFS
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ÑÖÉÇ
XFCÄÅÀÏÍÆÎÌ

q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÀÌÀËÖÑÈÊ»ÔÐÊºÂÇÔ ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÍÌÑÏ½ÍÐÊºÂÇÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Αρμοδιότητες:
q Ì¬ÑÖÉÇJOIPVTFÄÅÀÏÍÆÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÁ¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌÊÀÈÑÇÌÄ¼ËÖÐÇ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌËÍÆÈÐÈÊÍ¿
Ο όμιλος προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÀÏÍÕ»CFOFGJUTDMVCDBSEÄÐÇÀÌÑÈÊ¬
ÏÍÌ½ÈÀ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
ÐÀÔÐÑÍe-mail:IS!FVSPDMJOJDHS ÕÏÇÐÈÍÍÈÎÌÑÀÔ ÑÍÌ κωδικό DEV03. §ÄÑ¬ ÑÇ ÐÖËËÍÆ» ÊÀÈ
ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ
ÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ
ÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÌ½ÈËÍÍÏÄ¼ÑÄÌÀÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÑÄÑÍ
MJOLIUUQXXXFVSPDMJOJDHS
0VSDVTUPNFSJTBMFBEJOHTBUFMMJUFDPNNVOJDBUJPOT
DPNQBOZCBTFEJO1JSBFVT (SFFDFXJUIJOUFSOBUJPOBM
QSFTFODFSFRVJSFTGPSJNNFEJBUFFNQMPZNFOU
Linux Engineer for System Testing
Automation
8FBSFMPPLJOHGPSBQFSTPOUPQBSUJDJQBUFJOPVS
DPNQBOZTUFTUJOHUFBN5IFUFBNTSPMFJTUPEFTJHO
BOEJNQMFNFOUUFTUJOHQSPDFEVSFTGPSPVSMJOVY
CBTFEQSPEVDUT
Requirements:
q1SPGFTTJPOBMFYQFSJFODFXJUI-JOVY4ZTUFNT
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPGOFUXPSLJOH FH*1W 
5$1 6%1 JQUBCMFT
q8PSLJOHFYQFSJFODFPO4ZTUFNTPS4PGUXBSF
UFTUJOH
q#BDIFMPSPSNBTUFSTEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF 
DPNQVUFSFMFDUSJDBMFOHJOFFSJOHPSFRVJWBMFOU
Great to have:
q4IFMMTDSJQUJOH CBTI BXL TFE 
q&YQFSJFODFXJUISFMBUJPOBMEBUBCBTFT 
QSFGFSBCMF1PTUHSF42-
q&YQFSJFODFXJUI70*1BOEBTUFSJTL
"QQMZUPe-mail:JOGP!UIFIFBEIVOUFSHS
SoftOne ERP-Junior Developer
¤RDC InformaticsÀÍÑÄËÄ¼ºÌÀÌÍËÍÊËÇÏÓºÌÍ
ÍÏÆÀÌÈÐ½ÀÏÍÕ»ÔË¿ÐÄÓÌÊÀÈÏÍØ½ÌÑÓÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ4PGU0OF&31+VOJPS
%FWFMPQFSÆÈÀÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌºÏÆÓÌ
ÇÕÀÌÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔÄÑÈÔÄÅÀÏÍÆºÔÑÇÔ4PGU0OF
Βασικά καθήκοντα:
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»ÊÀÈÀÌ¬ËÖÐÇÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÎÌ
ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q±ËÍÍ¼ÇÐÇDVTUPNJ[BUJPOTPO4PGUÄ+BWB
4DSJQUÊÀÈ/FU
qÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
ºÐÓÑÍÖ&314PGU0OF
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌ
ÑÓÌËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
q ÌÑÈÄÑÎÈÐÇÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
q"ENJOJTUSBUJPO4DSJQUJOH.JDSPTPGU42-4FSWFS
qËÎÐÐÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿+BWB4DSJQU
qËÎÐÐÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿$/FU
q8FCTFSWJDFT
q ÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÄÖÄËÈÉ¼À ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²ÃÈËÎÀÑÍÔ
Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄDVTUPNJ[BUJPOPO4PGU0OF&31
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇÊÀÈÐÑÇÌÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇ
¬ËËÓÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌ&31
q¢ÏÆÀËÄ¼ÀSFQPSUJOHÊÀÈ¡¥
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇºÐÓ4PGU®OF
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:JOGP!SEDHS
Upcom LtdJTDVSSFOUMZMPPLJOHGPSB
Web Designer (UPC180101)
°PKPJOJUTUFBNPG*5QSPGFTTJPOBMTJO"UIFOT PO
CFIBMGPGPOFPGJUTNBKPSDMJFOUT
Requirements:
qZFBSTPGXPSLJOHFYQFSJFODF
q6OJWFSTJUZEFHSFFJO*5
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG)5.-
q(PPELOPXMFEHFPG$44 $44GSPNTDSBUDI 
q4USPOHCBDLHSPVOEJO6.-4USVDUVSF
q4USPOHCBDLHSPVOEJO+40/
q#BTJDLOPXMFEHFPG3VCZ
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTIMBOHVBHF
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT OFHPUJBUJPO
BOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q5FBNQMBZFS
Benefits-The company offers:
q5IFPQQPSUVOJUZUPXPSLJOBGBTUHSPXJOH
BOEEZOBNJDUFBNPODIBMMFOHJOHJOUFSOBUJPOBM
QSPKFDUT
q%FFQFOZPVSLOPXMFEHFBOEGVSUIFSEFWFMPQ
ZPVSQFSTPOBMDPNQFUFODJFT
"QQMZUPe-mail:NBOUPOJPV!VQDPNFV
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÖÇÏÄÐ¼ÄÔÀÌ¬ËÖÐÇÔ ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÊÀÈ
ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿

Προγραμματιστής
Απαραίτητα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔÍË¿ÊÀË»
ÆÌÎÐÇÁ¬ÐÇÔÃÄÃÍºÌÓÌ
qÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ¢ÏÇÔ ¢±
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:DWBUIFOT!NFDDBOJDBHS

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀΠλαστικά–Κ. Κοτρώνης Α.Β.Ε.Ε. 
¼ÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÇÍÍ¼À
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔËÀÐÑÈÊ»ÔÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÇÌÄÌ¼ÐÕÖÐÇÑÍÖ
Ñ»ÀÑÍÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÑÈÊÄÑÎÌ*.-
Graphic Designer(κωδικός: GD_LA)
Κύριες αρμοδιότητες:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔÆÈÀÏÍÐÀÏÍÆºÔ
ÃÈÍÏÒÎÐÄÈÔÐÄÖÅÈÐÑ¬ÄÌÄÔÀÊºÑÄÔÄÑÈÊÄÑÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÀÊÄÑÎÌÏÈÌÑÇÌÀÍÐÑÍË»
ÑÍÖÔÐÄÄÉÓÑÄÏÈÊ½ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÆÈÀÄÊÑ¿ÓÐÇ
q°»ÏÇÐÇÀÏÕÄ¼ÍÖÀËËÀÆÎÌÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÄÑÀÑ»ÀÑÀÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÀÍÒ»ÊÇÔÄÑÈÊÄÑÎÌ
*.-ÆÈÀÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊÎÌÀÏÑ¼ÃÓÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀNPDLVQTÊÀÈÅÓÑÍÏÄÀËÈÐÑÈÊÎÌ
ÆÈÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔÐÄÄË¬ÑÄÔ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÌºÓÌÊÀÈÖÅÈÐÑ¬ÄÌÓÌÄËÀÑÎÌ
ÆÈÀÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÌºÓÌÀÊÄÑÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÑÖÕ¼Í°¢¥*&,ÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
»ÐÕÄÑÈÊÍ¿ÀÌÑÈÊÄÈºÌÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÎÌÀÊºÑÓÌ
*MMVTUSBUPSÊÀÈ1IPUPTIPQ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÑ»ÀQSFQSFTTÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ ÄÐÑ¼ÀÐÇ
ÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÐÑÍÌÆÏÀÑ½ÊÀÈÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία παρέχει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÆÄ¼ÀÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÍÖ
ÑÍÖÔÄÌÃÈÀÅºÏÄÈÐÑÍe-mail: IS!LPUSPOJTQMBTUJDTHS
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀMonte Napoleone ÍÖÄÑÏ¬ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀ
À½ºÑÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÃÏÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔÊÀÈ
Ö½ÃÇÐÇÔ ÐÕÄÃÈ¬×ÄÈ ÃÇÈÍÖÏÆÄ¼ÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖ¬×ÄÈ
ÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔÄÌÃÖÀÑÍËÍÆÈÊºÔÏÍÑ¬ÐÄÈÔÍÖ
ÀÄÖÒ¿ÌÍÌÑÀÈÐÑÍÐ¿ÆÕÏÍÌÍ¬ÌÃÏÀÊÀÈÏÍÍÏ¼×ÍÌÑÀÈ
ÆÈÀÌÀÊÀË¿ÂÍÖÌÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÄÐÑÖËÊÀÈ¬ÍÂÇ
¤ÄÑÀÈÏ¼À×ÇÑ¬ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÒºÐÇ
Graphic Designer(κωδικός: MPGD)
Περιγραφή ρόλου:
qÕÄÃ¼ÀÐÇÊÀÈÆÏÀÅÈÊ»ÀÄÈÊ½ÌÈÐÇÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
q´ÏÄÖÌÀÌºÓÌÑ¬ÐÄÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÃÏÈÊ»Ô
ºÌÃÖÐÇÔ Ö½ÃÇÐÇÔ ÍÑÈÊÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄÖÏÇ¬ÑÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌ
ÄÌÄÏÆÄÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q Ì¬ËÇÂÇÑÓÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
ÐÑÀTPDJBMNFEJBÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαιτούμενα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ$PSFM%SBX 1IPUPTIPQ TPDJBM
NFEJBNBOBHFNFOU .JDSPTPGU0GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÖÍÆÏÀÅÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÀÊºÑÄÔÊÀÈºÌÑÖÀ 
qÌÎÐÄÈÔÅÓÑÍÆÏ¬ÅÈÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÓÌÅÓÑÍÆÏÀÅÈÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÑ»ÏÇÐÇÔÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÊÀÈEFBEMJOFT
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÈÑÖÕÇºÌÇ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍËËÀËÎÌQSPKFDUT
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÇÀÐ¼ÀÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
¤ÒºÐÇÄ¼ÌÀÈË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
ÑÇÌÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÌÍ¬ÃÀÀÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÄÒºÀ.1(%ÐÑÍ
e-mail:JOGP!NPOUFOBQPMFPOFDPN
ËÖÐ¼ÃÀÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÆÖÌÀÈÊÄ¼ÓÌÀÉÄÐÍÖ¬Ï×ÇÑ¬
Γραφίστα/Φωτογράφο
§ÄÆÌÎÐÄÈÔÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα: 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»ÔÆÈÀÊÀÑÀÐÊÄÖ»
CBOOFS ÊÀÑÀË½ÆÓÌÊÀÈÏÍÓÒÇÑÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇÄÑÀÈÏÈÊÍ¿FTIPQ
ÊÀÈTPDJBMNFEJB
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇ½ÃÀ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÑÍÑ»ÀGBTIJPONBSLFUJOH
Παρέχεται:ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈ
Ë»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÄÀÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦ 
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÊÀÈκωδ. θέσηςΓΡΑΦ10ÐÑÍe-mail: hr@ginigroup.gr
¤Alouette Α.Ε.ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½Ñ»À
Γραφίστα/-τρια
Περιγραφή θέσης-αρμοδιότητες: ÇÈÍÖÏÆ¼À
ÄÈÊÀÐÑÈÊÎÌÆÈÀÀÈÃÈÊ¬ÏÍ¿ÕÀ
O/Η υποψήφιος/-α πρέπει να διαθέτει:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
*MMVTUSBUPSÊÀÈ1IPUPTIPQ
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇËÍ»ÆÇÐÇÔÐÑÍJOUFSOFUÊÀÈÀÍÐÑÍË»Ô
FNBJMT
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:HSBNNBUFJB!BMPVFUUFHS
συνέχεια στη σελ. 12
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Η εταιρία Monte Napoleone, που μετρά περισσότερα
από 20 έτη στον χώρο της ανδρικής ένδυσης και
υπόδησης, σχεδιάζει, δημιουργεί και κατασκευάζει
ολοκληρωμένες ενδυματολογικές προτάσεις που
απευθύνονται στον σύγχρονο άνδρα και προορίζονται
για να καλύψουν τις ανάγκες του με στυλ και άποψη.
Η εταιρία ζητά να καλύψει τη θέση:
Graphic Designer (κωδικός θέσης: MPGD)
Περιγραφή ρόλου:
qÕÄÃ¼ÀÐÇÊÀÈÆÏÀÅÈÊ»ÀÄÈÊ½ÌÈÐÇÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
q´ÏÄÖÌÀÌºÓÌÑ¬ÐÄÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÃÏÈÊ»Ô
ένδυσης, υπόδησης, οπτικοποίηση των ευρημάτων
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌ
ενεργειών της εταιρίας
q Ì¬ËÇÂÇÑÓÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
στα social media της εταιρίας
Απαιτούμενα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ$PSFM%SBX 1IPUPTIPQ TPDJBM
NFEJBNBOBHFNFOU .JDSPTPGU0GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÖÍÆÏÀÅÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
(μακέτες και έντυπα)
qÌÎÐÄÈÔÅÓÑÍÆÏ¬ÅÈÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÓÌÅÓÑÍÆÏÀÅÈÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÑ»ÏÇÐÇÔÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌ
και deadlines
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÈÑÖÕÇºÌÇ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍËËÀËÎÌQSPKFDUT
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÇÀÐ¼ÀÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης.
ÑÇÌÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄÌÀÄÌÐÓÀÑÓθείτε στην ομάδα μας, παρακαλούμε να αποστείλετε
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÄθέμα MPGD στο
e-mail: JOGP!NPOUFOBQPMFPOFDPN

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Η Doppler S.A., η ελληνική βιομηχανία ανελκυστήρων,
ÊÖËÈ½ÄÌÓÌÐÊÀËÎÌ QBSLJOHMJGUTÊÀÈÀÌÀÌÄÎÐÈÓÌ
πηγών ενέργειας, ζητά άτομο για τη θέση:
Customer Service Representative
(Τμήμα Γερμανίας) (κωδικός: CC/07)
§ÄºÃÏÀÑÍÍË¿ÊÀÐÑÏÍ¦ÈËÊ¼Ô¤ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈ
στην εμπορική διεύθυνση της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
»ÐÖÌÀÅÍ¿ÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÏÀÌÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÑ»À
ÓË»ÐÄÓÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
Χαρακτηριστικά:
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
Παροχές:
q§ÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍÀ½ÑÇÌÄÏÈÍÕ»
της Θεσσαλονίκης
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!EPQQMFSHS
Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών
Η Eyephone, αλυσίδα καταστημάτων επισκευής
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌÊÀÈÄÈÃÎÌHBEHFU ×ÇÑ¬
να προσλάβει άτομο με εξαιρετική εμπειρία στους
υπολογιστές και σε εξιδεικευμένα προγράμματα
TPGUXBSF  ÊÈÌÇÑÎÌ  UBCMFUT ÊÀÈ ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ¤
θέση επιβάλλει την άμεση και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των πελατών σε συνδυασμό με την
ποιότητα των επισκευών και της παροχής υπηρεσιών.
Απαιτούμενα προσόντα:
q¦ÀÑ¬ÏÑÈÐÇÊÀÈÖÂÇË½ÑÄÕÌÈÊ½Ö½ÁÀÒÏÍ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ικανότητες
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊÍ¿ÔÏÖÒÍ¿Ô
εντός σύντομων προθεσμιών
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÕÍ¿ÔÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
και εκμάθησης νέων τεχνολογιών
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
προσόντων
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÖÌÄÕºÔÓÏ¬ÏÈÍ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: FZFQIPOFTUPSFT!HNBJMDPN

PROMOTIONMERCHANDISERS

Η INGROUP, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 17 χρόνια
ÀÏÍÖÐ¼À ÐÑÍ ÕÎÏÍ ÀÏÍÕ»Ô ÖÇÏÄÐÈÎÌ IVNBO
SFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH ÀÌÀ×ÇÑ¬
για λογαριασμό του πελάτη της:
Merchandiser Trainee (HR S4057)
Ο ρόλος: ¤ ÄÑÀÈÏ¼À ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÌºÍÖÔÌºÄÔ ÕÓÏ¼Ô
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À ÐÄNFSDIBOEJTJOH»
πωλήσεις, οι οποίοι θα εκπαιδευτούν για να αναλάβουν
την παρακολούθηση των σημείων πωλήσεων των
ÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ TVQFSNBSLFU ÅÀÏÀÊÄ¼À
ÊÑË ÐÄ ÑÑÈÊ»ÊÀÈÄÀÏÕ¼ÀÄÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔ½ÓÔ
q.FSDIBOEJTJOHÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÏÀÅÈÍ¿
qÀÏÀÆÆÄËÈÍËÇÂ¼À
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÐÄÐÕºÐÇÄÑÈÔÀËÀÈºÔÊÀÈÌºÄÔ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÄÔÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀ
Προσόντα:
q°¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ ¢¥°¢¥ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍÔ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÄÈÒÖÇÑ½Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ ÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔ¥²
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÈÐÒÍËÍÆÈÊ½ÀÊºÑÍ

q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÀÈÊÈÌÇÑ½
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÑÀÒÄÏ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿ÌÌÀ
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ )34 ºÐÓlink:
IUUQXXXKPCTOFUK+C8E.Y[C JEQBSUFOBJSF
Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών sales
ÊÀÈNBSLFUJOH ÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈ
πανελλαδική εμβέλεια, συνεργαζόμενη με πολυεθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν
την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την
½ËÇÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
Μerchandisers/Πωλητές
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσμαÑÈÊ½ÀÌÄÅÍÃÈÀÐ½ ÑÇÌÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇ ÑÓÌÏÍÎÒÇÐÇ
ÊÀÈÑÇÌÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÏÍØ½ντων και οικιακών συσκευών μεγάλης και γνωστής
πολυεθνικής εταιρίας σε μεγάλα καταστήματα και
υπεραγορές ηλεκτρικών ειδών.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ°¢¥ ¢¥
q¤ËÈÊ¼ÀÀ½ºÓÔÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔNFSDIBOEJTFS»ÓËÇÑ»Ô
τουλάχιστον 1 έτους
qÍË¿ÊÀË»ÄÅ¬ÌÈÐÇ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÍË¿ÊÀË»ÀÍÈÁ»ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÏÓÈÌ½ÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ Ê¬ÏÑÀÊÀÖÐ¼ÓÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÐÖÌÇºÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÏÍÐÎÍÖ
και με την ένδειξη MERC001 στο e-mail: DWB!XFTUTB
HS¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÖÍÂÇÅ¼ÓÌÍÖÃÄÌÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÀÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀÏÍÐ½ÌÑÀÃÄÌÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖQSPNPUJPO
ζητεί να απασχολήσει στη Θεσσαλονίκη:
Promoters
ÈÀÑÍÌÄÖÏ¿ÑÄÏÍÕÎÏÍÑÍÖÊÀËËÖÌÑÈÊÍ¿¤ÏÍÓÒÇÑÈÊ»ÄÌºÏÆÄÈÀÀÅÍÏ¬ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÊÀËËÖÌÑÈÊÍ¿ÊÀÈ
σε πελάτες με μεγάλη απήχηση στο καταναλωτικό
ÊÍÈÌ½ÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÐÕÍËÎÌÊÀÈÊºÌÑÏÓÌÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÏÍÎÒÇÐÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
των καλλυντικών
qÖÌÀ¼ÊÄÔÊÀÈ¬ÌÃÏÄÔÄ½ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÊÀË½Ä¼ÄÃÍ
Προσφέρονται:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓÄÉºËÈÉÇÆÈÀÀÖÑÍ¿Ô
που εργάζονται με συνέπεια, αποτελεσματικότητα
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q¤ÄÏÍ¼ÐÒÈÍÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¢Å½ÐÍÌËÇÏÍ¼ÑÄÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό PROCOSMET-THES-1,
στο e-mail: UIFTTBMPOJLJ!BMMBCPVUDPODFQUHS
MSPS SA BOJOUFHSBUFENBSLFUJOHBOETBMFTTFSWJDFT
DPNQBOZ XJUINBKPSNVMUJOBUJPOBMDMJFOUT TFFLTGPSB
Merchandiser for Super Market Stores
(Athens)
The ideal applicant should have:
q6OJWFSTJUZEFHSFF "&*5&*
q7FSZHPPE.40GGJDFLOPXMFEHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTIMBOHVBHF
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q"UMFBTUZFBSTPGQSFWJPVTFYQFSJFODF
JONFSDIBOEJTJOHPSBOETBMFTEFQBSUNFOUT
JOTVQFSNBSLFUT
q6QUPZFBSTPGBHF
We offer:
q7FSZHPPETBMBSZ
q$PNQBOZDBS
q$POUJOVJOHFEVDBUJPO
q&WPMVUJPOQFSTQFDUJWFT
"MMBQQMJDBOUTBSFLJOEMZSFRVFTUFEUPTFOEUIFJSDW
XJUIBDPWFSJOHMFUUFSUPUIFe-mail address: USBEF!
NTQTOFU JOEJDBUJOHNBOEBUPSZUIFcode: SM17.
Η MSPS, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στον χώρο
ÑÍÖQSPNPUJPONBSLFUJOHÄÐÇÀÌÑÈÊÍ¿ÔÍËÖÄÒÌÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ ×ÇÑ¬ÌºÍÖÔÌºÄÔÆÈÀÌÀÄÏÆÀÐÑÍ¿ÌÓÔ
Merchandisers στον χώρο των super markets
§ÄºÃÏÀÑÇÌ¬ÑÏÀ
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ ÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ ÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Προσφέρουμε:
qÍË¿ÊÀË½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q§ÄÆ¬ËÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÌÍÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖÃÈÀÒºÑÍÖÌÑÀ
ÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÐÑÀÀÆÆËÈÊ¬ºÕÏÈÑÈÔÐÑÍe-mail:
USBEF!NTQTOFU ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬ÑÍÌ
κωδικό ΜΜΛ 2018.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

½ ÑÀ ζαχαροπλαστεία Τερκενλή ζητούνται για
μόνιμη απασχόληση:
Πωλητές/τριες
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!UFSLFOMJTHS
Η Funky Buddha  ºËÍÔ ÑÍÖ P¼ËÍÖ MUFY 4" 
που δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης
ανδρικής και γυναικείας ένδυσης, στα πλαίσια της
ÃÖÌÀÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÑ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀËË¬
και στο εξωτερικό, αναζητά:
Πωλητές/Πωλήτριες Factory Outlet
Αεροδρόμιο (κωδ.: AIR)
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
στον χώρο της ένδυσης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÑÀËºÌÑÍÐÑÇÌÎËÇÐÇ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ½ÃÀÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!BMUFYHS
Η εταιρία Θρεπτικό Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. με συσκευÀÐºÌÀÏÍØ½ÌÑÀÃÈÀÑÏÍÅ»Ô ¬ÏÄÔÃÇÇÑÏÈÀÊÎÌ
ÊÀÈTOBDLÄÌºÏÆÄÈÀÔÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÆÍÏ¬
ÑÇÔÈÊÏ»ÔËÈÀÌÈÊ»ÔÊÀÈÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ 
ÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô
Πωλητή/Πωλητή Ex-Van
Περιγραφή:0ÓËÇÑ»Ô&Y7BOºÕÄÈÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÑÇÔ
προώθησης, της άμεσης πώλησης και της είσπραξης,
ÑÇÔÀ¿ÉÇÐÇÔÑÇÔÃÈÀÌÍ»ÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄÖ¬Ïχοντες πελάτες, καθώς και τη διεύρυνση του πελατολογίου. Βασικός χώρος δραστηριότητας είναι τμήμα
ÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô ÊÖÏ¼ÓÔÄÌÑ½ÔÍËÄÍÃÍÈÊÍ¿
ÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÍÔ ÒÇÌÎÌ¦ÀÑ¬ÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÄÏ¼ÍÃÍ
ÇÁÀÐÈÊ»ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÄÌÃºÕÄÑÀÈÌÀÄÑÀÅºÏÄÑÀÈÐÄ
ÄÏÈÅºÏÄÈÄÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÀÈÕ»Ô§ÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍ
για τις επισκέψεις πελατών μπορεί να είναι μηχανή ή
αυτοκίνητο, που παρέχεται από την εταιρία.
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔ¤±ÊÀÈ104
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÐÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
και στην πώληση αγαθών
q¼ËÓÀÇÕÀÌ»ÔÊÀÈÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÈÊÏ»ÔËÈÀÌÈÊ»Ô
»ÊÀÈ×ÀÕÀÏÓÃÎÌ
q¦ÀË½Ä¼ÄÃÍ ÆÆËÈÊÎÌ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ½ÌÍÀ½½ÐÍÖÔÃÈÀÒºÑÍÖÌÑÀ
απαιτούμενα προσόντα στο e-mail: JOGP!UISFQUJDP
HS¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
ÑÇÌBazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών ΒεÏÍ¿ÊÀ ½ËÍÈÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀ
είναι δίπλα στον καταναλωτή με στόχο την άψογη
ÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖ´ÕÍÌÑÀÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄ½ËÇ
ÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÊÀË¿ÑÍÖÄÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌ
ÄËÀÑÎÌÀÔÏÓÑÀÏÕÈÊÍ¼ÐÑ½ÕÍÈÀÔÄ¼ÌÀÈÇÈÊÀÌÍποίηση των αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό,
η επίτευξη χαμηλών τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη
ÆÊ¬À ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÈ Ç ÐÖÌÄÕ»Ô ÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇ
ÏÍÐÅÍÏÎÌÏÍÔ½ÅÄËÍÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε
ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ μας την καλύτερη πρόταση
καθημερινών αγορών
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÀÔÈÃÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ μας άψογη συνεργασία
Επιθεωρητής Καταστημάτων-Θεσσαλονίκη
Καθήκοντα θέσης:
q´ËÄÆÕÍÔÃÈÊÑ¿ÍÖÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
qÓÐÑ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÌÑÍÈÐ½ÔÄÖÊÀÈÏÈÎÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q3FQPSUJOH
Προφίλ υποψηφίου:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô
qÌÎÐÇ.40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÕÏÍÌÎÌ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
διαχείρισης πελατών
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿Í¬ÃÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
με άλλα τμήματα της εταιρίας
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄºÅÀÐÇ
στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½
περιβάλλον
Παροχές:
qË»ÏÄÔÊÀÈÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
με σταθερό μηνιαίο μισθό
q§ºÐÍÄÑÀÅÍÏ¬ÔÊÀÈºÉÍÃÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
q´ÌÐÇÀ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: IS@DW!CB[BBSTNHS

Η εταιρία Παλόγλου Ζαχαροπλαστεία με πολυετή
παρουσία στον χώρο της ζαχαροπλαστικής αναζητά για
ÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇ¬ÑÇÔÐÑÍÀËÀÈ½¨¬ËÇÏÍ ¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Πωλήτρια Ζαχαροπλαστικής
Γενική περιγραφή θέσης: Η θέση αυτή συμβάλλει
ÐÑÇÌÄÈÑÖÕ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀË½ÆËÍÖÄÑÍÌÀÀÏºÕÄÈ
άψογη εξυπηρέτηση σε όλους τους πελάτες της, να
ÏÍÐÅºÏÄÈÍÈÍÑÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÌÀÐºÁÄÑÀÈÊÀÈÌÀ
διατηρεί καθαρούς τους χώρους των καταστημάτων.
®¤ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÇÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÄÌÄÏÆÄ¼
Ð¿ÅÓÌÀÄÑÀÏ½ÑÖÀÊÀÈÑÈÔÀÉ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες:
qÇÈÍÖÏÆÄ¼ÊÀÈÃÈÀÑÇÏÄ¼ÈÊÀÌÍÍÈÇºÌÍÖÔ
πελάτες
qÀÏºÕÄÈÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬Ä¼ÄÃÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
q ÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÍÖÔÊÀÌ½ÌÄÔÖÆÈÄÈÌ»Ô ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
στον χώρο εργασίας
qÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÒÄÑÈÊÍ¿ÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿
περιβάλλοντος
Επιπλέον προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
ÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)
Διαπροσωπικές ικανότητες:
qÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬Ê¬ÑÓ
από συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: [PJQBMPHMPV!IPUNBJMDPN
Η εταιρία Andronis Exclusive ζητά:
Πωλητή/τρια
ÈÀÑÍÊÍÐÇÀÑÍÓËÄ¼ÍÊÀÈÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀºÌÃÖÐÇÔ
ÊÀÈÖ½ÃÇÐÇÔÐÑÇÌ®¼ÀÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔÆÈÀÑÇÌÄÏ¼ÍÃÍ
§¬ÏÑÈÍÔ®ÊÑÎÁÏÈÍÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¸ÏÀÀÆÈÀÄÉºËÈÉÇ
Η εταιρία προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÄÖÏÎÊÀÈ½ÌÍÖÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: BOESPOJTDW!HNBJM.com
Store Manager-Θεσσαλονίκη
Η Jysk αναζητά έναν αφοσιωμένο Διευθυντή Καταστήματος:¢¼ÐÑÄÏ½ÒÖÍÈÌÀÊ¬ÌÄÑÄÑÇÌÖºÏÁÀÐÇÆÈÀ
ÌÀÊËÄ¼ÐÄÑÄÈÀÎËÇÐÇÀÔÀÏºÐÄÈÌÀÄÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄ
ένα ταχύτατα εξελισσόμενο περιβάλλον με συνεχείς
ÏÍÊË»ÐÄÈÔ ÍËÀÁ¬ÌÄÑÄÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ¼ÀÍ¬ÃÀ
°½ÑÄÏºÄÈÌÀÄ¼ÐÑÄÍÖÍÂ»ÅÈÍÔÍÖÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä
Δείχνετε αφοσίωση και:
q´ÕÄÑÄºÌÀÈÐÑÍÏÈÊ½ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÄÉÀÈÏÄÑÈÊÎÌ
αποτελεσμάτων με την ομάδα σας
q´ÕÄÑÄÈÐÑÍÏÈÊ½ÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
της ομάδας, ανάδειξης μεγάλων ταλέντων
qÀÏºÕÄÑÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÊËÇÏ¬ÊÀÈÄ¼ÐÑÄÄÌÄÏÆ½ºËÍÔ
της ομάδας σας
qÀ¼ÏÌÄÑÄÏÓÑÍÁÍÖË¼ÄÔÐÄºÌÀºÌÑÍÌÍ ÃÖÌÀÈÊ½
περιβάλλον και αναλαμβάνετε πλήρως
ÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÆÈÀ½ËÄÔÑÈÔÀÍÅ¬ÐÄÈÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
q¢¼ÐÑÄÏ½ÒÖÍÔÌÀÀÌÀÑ¿ÉÄÑÄÑÍÌÄÀÖÑ½
ÐÀÔÊÀÈºÕÄÑÄÑÍÊ¼ÌÇÑÏÍÊÀÈÑÇÅÈËÍÃÍÉ¼À
να προοδεύσετε επαγγελματικά
Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:
q§ÈÀÊÍÖËÑÍ¿ÏÀÍÖÄÈÑÏºÄÈÆÏ»ÆÍÏÄÔ
ÊÀÈÏÀÊÑÈÊºÔÀÍÅ¬ÐÄÈÔÐÄ½ËÀÑÀÄ¼ÄÃÀ
στον οργανισμό
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÈÀÔÏÎÑÇÔÑ¬ÉÄÓÔ
πρακτική εκπαίδευση
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½CPOVT ÑÍÍÍ¼ÍËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼
ως ανταμοιβή για τις εξαιρετικές πωλήσεις
και τα αποτελέσματα
q°ÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÐÖÌÀÆÓÌÈÐÑÄ¼ÑÄ ÌÀÊÄÏÃ¼ÐÄÑÄ
και να γιορτάσετε τα καλά αποτελέσματα
q§ÈÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÑÀÈÏÈÊ»ÊÍÖËÑÍ¿ÏÀ
qÍ»ÊÀÈDPODFQUÍÖÒÀÃÇÈÍÖÏÆ»ÐÍÖÌ
ÆÈÀÄÐ¬ÔÑÈÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ ÎÐÑÄÌÀÅºÏÄÑÄ
εξαιρετικά αποτελέσματα
q¥ÃÈÓÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
½ºÌÀÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÇÀÌ¼ÀÑÍ Ç+ZTLÄÄÊÑ¬ÒÇÊÄ
ÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄÍË½ÊËÇÏÍÑÍÌ
Ê½ÐÍÈÀÌÀÄÉÀÐÅÀË¼ÐÍÖÄÑÇÄËËÍÌÑÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ 
ÕÏÄÈÀ×½ÀÐÑÄÑÍÖÔÊÀË¿ÑÄÏÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ÃÏ¬ÉÑÄ
ÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÆ¼ÌÄÑÄºËÍÔÑÇÔ+ZTL¢¬ÌÃÄ¼ÉÄÑÄ
ÀÅÍÐ¼ÓÐÇ ÒÀÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÑÄÑÈÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÀÑ»ÐÑÄÐÑÍ
link: IUUQKPCKZTLHS, κάντε αίτηση παρακάτω για
να πάρτε την καριέρα σας στα χέρια σας.
Η Eyephone, αλυσίδα καταστημάτων επισκευής
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌÊÀÈÄÈÃÎÌHBEHFU ×ÇÑ¬
να προσλάβει:
Πωλήτρια
Με εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών. Η θέση
επιβάλλει την άψογη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών.
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ικανότητες
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ËÇÂÇÔ
πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊÍ¿ÔÏÖÒÍ¿Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
προσόντων
q¤ÈÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: FZFQIPOFTUPSFT!HNBJMDPN

Η εταιρία Pop Air, η οποία δραστηριοποιείται στον
χώρο της ένδυσης, ζητά για το κατάστημα της εταιρίας
ÐÑÍ4NBSU1BSL
Υπεύθυνο Καταστήματος & Βοηθό
"ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: ISQPQBJS!HNBJMDPN
Η KSM Human Resources, για λογαριασμό πελάτη
της που δραστηριοποιείται στον χώρο των πετρελαιοειδών, αναζητά:
Υπάλληλους Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
ÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÊÀÏÀÀÆÊ¬
Προφίλ υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÈÊÍÈÄÖÏ¿ÑÄÏÇÔÄÏÈÍÕ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÏÀÑ»ÏÈÍÖÆÏÎÌÊÀÖÐ¼ÓÌ
θεωρείται προσόν
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ¡
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÊÖËÈ½ÄÌÄÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇ¤±
Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½ÔÄ½ÌÍÖÔÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: DW!LTNISHS
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÆÌÓÐÑ½ÊÀÑ¬ÐÑÇÀÊÈÌÇÑ»ÔÑÇËÄÅÓÌ¼ÀÔ
ÐÑÍÌÄÈÏÀÈ¬
Tαμίας
Απαιτούμενα προσόντα:
qÄÑÎÌ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
και επαγγελματική εξέλιξη
qÄÊÑÈÊ½ÔÐÄÌºÄÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ
q¦ÀË½ÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±
q ÆÆËÈÊ¬
Προσφέρονται:
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q«Ï¬ÏÈÍÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
q¥¦ 
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: CPVUPTE!IFMMBTQIPOFHS
LI-LA-LO S.A BXFMMLOPXOKFXFMMFSZDPNQBOZ
JTTFFLJOHUPIJSFBOFYQFSJFODFE
Retail Sales Associate
The ideal candidate must be: B EZOBNJD TFMG
NPUJWBUFEJOEJWJEVBMXIPIBTBOJOUFSFTUJOGBTIJPO
BOEBDDFTTPSJFT UPCFQBSUPGPVSSFUBJMUFBN
Responsibilities:
q$PNNVOJDBUJOHCSBOEWBMVFTBOEJNQMFNFOUJOH
DPNQBOZTQPMJDJFT
q.BYJNJ[JOHTBMFTBUBMMPQQPSUVOJUJFT
QSPWJEJOHBGSJFOEMZXFMDPNJOHFOWJSPONFOU
q$PNNVOJDBUJOHFGGFDUJWFMZXJUIDVTUPNFST
UPEFUFSNJOFOFFET
q.BJOUBJOBOEEFWFMPQDMJFOUFMF
q.BJOUBJOBQSPGFTTJPOBMBQQFBSBODFNBOOFS
DPOTJTUFOUXJUIFTUBCMJTIFEDPNQBOZHVJEFMJOFT
Requirements:
q#BDIFMPSEFHSFFXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q1SFWJPVTFYQFSJFODFXJUIJOKFXFMMFSZTFDUPS
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBEWBOUBHF
q.JOJNVNZFBSTTFMMJOHFYQFSJFODFJOTBMFT
FOWJSPONFOU
q&YDFMMFOUWFSCBMXSJUUFODPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q4USPOHDPNNFSDJBMVOEFSTUBOEJOH OFHPUJBUJPO
BOEOVNFSJDBMTLJMMT
q1SPGFTTJPOBMBUUJUVEFBOEBCJMJUZUPXPSLVOEFS
QSFTTVSF
q&YDFMMFOUDPNNBOEPG&OHMJTIMBOHVBHF
q(PPEDPNQVUFSTLJMMT
q'MFYJCJMJUZBOEBWBJMBCJMJUZ
q"CJMJUZUPXPSLJOBUFBNBTXFMMBTJOEJWJEVBMMZ
"QQMZUPe-mail: IS!MJMBMPHS
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÍÌ³ÆÈÍ¥Ó¬ÌÌÇ¯ºÌÑÇ
Πωλήτρια-Μερικής Απασχόλησης
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
των πωλήσεων
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÆÄÌÈÊ½ÑÄÏÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÖ½ÃÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔÓË»ÐÄÓÌ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÌºÄÔÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
και ανάπτυξης
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!EFYJNHS
Υπεύθυνη Καταστήματος Λιανικής
& Εξυπηρέτησης Πελατών Χονδρικής
(Θεσσαλονίκη)
Η εταιρία Make Me Up επιθυμεί να εντάξει στο
προσωπικό της κοπέλα, υπεύθυνη καταστήματος
λιανικής πώλησης και εξυπηρέτησης πελατών χονδρικής και λιανικής, με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
qÎËÇÐÇÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
qÀÏÍÕ»ÖÇÏÄÐÈÎÌÀÊÈÆÈ¬×
qÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
της σωστής εκτέλεσης των διαδικασιών
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÀÄ¼ÍÖ
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÄÈÐ»ÆÇÐÇÃÈÀÕÄÈÏÈÐÑÈÊÍ¿
πλάνου λειτουργίας του καταστήματος βάσει
στόχων πωλήσεων
q ÌÄÅÍÃÈÀÐ½ÔÏÀÅÈÎÌÐÖÏÑÀÏÈÎÌÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
με τον υπεύθυνο παραγγελιών και αποθήκης
q°»ÏÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q¢ÐÓÑÄÏÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔÏÍÎÒÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ
»ÊÀÈÏÍÐÅÍÏÎÌÐÄÄË¬ÑÄÔÕÍÌÃÏÈÊ»Ô
συνέχεια στη σελ. 16

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

14
24

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

ΕΣΤΙΑΣΗ

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua
Resort, που εδρεύει στην Κω αναζητεί για να
προσλάβει άμεσα:
Α’ Μάγειρα Ζεστής Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:
qΝα εξασφαλίζει την ομαλή λειτουργία
της κουζίνας, τον έλεγχο των προϊόντων
& την ποσότητα των παραγόμενων αντικειμένων
qΝα έχει άριστη γνώση χειρισμού όλων
των λειτουργιών της κουζίνας, τουλάχιστον
3 χρόνια στην ίδια θέση
qΝα είναι καλά ενημερωμένος για τη σύνταξη
συνταγών και για την ταξινόμηση των τροφίμων
qΝα εξασφαλιζει το υψηλότερο επίπεδο
ασφάλειας των τροφίμων με την αυστηρή
εφαρμογή κατευθυντήριων γραμμών (HACCP,
σύστημα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων)
Καθήκοντα: Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται
απευθείας στον chef του ξενοδοχείου. Ο Α’ μάγειρας θα είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του
υψηλότερου δυνατού επιπέδου στα εξής: παρασκευή
τροφίμων, παροχή υπηρεσιών και τήρηση υγιεινής
στο τμήμα του.
Απαιτήσεις:
qΠηγαία διάθεση για φιλοξενία
qΑπόφοιτος σχολής μαγειρικής
qΤουλάχιστον 3 χρόνια εμπειρίας στη θέση σε
ελληνικά ή διεθνή ξενοδοχεία 4* ή 5*, all inclusive
qΚαλή γνώση παρασκευής προϊόντων
στην ελληνική και στη διεθνή κουζινα,
όπως επίσης και στα τοπικά ζεστά επιδόρπια
qΝα υπάρχει ισχυρή κατανόηση της ασφάλειας
και της συντήρησης των τροφίμων (HACCP)
qΝα έχει καλές επικοινωνιακές δεξιότητες
στην αγγλική γλώσσα (προφορικά και γραπτά)
qΝα είναι δημιουργικός με εξαιρετικές δεξιότητες
στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές (excel, micros)
qΔιακατέχεται από ομαδικότητα,
παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα
για την αποτελεσματική διαχείριση
των καταστάσεων-την άμεση εξεύρεση λύσεων
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα
σε απαιτητικές καταστάσεις
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΔιαμονή και διατροφή
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
qΜισθό ανάλογο των προσόντων
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
στο e-mail: hr@aegeanview.gr.
Stella Hotels is a company which became active
in 1987 with Stella Village hotel. In 2007, the
company opened the second hotel Stella Palace
and in 2017, Stella island luxury resort & spa began
its operation. It is a fast developing company which
invest in hospitality and plans to grow even more
the next years. The hotels are providing to the
guests great quality of facilities and services. The
main asset of the company is the staff. Throughout
the years, the company was always looking for
reliable, kind, welcoming and enthusiastic people
to join the team. For summer season 2018, the
company is seeking qualified candidates to fill
the below positions:
Cook
Required qualifications:
qMinimum 2-3 years of experience as a cook
in a 5* hotel
qDiploma from a culinary school is desirable
qUnderstanding of various cooking methods,
ingredients & procedures
qFriendly & self-motivated personality eager
to learn, develop and be part of a growing team
qFlexibility to work in shifts
qTeam player
qEnthusiastic and well-groomed
Send your cv to this e-mail: hr@stellahotels.gr.
Τα ξενοδοχεία Evilion & Stilvi βρίσκονται στους
Νέους Πόρους Πιερίας, μόλις 70 μέτρα από
την απέραντη αμμώδη οργανωμένη παραλία.
Δέχονται επισκέπτες από τον Απρίλιο έως και τον
Οκτώβριο. Πλήρως ανακαινισμένοι χώροι και δωμάτια. Ευχάριστο και πολύ φιλικό περιβάλλον. Στο
πλαίσιο αυτό αναζητά:
Α’ Μάγειρας Κουζίνας
για εποχική απασχόληση 6-7 μήνες
Προσόντα υποψήφιων:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 5ετίας
qΓνώση διαχείρισης HACCP
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
Παρέχεται:
qΔιαμονή και πλήρης διατροφή
qΔυνατότητα για μακροχρόνια συνεργασία
qΑσφάλιση
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
στο e-mail: info@hotel-evilion.com.
Το ξενοδοχείο Ammos Ηotel στα Χανιά αναζητεί
για τη σεζόν 2018:
Chef
Απαιτούμενα προσόντα:
qΕκπαίδευση σε σχολή μαγειρικής
qΕλάχιστη προϋπηρεσία 3 ετών σε a la carte
εστιατόριο
qΙκανότητα επικοινωνίας στα ελληνικά
και στα αγγλικά
qΗλικίας κάτω των 40 ετών
Η εταιρία προσφέρει:
qΕλκυστικό πακέτο παροχών
qΠροοπτικές εξέλιξης
qΔιαμονή και διατροφή
Παρακαλώ, αποστείλατε βιογραφικό με πρόσφατη
φωτογραφία στο e-mail: info@ammoshotel.com.
www.ammoshotel.com.

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην οδό
Παπαναστασίου 51 και Κλεάνθους 5 στη Θεσσαλονίκη ζητά άτομα ηλικίας 20-35 ετών για το πόστο:
Barista
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία
στο e-mail: hr@mikelcc.gr. Φαξ: 2410 534020
Τηλ.: 2410 255260.
Το 4 αστέρων ξενοδοχείο Αlianthos Garden,
δυναμικότητας 96 δωματίων, βρίσκεται στο χωριό Πλακιάς νότια του νομού Ρεθύμνης, το οποίο
επιθυμεί να προσλάβει για το εστιατόριο τύπου
ΗΒ και snack bar, για τη σεζόν 2018 (25 Απριλίου
έως 05 Νοεμβρίου):
Μάγειρα Α’, Μάγειρα Β’, Κρύας Κουζίνας
και για Service Buffet
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qΠροϋπηρεσία 2-3 έτη στη θέση
αυτή σε ξενοδοχεία 4* και 5*
qΓνώση αγγλικών ή γερμανικών
qΚαλή γνώση διαδικασιών H.A.C.C.P
qΙκανότητες στην επικοινωνία
και στις διαπροσωπικές σχέσεις
qΟ υποψήφιος θα ήταν καλό να είναι πρόθυμος
για μακροχρόνια συνεργασία
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΔιαμονή σε δίκλινο δωμάτιο
qΕκπαιδευτικά σεμινάρια
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Ο σκοπός της επιχείρησης είναι:
qΝα προσφέρει άριστες υπηρεσίες, οι οποίες
θα αφήνουν τον πελάτη απόλυτα ικανοποιημένο,
με σκοπό να ξαναέρθει
qΣτην αξιόχρεη αυτή επιχείρηση το προσωπικό,
το οποίο εργάζεται να είναι υπερήφανο
qΝα προωθούνται τα προϊόντα-ιστορία του τόπου
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία
στο e-mail: kostas@alianthos.gr. H διαχείριση
των βιογραφικών θα γίνει με απόλυτη εχεμύθεια.
A’ Chef-Φισκάρδο Κεφαλονιάς
(Μάης-Οκτώβρης) 2018
Ένα από τα καλύτερα resorts του Ιονίου, γνωστό
για την μοναδική του τοποθεσία και διακεκριμένο
για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών του εδώ και
15 συναπτά έτη στο κοσμοπολίτικο Φισκάρδο της
Κεφαλονιάς, το ξενοδοχείο Emelisse Art Hotel της
οικογένειας Τσιμάρα, δίνει την δυνατότητα σε λίγους
και ικανούς, να συμμετάσχουν στην ομάδα που θα
συντελέσει σε μία ακόμα πολύ πετυχημένη χρονιά,
το καλοκαίρι του 2018. Στο Emelisse Art Hotel θα
αντιμετωπίσετε τη πρόκληση του να ανταπεξέλθετε
στις υψηλές απαιτήσεις των πελατών ενός Luxury
Boutique Hotel 70 δωματίων, αποκτώντας περαιτέρω
γνώση αλλά και τα προνόμια μιας αναγνωρισμένης
σταδιοδρομίας στον ξενοδοχειακό χώρο.
Απαιτούνται:
qΆριστη γνώση αγγλικών σε γραπτό
και προφορικό λόγο
qΣχετική εμπειρία min 5 years
To Emelisse Art Hotel Fiskardo προσφέρει
στον κατάλληλο συνεργάτη:
qΦιλικό και ομαδικό περιβάλλον εργασίας
qΚαλό πακέτο αποδοχών
Παρέχονται:
qΔιαμονή και διατροφή για τους καλοκαιρινούς
μήνες εντός ξενοδοχείου
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
στο e-mail: hr@emelissehotel.com.
The luxury 5* hotel Branco Mykonos seeks for:
Bartenders-Baristas for season 2018
Position requirements:
qMinimum of 2-3 years experience in a similar
position
qDeep knowledge and proven experience
on cocktails creation
qKnowledge of wine, beer and drinks
qDegree in hospitality/tourism
qAbility to converse in both greek and english
qCustomer and sales oriented
qStrong team player and able to work
under pressure
The hotel offers:
qPleasant working environment
qAccommodation–meals
qCareer opportunities
Send your cv to this e-mail: hr@brancohotel.com.
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην οδό
Μιχαήλ Αγγέλου 29 στα Ιωάννινα, ζητά άτομα
με εμπειρία ηλικίας 20-35 ετών για τη θέση του:
Service
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία
στο e-mail: hr@mikelcc.gr, φαξ: 2410 534020,
Τηλ.: 2410 255260.
Το Amaronda Resort & Spa, 4 αστέρων ξενοδοχειακό συγκρότημα στη Μαλακόντα της Ερέτριας,
αναζητά για τη σεζόν 2018:
Chef Β' (Hotel)-Κωδικός θέσης: ARCΒ18
Κριτήρια επιλογής για τον/την υποψήφιο/α:
qΑπόφοιτος σχολής μαγειρικής
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ξενοδοχείου
4 αστέρων (all inclusive)
qΓνώση συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας
και υγιεινής των τροφίμων
qΓνώση της ελληνικής και της μεσογειακής
κουζίνας
qΓνώση κρύας και ζεστής κουζίνας
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα
σε απαιτητικές καταστάσεις

qΠνεύμα ομαδικότητας, με θετική στάση
qΝα διαθέτει επαγγελματική συμπεριφορά
και υπευθυνότητα
Προσφέρουμε:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΑσφάλιση
qΕπαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
qΔιατροφή στο ξενοδοχείο
qΣτέγαση για όσους δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι
Ερέτριας-Χαλκίδας
Παρακαλώ όπως προωθήσετε στο βιογραφικό
σας με τον κωδικό «ARCΒ18» στο e-mail: info@
amarondaresort.com.
Mykonos Princess Hotel, a 5* lifestyle boutique
hotel, is currently seeking to recruit a professional
for the position of:
Reservations Manager (Code: WTR)
Our goal is to strengthen our young & dynamic
team in order to provide the authentic Greek
Hospitality combined with highest level services.
Responsible to provide professional & friendly
service to the guests, ensuring their stay will
become an unforgettable experience.
Qualifications:
qDegree in hospitality-tourism
q3 years minimum experience as a waiter
waitress in a 5* luxury boutique hotel
qExcellent command of both english and greek
language is essential
qVery good knowledge of a second foreign
language will be considered as an asset
qWSET certification will be considered
as an asset
qSelf-motivated, enthusiastic, with natural
ability and confidence to sell/promote
qExcellent customer service skills
qSales skills will be considered as an asset
qWell groomed with strong interpersonal skills
qTeam work spirit
qKnowledge of the F&B procedures
will be considered as an asset
qAbility to work on flexible schedule
qAbility to multitask.
qMust have the ability to work under pressure.
An attractive package of benefits is offered according
to qualifications. Should you wish to be a member
of Mykonos princess team, please send us your
cv with a recent photo to this e-mail: manager@
princessofmykonos.gr. CV’s with no reference code
and not fulfilling the above prerequisites won’t be
taken under consideration. All applications will
be treated in the strictest confidence.
Το ξενοδοχείο 5 αστέρων Kassandra Palace
Hotel & Spa στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να
προσλάβει για την τουριστική σεζόν 2018:
Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα:
qΑνάλογη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
qΑπαραίτητη η γνώση αγγλικών, γνώση δεύτερης
ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως πρόσθετο προσόν
qΘετική συμπεριφορά με άριστες επικοινωνιακές
δεξιότητες και πνεύμα ομαδικότητας
qΈμφαση στη λεπτομέρεια
qΌρεξη για δουλειά, υπευθυνότητα και ταχύτητα
Παροχές:
qΑνταγωνιστικό πακέτο παροχών με ασφάλιση
qΔιαμονή και πλήρης διατροφή
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Βιογραφικό με επιθυμητή πρόσφατη φωτογραφία
στο e-mail: info@kassandra-palace.gr.
Η εταιρία Icon Suites στη Θάσο, παραλιακό συγκρότημα 14 σουιτών με πισίνα και μπαρ, αναζητά
για τη σεζόν 2018:
Α’ & Β’ Μάγειρα για Κρύα & Ζεστή Κουζίνα
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:
qΑπόφοιτος/η σχολής μαγειρικής
qΑνάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία
ή εστιατόρια πολυτελείας
qΓνώση και εμπειρία σε κουζίνες a la carte,
πρωινών και μπουφέ
qΒασική γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕυχάριστη και ενθουσιώδης προσωπικότητα,
θέληση για εξέλιξη και εκπαίδευση
qΟμαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας
Η προσφορά μας:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΣυνεχής εκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
qΔιαμονή και διατροφή
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
στο e-mail: mantexou@gmail.com.
Το ξενοδοχείο Porto Naxos επιθυμεί να προσλάβει
για τη θερινή περίοδο 2018:
Cook A' & B'
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qΠτυχίο σχολής μαγειρικής
qΤουλάχιστον 5ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχης
κατηγορίας ξενοδοχείο και a la carte εστιατόριο
qΓνώση παρουσίασης εδεσμάτων σε μπουφέ
qΚαλή γνώση παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας
qΑπαραίτητες γνώσεις στησίματος κάρτας
εστιατορίου
qΓνώσεις συστημάτων διαχείρισης ασφαλείας
και υγιεινής των τροφίμων (HACCP)
qΕπαρκή γνώση αγγλικής γλώσσας
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα
σε απαιτητικές καταστάσεις
qΕυχάριστη προσωπικότητα
qΟμαδικότητα και ικανότητα συνεργασίας
qΗλικία έως 40 ετών
qΣυστάσεις απαραίτητες
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΙκανοποιητικές αποδοχές βάσει εμπειρίας
και προσόντων

qΠροοπτικές μακροχρόνιας συνεργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία και
συστατικές επιστολές στο e-mail: info@portonaxos.
gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949 510810.
Σερβιτόρα
Η/Ο υποψήφια/ος θα πρέπει να διαθέτει:
qΕμφανίσιμη/ος, με προσωπικό στυλ
qΗλικία 21-33 ετών
qΠροϋπηρεσία 2-5 ετών
qΓνώση αγγλικών ή αλλων γλωσσών
qΕξωστρεφής, με υψηλή ικανότητα
διαπροσωπικών σχέσεων
qΓνώση πωλήσεων
qΠροϋπηρεσία στο εξωτερικό θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν
qΔιαθεσιμότητα να εργαστεί με πλήρη ή μερική
απασχόληση
qΝα εργάζεται υπερήφανα στον τομέα
του service
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΣταθερό περιβάλλον εργασίας
qΠλήρη ασφάλιση
qΔιαδραστικότητα με υψηλής ποιότητας
πελατειακό κοινό
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
στο e-mail: work@vezene.gr.
Η HHotels Collection (όμιλος επιχειρήσεων Χατζηλαζάρου) επιθυμεί να προσλάβει για τα ξενοδοχεία
της στη Ρόδο κατά τη θερινή σεζόν 2018:
Executive Chef
Προσόντα:
qΠτυχίο σχολής μαγειρικής
qΠροϋπηρεσία ως executive chef πλέον
των 5 ετών
qΠροϋπηρεσία ως executive chef σε ξενοδοχεία
5 αστέρων, δυναμικότητας άνω των 800 κλινών
qΓνώση της ξενοδοχειακής λειτουργίας
qIκανότητα εκπαίδευσης προσωπικού
qΓνώση προϋποθέσεων HACCP
qΓνώση τουλάχιστον 1 ξένης γλώσσας
Η εταιρία προσφέρει:
qΆριστες συνθήκες εργασίες σε πολυτελές
και επαγγελματικό περιβάλλον
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕξέλιξη και συνεχή εκπαίδευση
qΔιαμονή και φαγητό
Απαραίτητες οι συστάσεις από προηγούμενες εργασίες. Αποστολή cv στο e-mail: cv@hhotels.gr.
Σερβιτόροι - Κεφαλονιά
To ξενοδοχείο White Rocks αναζητά επαγγελματίες
υπαλλήλους σέρβις προκειμένου να επανδρώσουν και
να αναπτύξουν την ομάδα μας στα εστιατόρια και μπαρ.
Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων:
qΑπόφοιτοι τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής
qΔύο χρόνια προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
σε ξενοδοχεία 4-5 αστέρων
qΕπαγγελματική και ευχάριστη παρουσία
qΓνώση της ξενοδοχειακής λειτουργίας
qΓνώση εστιατορικής
qΓνώση hotel bartending
qΆριστη γνώση παραγωγής cocktails
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕνεργή συμμετοχή στην αύξηση των πωλήσεων
qΓνώση χειρισμού POS
qΜε ευχάριστο και φιλικό χαρακτήρα
qΣυνεργατικό πνεύμα
qΕυθύνη για την εύρυθμη & την αποτελεσματική
λειτουργία του τμήματος
qΙκανότητες άριστης επικοινωνίας με τον πελάτη
qΑπαραίτητες γνώσεις haccp
qΑπαραίτητες συστάσεις από προηγούμενες
εργασίες
qΜέχρι 35 ετών
Η εταιρία προσφέρει:
qΠλήρη απασχόληση (Μάιος-Οκτώβριος)
qΜισθός αναλόγως προσόντων–προϋπηρεσίας
qΦιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον
qΠροοπτική μακροχρόνιας συνεργασίας
qΑριστο περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης
Αποστείλετε βιογραφικό με πρόσφατη φωτογραφία
και συστάσεις από προηγούμενη απασχόληση στο
e-mail: whitekef@otenet.gr.

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:
Bartenders
Location: Ouranoupolis, Chalkidiki
Position summary: The bartender will have to
prepare alcohol or non-alcoholic beverages for
bar and restaurant needs according to company’s
standards with a view to maximizing guest
satisfaction.
Key responsibilities:
qPresent beverage menus; take orders from
serving employees or directly from guests; offer
recommendations & answer all related inquiries
qEnsure high standards of hygiene
and cleanliness for all working areas, bar
equipment, waste disposal and storage
qMonitor inventory; order & restock all bar
supplies
qMaintain at all times a high standard
of personal appearance and hygiene
qFollow all health & safety company regulations
Requirements:
qPreferred 1-2 years as a bartender in a fine
dining restaurant or bar ideally within
a 5* luxury hotel
qExcellent knowledge of english language;
a second language will be considered as a plus
qStrong communication & presentation abilities
qPleasant personality with enviable customer
service skills, passionate about the job
and focused on providing high quality results
qDegree-diploma in hospitality or relevant
training certification would be an asset
qGood experience with cash register
& ordering information system (micros, POS)
Benefits:
qCompetitive salary remuneration based
on qualifications
qCareer development in a fast paced growing
work environment
qDaily meals and accommodation
qTraining opportunities
Please send an updated cv with recent photo to the
following to this e-mail: kyriaki@torhotelgroup.gr.
All applications will be treated as strictly confidential.
To εστιατόριο Hytra, βραβευμένο με ένα αστέρι
Michelin και χρυσό σκούφο το οποίο στεγάζεται
στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών ζητά:
Food & Beverage Manager
Απαραίτητα προσόντα:
qΕπαγγελματική εμπειρία 5 χρόνια
qΔιαχείριση και πώληση εκδηλώσεων
qΕμπειρία εκπαίδευσης και αξιολόγησης
προσωπικού
qΕμπειρία σε εστιατόρια alacarte
qΠτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό)
qΠροϋπηρεσία σε ξενοδοχείο 5* (επιθυμητό)
qΕυχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
qΗλικία από 28 μέχρι 45 ετών
qΓνώση αγγλικών
Προσωπικές ικανότητες:
qΕυελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό
πνεύμα συνεργασίας
qΕπαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
qΕργασία υπό συνθήκες πίεσης
qΠρογραμματισμός εργασιών
H εταιρία προσφέρει:
qΑποδοχές βάση προσόντων
qΔυνατότητες εξέλιξης
qΆριστες συνθήκες εργασίας
Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων
στο e-mail: mouridis@hytra.gr.

Το ξενοδοχείο Hilton Park στη Λευκωσία ζητά
να προσλάβει:
Σερβιτόρους, με μερική ή πλήρη απασχόληση
Προσόντα:
qΠτυχίο σε αναγνωρισμένο συναφή κλάδο
qΕμπειρία τουλάχιστον τριών χρόνων
σε ανάλογη θέση
Αιτήσεις: Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως
αποστείλουν το βιογραφικό τους στο e-mail: evros.
stylianou@hilton.com.

Το ξενοδοχείο Aegean Melathron 5* στη Χαλκιδική,
μέλος της αλυσίδας Aegean Star Hotels, επιθυμεί
να προσλάβει για τη σεζόν 2018:
Γ’ Μάγειρες για Σχάρες και Τηγάνια
(Cooking Station)
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qΠτυχίο τουριστικής σχολής
qΑπαραίτητη προηγούμενη 2ετή τουλάχιστον
εμπειρία σε αντίστοιχες θέσεις σε εποχιακό
ξενοδοχείο 4* ή 5*, 300 κλινών και άνω
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΔιαμονή και διατροφή
qΔυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
qΜισθό αναλόγως προσόντων
Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις παραπάνω
προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα
το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτογραφία στο
e-mail: manager-chal@aegeanstar.com. Τηλ.:
23740 20820 και φαξ: 23740 20544.

Νέο εξωτικό café-bar-restaurant στην περιοχή της
Γλυφάδας επιθυμεί να προσλάβει άμεσα:
Σερβιτόρες
Προφίλ υποψηφίων:
qΑπαραίτητη η γνώση και η ικανότητα
επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα
αλλά και στην ελληνική σε πολύ καλό επίπεδο
qΕπιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο
τουλάχιστον 2 ετών
qΟμαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας
qΕυχάριστη προσωπικότητα
qΗλικία έως 35 ετών
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΔυνατότητα επιλογής πλήρους ή μερικής
απασχόλησης
qΙκανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση
qΕκπαίδευση
qΕργασία σε άριστο περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών
στο e-mail: info@asaninternational.com.

Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Diana Group Hotels
αναζητά για τα ξενοδοχεία της στη Ζάκυνθο:
Sous Chef
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος/η σχολής τουριστικών
επαγγελμάτων-μαγειρικής
qΓνώση της αγγλικής γλώσσας
qΤουλάχιστον 3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4*-5*
qΓνώσεις διαδικασιών υγιεινής, ασφάλειας
και διαχείρισης των τροφίμων (ΗΑCCP)
qMεθοδικότητα, έμφαση στη λεπτομέρεια
qΙκανότητα συνεργασίας, πνεύμα ομαδικότητας
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα
σε απαιτητικές καταστάσεις
qΗλικία έως 40 ετών
Προσφέρονται:
qΙκανοποιητικές αποδοχές
qΔιαμονή
qΣυνεχής εκπαίδευση-επαγγελματική εξέλιξη
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qΕπαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
qΆριστες συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος
Παρακαλούμε, αποστείλετε το βιογραφικό σας
με μία πρόσφατη φωτογραφία σας στο e-mail:
employment@dianahotels.gr. Η εταιρία διαχειρίζεται
όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τους υποψηφίους
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
Η εταιρία AKS Hotels στα πλαίσια της υποστήριξης των
δύο μονάδων της στο Πόρτο Χέλι Αργολίδας, καθώς
και του αυτόνομου συνεδριακού κέντρου της, ζητεί:
Sous Chef
για το ξενοδοχείο της AKS Hinitsa Bay
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος αναγνωρισμένης σχολής μαγείρων
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε ανάλογη
θέση σε ξενοδοχεία 4* και 5*
Προσφέρονται ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών
και άριστο περιβάλλον εργασίας.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: t.aggelis@
akshotels.com υπ’ όψιν διευθυντή ξενοδοχείου.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα TUI Sensimar
Oceanis Beach & Spa Resort στην Κω ζητεί για
τη νέα σεζόν 2018:
Σερβιτόρο Α’
Απαιτούμενα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής-γερμανικής
γλώσσας, καλή γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
qΕπικοινωνιακές ικανότητες, ευχάριστη
και δυναμική προσωπικότητα
Η εταιρία προσφέρει:
qΕλκυστικό πακέτο παροχών
qΕυχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΠροοπτικές εξέλιξης
qΔιαμονή και διατροφή
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο
e-mail: hr@oceanis-hotel.gr. Τηλ.: 22420 24641
και φαξ: 22420 23728.
Τα ξενοδοχεία Λούης Α.Ε., με πολυετή παρουσία
στον τουρισμό και μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες
στον χώρο σε Ελλάδα και Κύπρο, ζητούν άτομα για
την πιο κάτω θέση:
Υπάλληλοι Κουζίνας-Μάγειρες
Αναζητούμε άτομα με όρεξη για δουλειά, διάθεση
και κίνητρα για εξέλιξη μέσα στην εταιρία.
Προσόντα:
qΑπαραίτητη προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
qΠτυχίο ανάλογης σχολής
Αποστολή cv στο e-mail: dimitris.salonikis@
louishotels.com. Επικοινωνία: 210 3749100.
Το Doryssa Seaside Resort είναι ένα πολυτελές,
5 αστέρων ξενοδοχείο, που βρίσκεται σε ένα από
τα πιο μαγευτικά παραθαλάσσια τοπία της Σάμου,
δίπλα στο ιστορικό Πυθαγόρειο. Το Doryssa Seaside
Resort αναζητά για τη σεζόν 2018:
Restaurant Captain
Απαραίτητα προσόντα:
qΚάτοχος πτυχίου αναγνωρισμένης
αντίστοιχης σχολής
qΠροϋπηρεσία 2-3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε
ξενοδοχείο 4* ή 5* στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
qΆριστη γνώση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας, επιθυμητή η γνώση της σουηδικής,
της γερμανικής και της ιταλικής γλώσσας
qΕυχάριστη προσωπικότητα και εμφάνιση,
άψογες επικοινωνιακές ικανότητες και πνεύμα
ομαδικότητας
qΕπίτευξη στόχων επιχείρησης
Προσφέρονται:
qΆριστες συνθήκες εργασίας σε ευχάριστο
περιβάλλον
qΑπολαβές βάσει προσόντων
qΔυνατότητα στέγασης-διατροφής
qΔυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή cv στο e-mail: orestis@valis.gr.
Στο ιστορικό boutique ξενοδοχείο Sikyon Coast
Hotel & Resort 4* στην περιοχή του Ξυλοκάστρου αναζητάμε για εποχιακή απασχόληση:
Restaurant Manager-Code: RMNG
Απαραίτητα προσόντα:
qΚάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής Ελλάδας
ή εξωτερικού
qΙκανότητες διοίκησης ομάδας
qΓνώσεις ξένων γλωσσών
qΤριετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχα ξενοδοχεία
4* ή 5* στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό
και σε αντίστοιχη θέση
qΓνώση λειτουργίας a la carte εστιατορίων
qΓνώση λειτουργίας buffet
qΠνεύμα συνεργασίας
qΠροσαρμοστικότητα σε απαιτητικές συνθήκες
εργασίας
Ομαδικό πνεύμα
Παροχές:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
qΑσφάλιση
qΠροοπτικές εξέλιξης
qΔιαμονή και διατροφή
qΔυνατότητα συνεργασίας καθ' όλη τη διάρκεια
του έτους
Όλα τα cv θα πρέπει να συνοδεύονται από φωτογραφία
να αναφέρουν τον κωδικό και τη θέση για την οποία
προορίζονται στο e-mail: hr@sikyoncoast.com.
Anios Beachfront Restaurant is a casual, seaside
greek-mediterranean tavern providing 5* service
to its guests. Anios is a high volume restaurant
with clientele from all over Mykonos island. Anios

Beachfront Restaurant 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:
Restaurant Hostess
Position requirements:
q1 year minimum experience in a similar
position in a fast paced, higher end restaurant
or hotel restaurant
qHeight requirement 1,75 or taller
qThree languages required [do not send
cv if you are not fluent in 3 languages] english,
greek + 1 more language
qWarm, energetic and welcoming personality.
Ability to approach passing guests
with politeness and enthusiasm
qYouthful disposition and pleasant manner,
willingness to provide superior client service
standards
qAbility to organize restaurant seating
to the satisfaction of guests
but also to maximize restaurant seatings
qExcellent–superior personal appearance
& presentation. Attention to details in grooming
qAbility to decide quickly and effectively
in organizing and seating various sized diners
qEncourage satisfied guests to complete brief
survey on tripadvisor or hotel site
qExcellent cooperation skills with F&B
manager, wait staff, kitchen team and chef
qWillingness to speak briefly with all seated
guests, to ensure their complete satisfaction
and pleasant experience
qAbility to remain calm and organized during
peak seating hours and during high traffic periods
qCandidates up to 35 years old need only apply
qFull name, photograph, home address, email
and telephone number must be on your cv
qSucceed in receiving 100 tripadvisor 5*
reviews by end season
The company offers:
qExcellent compensation package
qProfessional working environment
qAll required insurance and packages
Introduction letter, cv with full career history,
photograph, and data required. Please do not apply
if you do not meet position requirements. Send your
cv to this e-mail: mykonosgreekluxury@gmail.com.
Please do not apply if you do not meet all requirements.
Τα ξενοδοχεία Atlantica Porto Bello Beach και
Atlantica Porto Bello Royal στην Καρδάμαινα της
νήσου Κως προσλαμβάνουν για τη σεζόν 2018:
Mάγειρες Α’, B’
& Βοηθούς Κρύας & Ζεστής Κουζίνας
Αποστολή βιογραφικών με απαραίτητη φωτογραφία στο e-mail: manager_porto_bello_royal@
atlanticahotels.com. Υποβολή αιτήσεων στο ξενοδοχείο Porto Bello Royal καθημερινά 08:00-14:00.
Σερβιτόρος
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε a la carte εστιατόριο
ξενοδοχείου 5*
qΟργάνωση και προώθηση πωλήσεων
qΓνώση διαδικασιών υγιεινής και ασφαλείας
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα
σε απαιτητικές συνθήκες
qΠνεύμα ομαδικότητας με διοικητικές
και οργανωτικές δεξιότητες
qΠολύ καλή γνώση αγγλικών
Προσφέρονται:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΆμεση πρόσληψη
qΔιατροφή και διαμονή
qΠροοπτικές εξέλιξης
Αποστολή cv στο e-mail: info@grecophilia.com.
Ο όμιλος Carlson Rezidor Hotel Group αποτελεί
έναν από τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων
παγκοσμίως με περισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία
και παρουσία σε πέραν των 105 χώρες ανά τον
κόσμο. Το Radisson Blu Beach Resort Milatos
Crete αναζητά για το 2018:
Β’ Μάγειρα για Κρητικό Εστιατόριο
Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών σε αντίστοιχη
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, Ελλάδας
qΠολύ καλή γνώση της ελληνικής
και της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας
qΠροφορική γνώση της αγγλικής γλώσσας,
επιθυμητή η γνώση περισσότερων ξένων
γλωσσών
qΗλικίας έως 40 ετών
qΕυπαρουσίαστη και επαγγελματική εμφάνιση
qΠνεύμα συνεργασίας
Η εταιρία μας προσφέρει:
qΕκπαίδευση
qΔωρεάν μεταφορά με υπηρεσιακό λεωφορείο
από και προς το Ηράκλειο
Βιογραφικά τα οποία δεν εκπληρώνουν τις παραπάνω προϋποθέσεις και στέλνονται χωρίς πρόσφατη
φωτογραφία δεν θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα
επιλεγούν για συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω
e-mail με σειρά προτεραιότητας. Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: hr.milatos@radissonblu.com.
Το ξενοδοχείο 5* Euphoria Resort που πρόκειται να
λειτουργήσει το 2018 στο Κολυμπάρι Χανίων, ζητά:
A’ & B’ Μάγειρες
Προσόντα:
qΑνάλογη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία 5*
qΑπόφοιτοι σχολής μαγειρικής τέχνης
qΝα διακρίνονται από προσαρμοστικότητα,
ευελιξία, ομαδικότητα, μεθοδικότητα
και διάθεση συνεργασίας
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Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να υποβάλουν
την αίτησή τους αποστέλλοντας ηλεκτρονικά το
βιογραφικό τους σημείωμα με μία πρόσφατη
φωτογραφία στο e-mail: info@euphoriaresort.gr.
Το ξενοδοχείο Pelagos Suites & Spa 5* στην Κω
ζητά για την καλοκαιρινή σεζόν 2018:
Barman-Barwoman
Προσόντα:
qΓνώση οινοπνευματωδών και κοκτέιλ
qΕυχάριστη και επικοινωνιακή προσωπικότητα
qΆριστη γνώση της αγγλικής, δεύτερη ξένη
γλώσσα (κατά προτίμηση γερμανικά)
θα θεωρηθεί προσόν
qΤουλάχιστον 2ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5*
qΙκανότητα εύκολης προσαρμογής-συνεργασίας
qΔιάθεση και ικανότητα για προσφορά υψηλών
προδιαγραφών υπηρεσιών
Προσφέρονται:
qΙκανοποιητικές αποδοχές
qΕπαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
qΔιαμονή και γεύματα
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
hotelmanager@pelagoshotel.com.
Our Client a 5* Hotel in Limassol-Cyprus is seeking
to recruit for the following positions:
Cooks A’, B’, C’
The candidates must have:
qMinimum 1-4 years of experience
(depends of the position)
qDynamic and pleasant personality
qGreek & εnglish Language
An attractive remuneration package per position
will be offered to the successful candidates. The
successful candidates will be hired as of the 1st
March, 2018 and most of the positions will be for
a permanent basis Applications to be submitted
directly to: Mr. Zacharias Ignatiou, Human Resources
Manager to this e-mail: zacharias@columbia resort.
com. or more information Please call our agent in
Athens: Mr. Yiannis Karvellas (0030 210 99459456944 608585). All applications will be handled with
strict confidentiality and must be received not later
than the 15th of January 2018.
HotelBrain, an independent company specializing
in hotel management, consulting and development,
is currently seeking to recruit for a managed hotel
in Skiathos professional for the position of:
Buffet-Barista–Skiathos (code: BR SK)
Qualifications:
q3-4 years minimum experience as a buffet
barista in a luxury boutique hotel
qExcellent command of both english and greek
language is essential
qVery good knowledge of a second foreign
language will be considered as an asset
qSelf-motivated, enthusiastic, with natural
ability and confidence to sell/promote
qExcellent customer service skills
qWell groomed with strong interpersonal skills
An attractive package of benefits is offered according
to qualifications. Should you wish to be a member
of HotelBrain team, please send us your cv with a
photo. All applications will be treated in the strictest
confidence. CV’s not fulfilling the above prerequisites
won’t be taken under consideration. Send your cv to
this e-mail: mavrou@hotelbrain.com.
Ο τουριστικός όμιλος ΧΑΜΟΓΕΛΑ Ε.Π.Ε., που
εδρεύει στην Ίο, αναζητά για τη θερινή σεζόν 2018:
Μάγειρα
Απαιτούμενα προσόντα:
qΑπόφοιτος δημόσιας ή ιδιωτικής μαγειρικής
σχολής
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνια
σε αντίστοιχη θέση
qΆριστες οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες
qΕυχάριστος χαρακτήρας
qΕπαγγελματική συμπεριφορά και ομαδικό
πνεύμα εργασίας
Η επιχείρηση προσφέρει:
qΑσφάλιση, διαμονή και διατροφή
qΕυχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΔυνατότητες εξέλιξης
Επιθυμητή η φωτογραφία στο cv. Οι συνεντεύξεις
θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα.Αποστολή βιογραφικών στο e-mail: panos@smilesbusiness.com.
Το ξενοδοχείο Sheraton Rhodes Resort είναι μέλος
της Marriott International Inc. με περισσότερους
από 200 συνεργάτες. Το ξενοδοχείο διαθέτει 401
δωμάτια και σουίτες, ευρύχωρες αίθουσες συνεδριάσεων, εστιατόρια και μπαρ. Επιθυμούμε να
εντάξουμε στο δυναμικό μας:
Sous Chef & Junior Sous Chef
Προφίλ υποψηφίου:
qΠτυχίο τουριστικής σχολής με κατεύθυνση
τη μαγειρικής
qΣχετική εμπειρία 6-8 χρόνων σε μεγάλες
κουζίνες, διαχείρισης ομάδας συνεργατών κατά
προτίμηση σε οργανισμό πολυεθνικής εμβέλειας
ή σε αλυσίδα πολυτελών ξενοδοχείων
qΠολύ καλή εμπειρία σε προετοιμασία
banqueting μπουφέ, καθώς και σε εστιατόρια
a la carte και gourmet
qΠολύ καλή γνώση της ελληνικής, της ιταλικής
κουζίνας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
qΠιστοποίηση σε HACCP, εργασία σε περιβάλλον
με ISO & γνώση στη διαχείριση των αλλεργιών
qΔημιουργικότητα και εστίαση
στην ικανοποίηση των πελατών
qΙκανότητα εργασίας σε ένα ταχέως εξελισσόμενο
περιβάλλον με τήρηση προθεσμιών και εστίαση
στα αποτελέσματα

qΙκανότητες προϋπολογισμού, κοστολόγησης
και δημιουργίας μενού
qΙκανότητα καθοδήγησης, εκπαίδευσης
και παρακίνησης ομάδας άνω των 40 ατόμων
με σκοπό την άψογη εξυπηρέτηση
qΆψογη γνώση ελληνικών-αγγλικών γραπτά,
προφορικά, απαιτείται πτυχίο στην αγγλική
qΙκανότητα διαπροσωπικών σχέσεων, σωστής
επικοινωνίας, οργάνωσης και ομαδικότητας
Όλοι οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να
στείλουν το βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία στο e-mail: Asteropi.papadaki@sheraton.
com. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Το ξενοδοχείο Asterias στην Αγία Νάπα αναζητάει:
Μάγειρες Υπεύθυνους για τα A la carte
Εστιατόρια του Ξενοδοχείου
Για εργοδότηση με τη νέα τουριστική σεζόν που
ξεκινάει 23 Μαρτίου 2018. Η σεζόν αφορά συμβόλαιο 8 μηνών μέχρι 20-25 Νοεμβρίου. Το πακέτο
μπορεί να περιλαμβάνει διαμονή, διατροφή και
δωρεάν wifi στο χώρο διαμονής.
Προσόντα:
qΑπαραίτητη γνώση αγγλικής και ελληνικής
γλώσσας, και επιθυμητή η γνώση γερμανικής
ή ρωσικής γλώσσας.
qΑπαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχες θέσεις.
qΟι θέσεις αφορούν fine dinning Seafood
Restaurant, Italian Restaurant, Greek Restaurant.
Η θέση αφορά εργοδότηση σε 6ήμερη βάση. Θα
προσφερθούν μισθός και ωφελήματα ανάλογα με
τα προσόντα του κάθε υποψήφιου. Παρακαλούνται
οι ενδιαφερόμενοι να διευκρινίζουν την θέση για
την οποία υποβάλλουν αίτηση. Όλες οι αιτήσεις θα
αξιολογηθούν μετά το την διορία υποβολής αιτήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται όπως αποστείλουν τα
βιογραφικά τους (με μια φωτογραφία τους) στο e-mail:
jobs@asteriashotels.com ή όπως τα παραδώσουν
στο τμήμα υποδοχής του ξενοδοχείου Asterias Beach
Hotel, Nissi Avenue 115, Ayia Napa 5340, Cyprus.
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ όπως
επικοινωνήσετε μαζί μας στο +357 23 201000,
Φώτος Χατζησωτηρίου, F&B operations director.
Το ξενοδοχείο Sensimar Royal Blue Resort & Spa
5* στο Πάνορμο Ρέθυμνου επιθυμεί να προσλάβει:
Υπεύθυνο Κρύας Κουζίνας
Προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον 3
χρόνια σε 5 αστέρων ξενοδοχείο.
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
info@royalblueresort.com.
Από το Camping Armenistis στη Χαλκιδική ζητείται:
Chef
Αρμοδιότητες:
qΔιαχείριση των καθημερινών λειτουργιών
της κουζίνας σε κάθε επίπεδο
qΈλεγχος του κόστους της διατροφής βάσει
των ορίων που τίθενται από την εταιρία
qΙκανότητα διαχείρισης προσωπικού και αντίληψη
της κάθε θέσης, ώστε να υπάρχει βέλτιστη χρήση
του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και να μπορεί
να καλύψει προσωπικά εκτάκτως οποιαδήποτε
θέση μπορεί να υπολειτουργήσει, ομοίως
απαραίτητη η ικανότητα κρίσης για τη στελέχωση
της θέσης σε περίπτωση αντικατάστασης
qΕπίβλεψη και συντονισμός των εργαζομένων
της κουζίνας
qΕπίβλεψη στελέχωσης, ώστε να διασφαλίζεται
η καλή εξυπηρέτηση των πελατών, η κάλυψη
των επιχειρησιακών αναγκών και οι οικονομικοί
στόχοι της επιχείρησης
qΠαροχή κατεύθυνσης και οδηγιών
για τη δημιουργία και την ανάπτυξη menu
qΠαρακολούθηση της ποιότητας των ωμών
& μαγειρεμένων φαγητών για να διασφαλίσει
την ποιότητα βάσει των προδιαγραφών
qΤήρηση των εταιρικών-διεθνών προδιαγραφών
αγοράς, παραλαβής και αποθήκευσης προμηθειών
qΕκπαίδευση του προσωπικού για την τήρηση
των βασικών αρχών μαγειρικής, της καλαίσθητης
παρουσίασης και σερβιρίσματος
qΕπίβλεψη της τακτικής και διεξοδικής
καθαριότητας στην κουζίνα & από το προσωπικό
qΆριστη συνεργασία με διοίκηση για διασφάλιση
της καθημερινής λειτουργίας του εστιατορίου,
καθώς και της αγοράς, της παραλαβής
και της αποθήκευσης τροφίμων
qΠαροχή καθημερινής γραπτής και προφορικής
ενημέρωσης βάσει αναγκών, των απαιτήσεων
της διαχείρισης και της διοίκησης
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο από ανώτερο ή ανώτατο ίδρυμα
μαγειρικής τέχνης
q10ετής επαγγελματική εμπειρία στη μαγειρική
και τουλάχιστον 5 ετών εμπειρία στη διαχείριση
ομάδας προσωπικού
qΓνώσεις HACCP και ISO
qΓνώση χειρισμού υπολογιστή, ενδεικτικά:
γενικές εργασίες, microsoft excel, χρήση e-mail
(outlook, g-mail)
qΑπαραίτητο το πιστοποιητικό υγείας
Αποστολή βιογραφικών στο e-mail:
jobs@armenistis.com.gr.
Το ξενοδοχείο Afroditi Venus στο Καμάρι της
Σαντορίνης ζητά να προσλάβει:
Σερβιτόρους/ες
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν
τις παρακάτω προϋποθέσεις:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌ
ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈ
πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÏÍÐÄÆºÌÇ
εμφάνιση
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ

q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄ½ÌÈÇÁ¬ÐÇ
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα συνοδευόμενο
από πρόσφατη φωτογραφία στο ακόλουθο e-mail:
hr@afroditivenushotel.gr
Τα ξενοδοχεία Zorbas Beach Hotel στο Τιγκάκι
της Κω και Sun Palace Resort & Spa στο Ψαλίδι
της Κω και τα δύο γαλλόφωνα clubs Marmara
διοίκησης κου Μπαλαλή ζητούν για τη σεζόν 2018:
Μάγειρα Α'
Προσφέρoνται διαμονή και διατροφή.
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία
στο e-mail: cv@zorbasbeach.gr
To Avantis Suites Hotel 4* στην Ερέτρια, ζητεί:
Chef
Για τη σεζόν 2018 (Μάιος-Οκτώβριος)
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22290 64004
Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο ακόλουθο
e-mail: info@avantis-hotel.gr
Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Resort & Spa 5*
στην Κω επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2018
Σερβιτόρους Α& Β στα εστιατόριά του
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
σε ξενοδοχεία πέντε αστέρων και σε μεγάλες
τουριστικές μονάδες
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÄÏÀÌÈÊÎÌ
ή Αγγλικών και Γαλλικών
qÌÎÐÇ)"$$1
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Αποστείλατε βιογραφικό στο ακόλουθο e-mail:
hmanager@astirodysseuskos.gr, τηλ.: 22420 49900.
Bartenders
Επιθυμητά προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση στον επισιτιστικό τομέα (σε εστιατόρια
και clubs)
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇ
επιπλέον γλωσσών θα είναι πρόσθετο προσόν
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
Επαγγελματικές ικανότητες:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού με φωτογραφία στο e-mail: e.konstantinidi@panasgroup.
gr, υπ’ όψιν κ. Γιάννη Καρανικολιδάκη, τηλέφωνο
επικοινωνίας: 6938036986.
Το ξενοδοχείο Pegasus Suites & Spa στη Σαντορίνη επιθυμεί να προσλάβει:
Barman
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
(επιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας)
Επαγγελματικές ικανότητες:
qÍÁÀÏ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»
q§ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία
στο e-mail: info@pegasussuites.com. Συστάσεις
απαραίτητες. Βιογραφικά που δεν έχουν φωτογραφία
δεν θα ληφθούν υπόψη.
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Hersonissos Group Hotels
αναζητά για την Κρήτη:
Σερβιτόρο Α
Κωδικός: SER A
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
(γνώση μίας δεύτερης ξένης γλώσσας
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»Ô 
ασφάλειας και διαχείρισης των τροφίμων
q´ÅÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ 
πνεύμα ομαδικότητας
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
προδιαγραφών
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Παρακαλούμε να καταχωρίσετε το βιογραφικό
σας σημείωμα με μία πρόσφατη φωτογραφία σας,
αναφέροντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης
e-mail: jobs@hersotels.gr
Η εταιρία διαχειρίζεται όλες τις αιτήσεις με απόλυτη
εμπιστευτικότητα. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
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qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀ½ÌÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÁÈÑÏ¼ÌÀÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÈÔÀÍÆÏÀÅºÔÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÄËÀÑÎÌÀÆÍÏ¬Ô ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬ÔÏÍÇÒÄÖÑÎÌÄÈÐ»ÆÇÐÇ
ÄÈËÍÆ»ÔÊÀÈÀÆÍÏ¬ÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÆÈÀÑÈÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÄÔÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
q´ÏÄÖÌÀÆÈÀÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÖÀÏÕ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÃÖÌÇÑÈÊÎÌÄËÀÑÎÌ
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÀÀÈÑ»ÐÄÓÌÍÈ½ÑÇÑÀÔ 
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÀË»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÄÊÒºÐÄÓÌÑÇËÄÍÑÈÊÎÌÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÓÌ
Προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔNBLFVQBSUJTU
q¢ÈÒÖÇÑ»¿ÀÏÉÇÑÖÕ¼ÍÖ ¢¥°¢¥ÐÑÍ
ÄÈÐÑÇÍÌÈÊ½ÄÃ¼ÍÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÒºÐÇ
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÕÍÌÃÏÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÍÏÈÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ .40GGJDF FNBJMDMJFOUT JOUFSOFU
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»
ÇÆÌÎÐÇÊÀÈÈÀÔÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ 
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÇÄÊÑºËÄÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¤ÆÄÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:JOGP!NBLFNFVQHS±Ä¿ÒÖ
ÌÍÔ¢ÈÊ¦È½ÐÇÔÈÎÏÆÍÔ ÑÇËºÅÓÌÍ 
°À×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼À ΚωνσταντινίδηςÐÄÏÍÐÊÀËÍ¿Ì
ÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÈÍÆËÖÊÈ¬ÔÍ¬ÃÀÔÑÄ¼ËÄÀÔ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Πωλητής/Πωλήτρια
Αναφερόμενος/η στον/στη διευθυντή/τρια του
καταστήματος οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι :
qÀÏºÕÄÈÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÃÖÌÀÑ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔ
q¢ÅÀÏ½×ÄÈÔ½ËÄÔÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÏÍÄÑÍÈ¬×ÄÈÔÑÀÏÍØ½ÌÑÀÏÍÔÎËÇÐÇ
ÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔ
qÖÁ¬ËËÄÈÔÄÌÄÏÆ¬ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÍÐÍÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÍÈÍÑÈÊÎÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥
qÑÖÕ¼Í×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô ÄÈÒÖÇÑ½ 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÕÏ½ÌÓÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
ÊÀÈÏÍØÐÑÀºÌÍÖÔ
qÍË¿ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¦ÀÑÍÕ»ÁÈÁËÈÀÏ¼ÍÖÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔ
ÆÈÀÄÀÆÆºËÀÑÀÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
Σου προσφέρουμε: ÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÀÀÐÕÍËÇ
ÒÄ¼ÔÐÄºÌÀÄÏÈÁ¬ËËÍÌ½ÍÖÍÏÄ¼ÔÌÀ¬ÒÄÈÔ 
ÌÀÀÌÀÑÖÕÒÄ¼ÔÊÀÈÌÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:TVQQPSU!LPOTUBOEJOJEJT
HS»ÐÑÍÅÀÉÄκωδικό ΠΛ/09.

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Εκπρόσωπος Πωλήσεων-Κρήτη
ÀÒºËÀÑÄÌÀÊ¬ÌÄÑÄÑÍÄ½ÄÌÍÁ»ÀÐÀÔÓÔ¢ÊÏ½
ÐÓÍÔÓË»ÐÄÓÌÐÄÈÀÄÆ¬ËÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏÄ¼À
ÏÍÐÄÆÆ¼×ÍÌÑÀÔÐÇÄ¼À)03&$"¢¼ÐÑÄÄÈÊÍÈÌÓ
ÌÈÀÊÍ¼  Ä ½ÏÄÉÇ ÊÀÈ ¬ÒÍÔ ÆÈÀ ÓË»ÐÄÈÔ ´ÕÄÑÄ
ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÏÍÔÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÊÀÈ
ÈÐÑÄ¿ÄÑÄÐÑÇÌÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇ ÌºÕÄÑÄ
ÀÀÌÑ»ÐÄÈÒÄÑÈÊ¬ÐÑÀÀÏÀ¬ÌÓ Ñ½ÑÄÄÏÈºÌÍÖÄ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÆÈÀÑÇÌÒºÐÇÑÍÖ¢ÊÏÍÐÎÍÖ
ÓË»ÐÄÓÌÄºÃÏÀÑÇÌ¦Ï»ÑÇ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q#POVT
q¢ÖºËÈÊÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες:
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÌºÍÖÐÄÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔDBGF
SFTUBVSBOUTIPUFMT
qÖÌÄÕ»ÔÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿ÊÀÈÄÌÑÍÈÐ½ÔÌºÓÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÀÆÀÑÄ¿ÐÄÈÔÐÄÒºÀÑÀÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÈÑÇ¬ÑÓÌ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ##
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍ)03&$" ÄÈÒÖÇÑ»
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÑÀÉ¼ÃÈÀÄÊÑ½ÔºÃÏÀÔ¦Ï»ÑÇ
Πληροφορίες:¦¬ÌÄÀ¼ÑÇÐÇÑÎÏÀÐÑÍlink:
IUUQTXXXSBOETUBEHSÀÆÆÄË¼ÀÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼
ÀÔ¢ÊÏ½ÐÓÍÔ ÓË»ÐÄÓÌÐÑÇÌ¦Ï»ÑÇ
ÈÀ ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ   
¦ÀÏÀÁÍÊ¿ÏÇÔ¥Ó¬ÌÌÇÔÀÒºËÀÄÌÀÐÀÔÄÌÇÄ
ÏÎÐÍÖÄÓÔÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ½ËÓÌ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌÍ¿Ä
½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÏÍÊÄÈºÌÍÖ
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ

Adecco HR JT UIF HMPCBM MFBEFS JO )3 TFSWJDFT 
DFSUJGJFEJO(SFFDFXJUI*40JOUIFGJFMET
PGTFBSDIBOETFMFDUJPOTFSWJDFTBOEUFNQPSBSZ
QMBDFNFOU"EFDDP JTDVSSFOUMZTFFLJOH POCFIBMGPG
JUTDMJFOU BOJOEVTUSJBMBOEDPNNFSDJBMDPNQBOZXJUI
JOUFSOBUJPOBMPQFSBUJPO GPSBEZOBNJDQSPGFTTJPOBM
UPDPWFSUIFGPMMPXJOHQPTJUJPO
Exports Manager (722/2322)
Job Description:
q'PSNVMBUFTBMFTBOENBSLFUJOHTUSBUFHJFT
GPSDPNQBOZQSPEVDUTJOJOUFSOBUJPOBMNBSLFU
q1BSUJDJQBUFJOTFUUJOHVQPGBOOVBMTBMFTUBSHFU
BOENBSLFUJOHTUSBUFHJFTGPSUIFJOUFSOBUJPOBM
NBSLFU
q$PPSEJOBUFXJUIBMMDPODFSOFEQBSUJFTUPTVQQPSU
JODSFBTFTBMFTWPMVNFTJOJOUFSOBUJPOBMNBSLFU
q"OBMZTFCVTJOFTTPQQPSUVOJUJFT JEFOUJGZ
BOEJNQMFNFOUGPSCVTJOFTTHSPXUI
q$VMUJWBUFDMPTFESFMBUJPOTXJUINBKPSDVTUPNFST
q%FWFMPQCVTJOFTTSFMBUJPOTIJQTXJUIDVTUPNFST
UPBDRVJSFCVTJOFTTJOGPSNBUJPOBOETVQQPSU
q&TUBCMJTI NBJOUBJOBOVQEBUFTBMFT
BOENBSLFUJOHEBUBCBTF
q"DIJFWFQSFEFGJOFEJOUFSOBUJPOBMTBMFTUBSHFUT
q%FWFMPQLFZSFMBUJPOTIJQTXJUIJOUFSOBUJPOBM
DVTUPNFST
Candidate Profile:
q6OJWFSTJUZ5&*EFHSFFJO#VTJOFTT
"ENJOJTUSBUJPOPSJOBSFMFWBOUBSFB
q"UMFBTUUISFF  ZFBSTPGXPSLJOHFYQFSJFODF
JOSFMFWBOUQPTJUJPOGPSUFDIOJDBMJOEVTUSJBM
QSPEVDUT QSFGFSBCMZGSPNFMFDUSJDBMQSPEVDUT
PSFMFDUSJDBMTVQQMJFTBSFB
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF(SFFLBOE&OHMJTI
MBOHVBHF LOPXMFEHFPGBTFDPOEMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU 
q1$MJUFSBUF .40GGJDF 
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPO QSFTFOUBUJPO 
PSHBOJ[BUJPOBMBOEQMBOOJOHTLJMMT
q5FBNTQJSJU GMFYJCJMJUZ
q"OBMZUJDBMBOEDSJUJDBMBCJMJUZ
q%ZOBNJDBOEDMJFOUDFOUFSFEQFSTPOBMJUZ
The Company Offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q'SJFOEMZBOEDIBMMFOHJOHXPSLJOHFOWJSPONFOU
1MFBTFTFOEZPVSDVSSJDVMVNWJUBF RVPUJOHSFGFSFODF
DPEF CZFNBJMUPUIFBEESFTTJOGPBUIFOT!BEFDDPDPN,
UISPVHIGBYBU PSCZNBJMUP"EFDDP)3 
 ,JGJTTJBT"W  .BSPVTTJ"GUFSUIFTDSFFOJOH
PGUIFDWT XFXJMMDPOUBDUUIFDBOEJEBUFTXIPNFFU
UIFQSPGJMFTSFRVJSFNFOUTUPBSSBOHFBOJOUFSWJFX
'PSNPSFKPCPQFOJOHTQMFBTFWJTJUPVSXFCTJUFXXX
BEFDDPHSBOESFHJTUFSZPVSDWJOPVSEBUBCBTFUP
CF FMJHJCMF GPS DVSSFOU PS GVUVSF KPC PQFOJOHT "MM
BQQMJDBUJPOTBSFDPOTJEFSFEBTTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
¤ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÂÖÊÑÈÊÎÌÒÀË¬ÓÌΑΜPÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔ
Υπεύθυνο/η Πωλήσεων B2B
(B2B Sales Εxecutive)
®##TBMFTFYFDVUJWFÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÍ
ÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÌºÍÖÔÊÀÈÖ¬ÏÕÍÌÑÄÔ
ÄË¬ÑÄÔ  ÑÇ ÃÈ¬ÆÌÓÐÇ ÑÓÌ ÀÌÀÆÊÎÌ ÑÍÖÔ ÊÀÈ ÑÇ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÊ¿ÊËÍÖÎËÇÐÇÔÀ½ÑÇÌÀÏÕ»ºÓÔ
ÑÍÑºËÍÔÖÁ¬ËËÄÈÄÌÄÏÆ¬ÐÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½
ÓË»ÐÄÓÌ ÐÑÇÌÀÌÀÆÌÎÏÈÐÇÌºÓÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌÊÀÈ
ÐÑÇÐÑ½ÕÄÖÐÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÐÄ¬ÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÄÑÇÌÄÍÏÈÊ»Í¬ÃÀ ÓË»ÐÄÈÔ NBSLFUJOH §ºÐÀ
À½ÑÇÌÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÑÍÖÄÑÇÌÄÍ
ÏÈÊ»Í¬ÃÀÀÔÍÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀºÕÄÈÉÄÊ¬ÒÀÏÍÖÔ
ÐÑ½ÕÍÖÔÀ½ÃÍÐÇÔ ËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔÍËÍÊËÇÏÓºÌÇ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ÑÍÌÄÍÏÈÊ½ÃÈÄÖÒÖÌÑ» ÍÖÓÔ
ÐÑ½ÕÍºÕÄÈÑÇÌË»ÏÇÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÑÀËºÌÑÍÖÊÀÈ
ÑÇÌÄÌ¼ÐÕÖÐÇÑÇÔÄÄÈÏ¼ÀÔÊÀÈÑÓÌÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌÑÍÖ
ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÐÄ¼ÀÑÀÕºÓÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Τμήμα:&ÍÏÈÊ½ ÓË»ÐÄÈÔÊÀÈNBSLFUJOH 
Τόπος εργασίας: Ò»ÌÀ
Εργασιακή εμπειρία:.JOºÑÇ
Αρμοδιότητες:
q¢ÌÄÏÆ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÖÔ
ÄË¬ÑÄÔºÐÓÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÄÀÅÎÌ
ÊÀÈÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÓÌ
q¢ÌÑÀÑÈÊºÔÑÇËÄÅÓÌÈÊºÔÊË»ÐÄÈÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼À
ÀÌÀÅÍÏÎÌ
q¢ÌÇºÏÓÐÇ ÀÌ¬ËÖÐÇÀÌÀÆÊÎÌ ÊËÄ¼ÐÈÍ
ÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÓÌ GPMMPXVQT ÄÑÏ»ÐÄÈÔ
ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÔ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈÖËÈÊÍ¿ÓË»ÐÄÓÌ
q¢ÈÑÖÕÇºÌÍÊËÄ¼ÐÈÍºÏÆÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÓË»ÐÄÓÌ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÔÐÑÍ&OUFSTPGU$3.
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔÄÊÃÇËÎÐÄÈÔ
ÑÇÔÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
Aπαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÄË¬ÕÈÐÑÇÄÑÎÌÐÄÓË»ÐÄÈÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.4BQQMJDBUJPOT .40GGJDF 
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÒÄÑÈÊ½ÀÍÑºËÄÐÀ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÐÖ
ÌÍÃÄÖÑÈÊ»ÄÈÐÑÍË»ÐÑÍe-mail:WQJMBMJ!BNQJMBMJTHS
Εξωτερικοί Πωλητές (Hunters)
Vodafone–Γρεβενά
¢¼ÐÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÊÀÈÐÍÖÀÏºÐÍÖÌÍÈÏÍÊË»ÐÄÈÔ
ÍÖÀÏºÐÄÈÌÀÁ¬×ÄÈÔÐÑ½ÕÍÖÔÊÀÈÌÀÑÍÖÔÄÑÖÕÀ¼ÌÄÈÔ
ºËÄÈÔÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÇËÄÈÊÍÈ
ÌÓÌÈÎÌ¤ManpowerGroupÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÇÔ
7PEBGPOFÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÓËÇÑºÔ IVOUFST 
ÆÈÀÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÀ ÏÄÁÄÌ¬
Αρμοδιότητες:
q¢ÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÀÏÑÍÊÈÌÇÑ»ÔÑÇËÄÅÓÌ¼ÀÔ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÇÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇ
ÖÇÏÄÐÈÎÌ
qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÀÌÀÆÊÎÌÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇ
ÑÓÌÊÀÑ¬ËËÇËÓÌÀÊºÑÓÌ ÍÖÒÀÊÀË¿ÑÍÖÌ
ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ

qÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÇÔÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÐÄÖÂÇË¬Ä¼ÄÃÀ
Προσόντα:
q¨ÈËÍÃÍÉ¼À ÄÈÍÌ»ÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÄÈÒÎ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÏÍÐºÆÆÈÐÇÌºÓÌÄËÀÑÎÌ
q¢ÈÒÖ¼ÀÆÈÀÖºÏÁÀÐÇÐÑ½ÕÓÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇ
Απολαβές/εργασιακό περιβάλλον:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
ÊÀÈÐÑÈÔÑÄÕÌÈÊºÔÓË»ÐÄÓÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:
OWFSHJEJT!NBOQPXFSHSPVQHS
¤ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀFITO+ÄÏÀÆÃÀ¼ÀÄÉºËÈÉÇ
ÐÑÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½ÕÎÏÍ ÃÇÈÍÖÏÆ¼À¢ËË»ÌÓÌÄÈ
ÐÑÇ½ÌÓÌÅÀÏÀÊÍÍÈÎÌÄÀÏÀÆÓÆºÔÅÖÑÈÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÄÄÊÕÖË¼ÐÀÑÀÀ½ÑÍÖÔÁÍÑÀÌÍÊ»ÍÖÔ
ÑÇÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÀÅÀÏÀÊÄ¼ÀÐÄ½ËÇÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ Ò»ÌÀ ÊÄÌÑÏÈÊ½ÔÑÍºÀÔ 
Πωλητή Φαρμακείου(κωδικός: ΕΠ16)
Προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÎËÇÐÇ
q¢ÉÓÐÑÏºÅÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ ¢¥»°¢¥ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÄÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÑÍÌÑÍºÀÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀ½ÏÀÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²
Προσφέρονται:
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ ÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÑÀÈÐÑÀÒÄÏ½Ô
ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT ÏÍ»ÒÄÈÄÔÐÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÔ 
q³ÏÈÐÑÍ ÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q°BCMFUÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½
ÍÌÑºËÍ
q ÑÍÈÊ½CVTJOFTTDPBDIJOHÀ½ÊÍÏÖÅÀ¼À
ÐÑÄËºÕÇÑÍÖÕÎÏÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½
ÐÑÍe-mail:GJUPFSHBTJB!IPUNBJMDPN
®ÄË¬ÑÇÔÀÔ ÄÎÌÖÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÇÔÌÀÖÑÈË¼ÀÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Sales & Marketing Executive(SMKT10)
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇNBSLFUJOH
FOHJOFFSJOH ÈÃÀÌÈÊ¬Ñ¼ÑËÍÔ.#"
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍ##NBSLFUJOH
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑÍÖÌÀÖÑÈËÈÀÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
q³ÏÈÐÑÄÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:
qÖÁÍË»ÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»Ô
NBSLFUJOHÊÀÈÓË»ÐÄÓÌ
qÖÁÍË»ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÐÑÇÌÄÊÑºËÄÐÇ
ÑÍÖÄÐÍÏ½ÒÄÐÍÖÀÊÏÍÏ½ÒÄÐÍÖ
ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÍ¿Ë¬ÌÍÖÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÁÍË»ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»Ô
NBSLFUJOHÊÀÈÐÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÀÌÀÅÍÏÎÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔºÐÓÌÊÍÈÌÓÌÈÊ»ÔÃÈÊÑ¿ÓÐÇÔ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔ13ÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q³ÄÐÄÔÓË»ÐÄÈÔÐÄÊ¿ÏÈÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÏÍÐÃÈÍÏÈÐ½ÔÄÖÊÀÈÏÈÎÌÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ»Ô
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÏÍÑ¬ÐÄÈÔÌºÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÁ¬ÐÄÈ
ÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇ
Η εταιρία προσφέρει: ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖºËÈÊÑÍ
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÏ¬ÊËÇÐÇ§½ÌÍÐÖÁÀÑ¬ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ
DWÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ Ò»ÌÀ
ÄÈÑºËÍÖ  ¥Ë¼ÐÈÀÅÀÉ
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÄÓÅ½ÏÍÔ¼ÊÇÔ ÅÀÉ
  » ÐÑÍ e-mail: TLZXBMLFSBUIFOT!
DSFBUFBOEBDUHS¢ÈÐÖÌ¬ÂÑÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
)À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÄ¼ÌÀÈÀÖÑÍÌ½ÇÑÇ
§ÄÆ¬ËÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÊÖÑÈÍÍÈ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Διευθυντή Πωλήσεων(κωδ.: 28141/17)
Περιγραφή θέσης:
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÈÀ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÍËÈÑÈÊ»Ô
ÓË»ÐÄÓÌ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÄÑ»ÐÈÍÖÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿
ÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÖËÍÍ¼ÇÐÇÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ËÖÐÇÑ¬ÐÄÓÌÀÆÍÏ¬Ô
qÏÍÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÏ½ÓÌ
ÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇÔÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q¢¼ÁËÄÂÇ ÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÍ¬ÃÀÔ
ÓËÇÑÎÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇSFQPSUT
ÁÀÐÈÊÎÌÃÄÈÊÑÎÌÀ½ÃÍÐÇÔ ,1*T
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÐÄÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
¬ÏÊÄÑÈÌÆÊ»¬ËËÇÔÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊ¬ÑÓÀ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼À
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÄÈËÍÆ»Ô

q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!DPTNPTIFMMBTDPN
Digimark SA BMFBEJOH(SFFL*$5*OUFHSBUPSBOEB
NFNCFSPGBHSPVQPGDPNQBOJFTXJUIBDPOUJOVPVT
BOETVDDFTTGVMQSFTFODFJO(SFFLNBSLFUNPSFUIBO
ZFBST JTMPPLJOHGPSBTFMGNPUJWBUFEBOEIJHIMZ
QSPGFTTJPOBMJOEJWJEVBMUPGVMGJMMUIFQPTJUJPOPG
Sales Account Manager
Responsibilities:
q6TJOHBOFYJTUJOHOFUXPSLPGJOEVTUSZDPOUBDUT
UPHFOFSBUFOFXCVTJOFTT
q"DIJFWJOHTBMFTUBSHFUT
q.BJOUBJOJOHBOEFYQBOEJOHSFMBUJPOTIJQT
XJUIFYJTUJOHDMJFOUT
q*EFOUJGZNBSLFUQPUFOUJBMCZRVBMJGZJOH
BDDPVOUT
q%FUFSNJOFDVTUPNFSTOFFETBOEQSFQBSF
QSPQPTBMTUPTFMMJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ
TPMVUJPOTUIBUBEESFTTUIBUOFFET
q6QEBUFKPCLOPXMFEHFCZQBSUJDJQBUJOH
JOFEVDBUJPOBMPQQPSUVOJUJFT
q#VJMEBOENBJOUBJOTUSPOH MPOHMBTUJOH
DVTUPNFSSFMBUJPOTIJQT
Required qualifications:
qZFBSTPGBDDPVOUNBOBHFNFOUTBMFT
JOIBSEXBSF TPGUXBSFBOETFSWJDFTXJUIQSPWFO
TBMFTSFDPSE
q6OJWFSTJUZ*5HSBEVBUF MPDBMMZPSBCSPBE 
QSFGFSBCMZ XJUIQPTUHSBEVBUFTUVEJFTJOUIF*5
GJFME5&*PSPUIFSUFDIOJDBMTDIPPMTHSBEVBUFT
q%FNPOTUSBUFEBCJMJUZUPDPNNVOJDBUF QSFTFOU
BOEJOGMVFODFDSFEJCMZBOEFGGFDUJWFMZBUBMM
MFWFMTPGUIFPSHBOJ[BUJPO
q&YDFMMFOUMJTUFOJOH OFHPUJBUJPO
QSFTFOUBUJPOTLJMMT
q&YDFMMFOUSFBEJOHBOEXSJUJOHTLJMMTJO&OHMJTI
The company offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHFCBTFE
PORVBMJGJDBUJPOTBOEFYQFSJFODF
q&YDFMMFOUEFWFMPQNFOUQPUFOUJBM
q1BSUJDJQBUJPOJOFYIJCJUJPOTBOEDPOGFSFODFT
q#POVT
$WTUPe-mail:DW!EJHJNBSLHS
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Πακοχάρτ XXXQBLPIBSUHS  Ä ºÃÏÀ
ÑÇ§ÄÑÀ½ÏÅÓÐÇ ÑÑÈÊ»ÔÄ¼ÌÀÈ¼ÀÐ¿ÆÕÏÍÌÇÊÀÈ
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À ºÕÍÌÑÀÔÀÏÍÖÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÄÍÏ¼ÍÖÖËÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔÑÀ
ËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈ
ÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÓËÇÑ»ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌ
À¿ÉÇÐÇÑÍÖÄÏÈÃ¼ÍÖÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÑÍÖÑ×¼ÏÍÖ
Πωλητής Υλικών Συσκευασίας
Αρμοδιότητες:
q¢¿ÏÄÐÇÌºÓÌÄËÀÑÎÌÀÌ¬ÑÖÉÇÐÖÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ 
ÏÍÐÓÈÊÎÌÄÀÅÎÌÆÈÀÀÊÏÍÏ½ÒÄÐÇ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÀÌ¬ÑÖÉ»ÑÍÖ
q¿ÌÑÀÉÇÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈGPMMPXVQ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀBGUFSTBMFT
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÀÌÀÅÍÏÎÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÈÐÊºÂÄÓÌ SFQPSUJOH 
q»ÂÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥ÐÄÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ 
NBSLFUJOH»ÐÖÌÀÅºÔ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
ÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÀÄ¼ÃÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÖËÈÊÎÌ
ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±ÊÀÈ.JDSPTPGU0GGJDF
q¤ÒºÐÇÀÄÖÒ¿ÌÄÑÀÈÐÄ¬ÌÃÏÄÔ
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÄÈËºÍÌÑÍÖÊË¬ÃÍÖÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ
q.4DNBSLFUJOH»ÐÖÌÀÅºÔ ÒÀÏÍÐÄÑÏÇÒÄ¼
Προφίλ υποψηφίου:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½Ô ÃÖÌÀÈÊ½Ô
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÍÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ ÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÉºËÈÉÇ
Παροχές:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÇÌÈÀ¼ÍCPOVTÐ¿ÅÓÌÀÄÑÍÌÐÑ½ÕÍ
ÓË»ÐÄÓÌ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¨ÈËÈÊ½ ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÓÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:JOGP!QBLPIBSUHS¢ÈÊ
 ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ»ÍÔÀÀÊÓÌÐÑÀÌÑ¼ÌÍÖ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌRevoil Α.Ε.Ε.Π.ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Στέλεχος Ανάπτυξης Βιομηχανικών
Πωλήσεων(κωδικός: REV76)
§ÄºÃÏÀÑÇ¡¬ÏÇ
Προφίλ εταιρίας: ¤3FWPJMÄ¼ÌÀÈ¼ÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀ
ÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»
ÀÆÍÏ¬¢¼ÌÀÈÄÈÐÇÆºÌÇÐÑÍ²  ÊÀÈÊÀÑºÕÄÈ
ÄÏ¼ÃÈÍÀÆÍÏ¬ÔÄÃ¼ÊÑÖÍÏÀÑÇÏ¼ÓÌÑ½ÕÍÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÇÐÖÌÄÕ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÄÊÀÈÌÍÑÍ
¼À ÏÓÑÍÍÏ¼ÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÍÌ¬ÌÒÏÓÍ ÐÑÇÌ
ÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Κύριες αρμοδιότητες:
q Ì¬ÑÖÉÇÓË»ÐÄÓÌÊÀÖÐ¼ÓÌÊÀÈËÈÀÌÑÈÊÎÌ
ÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
qÀÏÍÕ»ÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼ÀÔÊÀÈÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÄÉÄË¼ÉÄÓÌ
ÐÑÍÌÀÌÑÀÆÓÌÈÐ½ÊÀÈÄÌÑÍÈÐ½ÔÄÖÊÀÈÏÈÎÌ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÓË»ÐÄÓÌ

Απαραίτητα προσόντα:
qºÑÇÊÀÈ¬ÌÓÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ 
ÄÊÑÓÌÍÍ¼ÓÌÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÐÄ##ÓË»ÐÄÈÔ
ÊÀÖÐ¼ÓÌ ËÈÀÌÑÈÊÎÌ»ËÍÈÎÌÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô»ÑÄÕÌÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ 
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤± §40GGJDF 
qÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÀÉ¼ÃÈÀÄÌÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ MBQUPQ ÊÈÌÇÑ½
q®ÀÃÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÌÍÐÍÊÍÄÈÀÊ»Ô
ÊÀÈÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÔÄÏ¼ÒÀËÂÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!SFWPJMHS
Πωλητής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών
Προσφέρονται: ½ÌÈÇ ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ  ÈÐÒ½Ô ÊÀÈ
ÍÐÍÐÑ¬
$WÐÑÍe-mail:KPCT!JOGPMBCHS
ÐÇÄÈÎÌÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÄÏÈÍÕ»Ô"5)
¤Ελούντα Α.Ε.ÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀ½ÍËÖÑÄËÄ¼ÔÉÄÌÍ
ÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔ1PSUP&MPVOEB &MPVOEB.BSF 
&MPVOEB1FOJOTVMB¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ½ÌÑÀÔºÌÀÔÀ½
ÑÍÖÔÃÇÍÅÈËºÐÑÄÏÍÖÔÊÀËÍÊÀÈÏÈÌÍ¿ÔÏÍÍÏÈÐÍ¿Ô
ÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ Ã¼ÌÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÐÄÊ¬ÒÄÄÌÃÈÀÅÄ
Ï½ÄÌÍÌÀÀÍÊÑ»ÐÄÈÐÇÀÌÑÈÊ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ¤ ¢ËÍ¿ÌÑÀ
¢. ÃÈÀÒºÑÄÈË»ÏÓÔÄÉÍËÈÐºÌÀÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬
ÃÓ¬ÑÈÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÄÌÑ½ÔÑÍÖÌÄ½ÕÑÈÐÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÄÊËÈÀÑÈÐ½ ÑÇËÄ
½ÏÀÐÇÊÀÈËÍÖÑÏ½¢¼ÐÇÔÏÍÐÅºÏÄÈÃÓÏÄ¬ÌXJGJ
ÐÑÍÐÀË½ÌÈÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ÄÈÒÖÄ¼ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÄ½ÄÌÇÐÄ×½Ì
Mice Sales Agent
8FDVSSFOUMZIBWFBOFYDJUJOHPQQPSUVOJUZGPSB
.JDF4BMFT"HFOUUPKPJOPVSTBMFTNBSLFUJOH
UFBN8FBSFTFFLJOHUPSFDSVJUBOFOUIVTJBTUJD
.JDF4BMFT"HFOU XIPIBTUIFBCJMJUZUPEFMJWFS
  TFSWJDF BU BMM UJNFT *U JT FTTFOUJBM UP IBWF B
QPTJUJWF DBOEPBUUJUVEFBOEHSFBUBUUFOUJPOUP
EFUBJM8FBSFMPPLJOHGPSTPNFPOFXIPXPSLTXFMM
JOBUFBNBOEIBTFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
The main responsibilities of this MiceSales
Agent position are:
q.BOBHFBQSFEFUFSNJOFEOVNCFSPGLFZ
BDDPVOUTLFZQSPTQFDUTBOEPUIFSBDUJWF
BDDPVOUTUPFOTVSFNBYJNVNZJFMEJOMJOF
XJUIIPUFMCVEHFUBSZPCKFDUJWFTBOEBEEJUJPOBM
BTQFDUTPGBDDPVOUNBOBHFNFOU
q$SFBUFBOEQVSTVFJOOPWBUJWFJEFBTGPSSFWFOVF
HFOFSBUJPOFOTVSJOHUIBUBMMPQQPSUVOJUJFT
BSFSFTFBSDIFEGVMMZBOEQSFTFOUFE
UPUIFNBOBHFNFOUXIFSFBQQSPQSJBUF
q1SPBDUJWFMZQSPTQFDUUIFEFGJOFEHFPHSBQIJDBM
BSFBGPSOFXCVTJOFTTXJUIJOUIFEFGJOFE
DVTUPNFSTFHNFOUBDIJFWJOHBQSFTFUUBSHFU
PGUFMFTBMFTBOEGBDFUPGBDFTBMFTDBMMT
POBXFFLMZNPOUIMZCBTJT
q5PVOEFSTUBOEBOEEFNPOTUSBUFQSPEVDU
LOPXMFEHFPGTQFDJGJDSFRVJSFNFOUTUZQFT
PGCVTJOFTTTPVHIUJODMVEJOHUJNFMZQMBOOJOH
PGTPGUTQPUQSPNPUJPOTBOEUPCFBXBSFPGUIF
QFBLTUSPVHITPGUIFIPUFMTCVTJOFTTQBUUFSOT
q1SPEVDFNPOUIMZTBMFTSFQPSUTGPSUIF%JSFDUPS
PG4BMFTBUDMPTFPGFWFSZNPOUI
The ideal candidate for the Mice Sales Agent
requires the following:
q5PCFPQFONJOEFE
q)BWJOHBQSPBDUJWFBOEIBOETPOBQQSPBDI
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPO
q&OUIVTJBTUJDBOEXJMMJOHUPUBLFUIFJOJUJBUJWF
"TB.JDF4BMFT"HFOU ZPVXJMMCFXPSLJOHXJUIB
EFEJDBUFEBOEQBTTJPOBUFTBMFTNBSLFUJOHUFBN
BOEXJMMSFQPSUEJSFDUMZUPUIF4BMFT%JSFDUPS:PV
BSFFYQFDUFEUPCFQBTTJPOBUFBCPVUZPVSXPSL
BOEIBWFUIFEFTJSFUPQSPHSFTTZPVSDBSFFSJOB
MFBEJOHGJWFTUBSIPUFM
Requirements:
q.FFUJOHFWFOUTFYQFSJFODFJTSFRVJSFE
QSFGFSBCMZJOBOFWFOUTBHFODZ
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOHSFFL
BTJOFOHMJTI
q)PUFMIPTQJUBMJUZFYQFSJFODFJTBOBEWBOUBHF
q4BMFTFYQFSJFODFSFRVJSFE
q1SFGFSBCMZLOPXMFEHFPG0QFSB
q0QFONJOEFE
q&OFSHFUJD
q4PDJBM
q$BOEJEBUFDPOOFDUTFBTJMZXJUIPUIFST
"QQMZZPVSDWUPe-mail:
IVNBOSFTPVSDFT!FMPVOEBTBDPN
¢ÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÈÀÌ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼
ÑÀÈÐÑÍÕÍÌÃÏÈÊ½Ä½ÏÈÍÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ ×ÇÑ¬
Πωλητή/Πωλήτρια
ÀÃÍÒÄ¼ÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÐÄ¬ÑÍÀÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:TBMFT!HRUFDIHSDPN
) ÄÑÀÈÏ¼À Λακιώτης Α.Ε. ÐÑP ËÀ¼ÐÈP ÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÍÀÆÈÀÑÍ
Τμήμα Πωλήσεων Χονδρικής
ÑÍÌ ÐÏ½ÖÏÆÍ ÑÑÈÊ»Ô
Καθήκοντα:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÄÑÀÈÏÈÊ»Ô
ÑÀÖÑ½ÑÇÑÀÔÐÄÃÖÌÇÑÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Προϋποθέσεις-προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÄÈÒÖÇÑ½
qÌÎÐÇÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÃÍÇºÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
συνέχεια στη σελ. 18
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q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÆÏÀÑÍ¿
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊÍ¿Ë½ÆÍÖ
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÄÐÑ½ÕÍÆÈÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÐÑÍÌ
ÊË¬ÃÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .4®GGJDF
ÊÀÈÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ&31
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:BOUPOJT!MBLJPUJTHS
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀEpsilon Net Α.Ε. ¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÄÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÁÏÀÁÄÖºÌÇÓÔCFTUXPSLQMBDF ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÑ»À
ÓË»ÐÄÓÌÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Σύμβουλο Πωλήσεων Επιχειρηματικού
Λογισμικού (ERP, CRM)(κωδ.:SKG.ΚΑ)
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌ
ÓË»ÐÄÓÌÄÅÀÏÍÆÎÌËÍÆÈÐÈÊÍ¿ &31 $3. 
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÄÖÄËÈÉ¼À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô»ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ ¢¥°¢¥ 
qÌÎÐÇ.40GGJDF
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌÄ¼ÐÇÇÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀ
ÑÇÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ IUUQTXXXFQTJMPOOFUHSDPOUFOU
BTQY JE°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÑÍÑ»À
)3¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½°À
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÍÖÃÄÌÒÀÀÌÀÅºÏÍÖÌÑÍÌ
ÐÕÄÑÈÊ½ÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ ÃÄÌÒÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇ
¤Alpha Plan Consultants ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÈÀÔÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ Ä
ÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔÃÍÈÊÎÌ
ÖËÈÊÎÌ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌ
Πωλητή (έδρα: Νομός Αττικής)
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÃÍÈÊÎÌ
ÖËÈÊÎÌºÑÇ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÖÌºÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÍÐÍÐÑ¬
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:TBTB!BQMBOHS
Sales Executive (SE1)
Ermia Hotels & Resorts JTMPPLJOHGPSB4BMFT
.BOBHFSCBTFEJO5IFTTBMPOJLJ5IF4BMFT.BOBHFS
SFGFSTUPUIF%JSFDUPSPG4BMFTBOEJTSFTQPOTJCMF
UPFOTVSFUIFJNQMFNFOUBUJPOPGTFUTBMFTUBSHFUT
BOEUIFQSPNPUJPOBOENBSLFUJOHTUSBUFHJFTPGUIF
DPNQBOZJOTQFDJGJDNBSLFUT
Responsibilities:
q*TSFTQPOTJCMFGPSNPOJUPSJOHNBSLFUUSFOET
DPNQFUJUJPOJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q1SPQPTFTNBSLFUJOHNJYTUSBUFHZ QSJDJOH 
TFSWJDFTFUD UPUIF4BMFT%JSFDUPS
q1SFTFOUTSFHJPOBMBOOVBMTBMFTGPSFDBTU
UPUIF4BMFT%JSFDUPS
q*NQMFNFOUTUIFBOOVBMTBMFTGPSFDBTU
UIBUDPODFSOTIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
BOENPOJUPSTWPMVNFJODPNFJOPSEFSUPBDIJFWF
IJTIFSTBMFTUBSHFUT
q*NQMFNFOUTBDUJWJUJFTPGUIFBOOVBMQSPNPUJPO
QMBOJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q*TSFTQPOTJCMFGPSLFZBDDPVOUT BQQPJOUFE
CZUIF4BMFT%JSFDUPS BMMPUIFSFYJTUJOH
QPUFOUJBMDVTUPNFSTJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q*TSFTQPOTJCMFGPSOFHPUJBUJPOBOEDPOUSBDUJOH
XJUIDVTUPNFSTJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q.BJOUBJOTBOEFYQBOETQVCMJDSFMBUJPOT
PGUIFIPUFMJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q*TSFTQPOTJCMFGPSUIFDPOUJOVPVTJNQSPWFNFOU
PGDVTUPNFSTBUJTGBDUJPOJOIJTIFSNBSLFU
TFHNFOU
q$PPQFSBUFTXJUIPUIFSEFQBSUNFOUT
Requirements:
q)BTBUMFBTUZFBSTFYQFSJFODFJOBIPUFM
TJNJMBSQPTJUJPO
q%FHSFFJONBOBHFNFOUBOEPSUPVSJTN
q*TGMVFOUJOFOHMJTI
q,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q)BTLOPXMFEHFPGUIFUPVSJTUJDNBSLFU
q)BTHPPELOPXMFEHFPGUIFPOMJOFNBSLFU
q*T1$MJUFSBUFBOEIBTXPSLFEXJUI1.4
TZTUFNT
q)BTBESJWFSTMJDFOTF
q*TBCMFUPUSBWFM
The company offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q#POVTTDIFNFT
"QQMZUPe-mail:DW!TIFMCZHS
Στελέχη Πωλήσεων
¤ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀΙnterkioskÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÐÑÇÃÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÑÇÃÈÀÌÍ»ÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄÐÇÄ¼À
ÈÊÏ»ÔËÈÀÌÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬Ô ÀÌÄËËÀÃÈÊ¬ ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÓËÇÑ» ÄºÃÏÀÑÇÌ¦ÀËÀ¬ÑÀ ÄÄÄÈÏ¼À
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÈÊÏ»ÔËÈÀÌÈÊ»Ô
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔºÓÔÕÏ½ÌÈÀ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÃÈÀÌÍ»ÔÑÖÍÍÈÇºÌÓÌ
ÑÏÍÅ¼ÓÌÊÀÈ×ÀÕÀÏÓÃÎÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ

Προσφέρονται: ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÄÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:DW!JOUFSLJPTLHS
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀHealthy Living IKEÄºÃÏÀÑÇÌ¬ÌÒÇ ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÐÖËÇÏÓ¬ÑÓÌ
ÃÈÀÑÏÍÅ»ÔÊÀÈÑÓÌÃÄÏÍÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Πωλητή Φαρμακείου
§ÄÊ¿ÏÈÄÔÄÏÈÍÕºÔÄÖÒ¿ÌÇÔºÏÏÄÔÏ¬À¦ÀÁ¬ËÀ
Κύριες αρμοδιότητες:
qÎËÇÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÕºÐÄÓÌ
ÄÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÀÅÀÏÀÊÄ¼À
q Ì¬ÑÖÉÇÃÈÊÑ¿ÍÖÐÇÄ¼ÓÌÎËÇÐÇÔ
q±ËÍÍ¼ÇÐÇÄÌÄÏÆÄÈÎÌÏÍÎÒÇÐÇÔ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q°ÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q3FQPSUJOH
Προφίλ υποψηφίου:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÊÀÈÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÀÏÀÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÐÑÍÕÎÏÍÑÍÖÅÀÏÀÊÄ¼ÍÖ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÀÌÀÑÖÆºÌÄÔ
ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± 8PSE &YDFM 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÄÈÒÖÇÑ½
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÐÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
q ÐÅ¬ËÈÐÇÏ½ÐÒÄÑÄÔÀÏÍÕºÔ#POVT
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍe-mail:JOGP!
IFBMUIZMJWJOHHS XFCTJUFXXXIFBMUIZMJWJOHHS
¤Metron Ä¼ÌÀÈÈÀÇÆÄÑÈÊ»ÄËËÇÌÈÊ»ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÐÑÍÌ
ÊË¬ÃÍÑÍÖÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÊÀÈÑÇÔÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÌÄËÊÖÐÑ»ÏÓÌ¤ÄÑÀÈÏÈÊ»ÑÇÔ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÁÀÐ¼×ÄÑÀÈÐÄ¬ÉÍÌÄÔÑÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔ
ÑÇÔ ÑÇÌÄÌÑÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÇÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀ´ÕÍÌÑÀÔÈÀÐÇÀÌÑÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀ
Ñ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ½ÐÍÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ Ç.FUSPO
ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÈÊÀÌÍ¿ÔÀÌÒÏÎÍÖÔÆÈÀÌÀÐÖÌÄÕ¼ÐÍÖÄ
ÌÀÄÆÀËÎÌÍÖÄÀ×¼ÊÀÈÄÈÒÖÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌ
ÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÐÑÍÖÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ ÒÇÌÎÌ
Σύμβουλος Πωλήσεων
°Í¬ÑÍÍÍÖÂ¬ÕÌÍÖÄÒÀÄ¼ÌÀÈºÌÀÔÈÊÀÌ½ÔÊÀÈ
ÄÌÄÏÆÇÑÈÊ½ÔÓËÇÑ»Ô¡¡ ÄÖÂÇË½Ä¼ÄÃÍÀÖÑÍÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÔÀÀÌ»ÊÄÈÐÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÊÀÈ
ÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÊÀÑÀÏÕ»ÌÐÑÍÌÖÄ¿ÒÖÌÍÖÍÊÑÍÔ
ÊÀÈÊÀÑÄºÊÑÀÐÇÐÑÍÌÄÍÏÈÊ½ÃÌÑ»®ÁÀÐÈÊ½Ô
ÐÑ½ÕÍÔÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÒÀÄ¼ÌÀÈÇÄÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô ÊÖÏ¼ÓÔÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔ
ÀÆÍÏ¬ÔÑÇÔÌÍÑ¼ÍÖ¢ËË¬ÃÀÔ±ÍËÍÆ¼×ÄÑÀÈ½ÑÈÑÍ
ÄÏ¼ÍÖÑÍÖÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÕÏ½ÌÍÖÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÈ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÄÊÑ½ÔÆÏÀÅÄ¼ÍÖÊÀÈÍËÈÆÍ»ÄÏÀÑÀÉ¼ÃÈÀ
Αρμοδιότητες θέσης:
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÓÌÄËÀÑÎÌ
q¢ÉÄ¿ÏÄÐÇÌºÓÌÈÒÀÌÎÌÐÖÁÀÑÎÌÄËÀÑÎÌ
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÓÌÀÊÏÍÏ½ÒÄÐÓÌÐÖÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
qÀÏÍÕ»ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ»ÑÄÕÌÈÊÎÌËÇÏÍÅÍÏÈÎÌ
½ÑÀÌÕÏÄÈ¬×ÄÑÀÈ
q¡ÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÐÖÌÍËÈÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô 
ÄÑÄÕÌÈÊ½ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÕÏ½ÌÈÀ 
ÊÖÏ¼ÓÔÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q±ÂÇË½Ä¼ÄÃÍÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊÎÌÈÊÀÌÍÑ»ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÄÑÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇ ÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½Ô ÀÖÑÍÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇ
qÈÒÀÌ»ÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÓÌÀÌÄËÊÖÐÑ»ÏÓÌÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼ÒÄÑÈÊ¬
Η εταιρία μας προσφέρει: ÐÑÀÒÄÏ½ ÈÐÒ½  ÐÄ
ÐÖÌÃÖÀÐ½ÄÄÈËºÍÌÀÍÈÁºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÍÖÔ
ÏÍÊÀÒÍÏÈÐºÌÍÖÔÐÑ½ÕÍÖÔ¢¼ÐÇÔ Ç.FUSPOÃÈÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÍÄÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÑÇÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌ 
ÑÍÍÍ¼ÍÕÀÏÀÊÑÇÏ¼×ÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÄÁÀÐ½ 
»ÒÍÔÊÀÈÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ¤ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÀÏÕÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÒÀÆ¼ÌÄÈÐÑÇÌºÃÏÀÑÇÔ.FUSPO 
ÐÑÈÔºÏÏÄÔ¢ÈËºÍÌÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÀÍÑÄËÍ¿ÌÁÀÐÈÊ½ºÏÍÔÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!NFUSPOTBFV
°ÇË GBY
¤Action LineÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÄÆ¬ËÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÃÏÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔÄDBTVBM 
DIJDÊÀÈGPSNBMÄÈËÍÆºÔ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈ
ÐÑÀCSBODIFTÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
(PMEFO)BMMq"UUJDB$JUZ-JOLq5IF.BMM"UIFOT
q"UIFOT.FUSP.BMMq.D"SUIVS(MFOOq'BDUPSZ
0VUMFU ÄÈÏÀÈÎÔ  ÄÏÍÃÏ½ÈÍ
Πωλήτριες & Πωλητές
full time(κωδ.:ACT_MALL_1015)
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÑÀÈÏ¼ÄÔºÌÃÖÐÇÔ
MVYVSZCSBOE
q«ÏÀ¼ÀÄÅ¬ÌÈÐÇ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÑÀËºÌÑÍÐÑÇÌÎËÇÐÇ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÇ½ÃÀÊÀÈÑÍTUZMJOH
qÄÑÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇ ÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÔÊÀÈÌÄ¿À
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Παρέχονται:
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÊÀÏÈºÏÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍ Ð¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÌÄÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¢Ë¬ÑÄÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄÐÄ¼ÀÊÀÑÀÉÈÓºÌÇÄÑÀÈÏ¼À
ÄÀÐÅ¬ËÈÐÇÊÀÈÀÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:IUUQTBDUJPOMJOF
DPMMFHFMJOLHSDPOUBDUEFUBJMTGPSNQIQ QPTJUJPO
TPVSDFTLZXBMLFS»ÐÑÍÅÀÉ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÐÕÄÑÈÊ½ÊÓÃÈÊ½

¡ÈÍÇÕÀÌ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÇËÈÀÊÎÌÒÄÏÍÐ¼ÅÓÌÓÌ
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬
Υπεύθυνο Πωλήσεων
Απαιτούνται:
q°ÄÕÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q ÆÆËÈÊÎÌ
q±ÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¢¼ÐÇÔÒÀÏºÄÈÌÀÏÀÆÀÑÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÑÀÉ¼ÃÈÀ
ÐÑÇÌÄÀÏÕ¼À
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÇËÈÍÒºÏÈÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
Παρέχεται
q"ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÔÖÍËÍÆÈÐÑ»Ô
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¼ÃÄÑÀÈÈÐÒ½ÔÊÀÈÇÌÈÀ¼ÍCPOVTÓË»ÐÄÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:).!4"..-&3(3

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

¤ ÄÑÀÈÏ¼À Advance Products ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÐÑÇ ÃÈ¬ÒÄÐÇ ÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÍÖ ÈÀÑÏÍÑÄÕÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ÊÀÈ×ÇÑ¬
Ιατρικό Επισκέπτη
ÈÀÑÇÌ´ÃÄÐÐÀ ÊÀÈÑÇ¡ºÏÍÈÀ
Βασικές αρμοδιότητες:
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇ ÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄÅÀÏÍÆ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÄÑÀÈÏÈÊºÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔ
q§ÄËºÑÇÊÀÈÄÊÑ¼ÇÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
ÊÀÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÐÑÍÌÈÀÑÏÈÊ½ÊË¬ÃÍ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
q ÌÑ¼ËÇÂÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
qÄÑÈÊ» ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÌÄ¿À
ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!BEWBODFQSPEVDUTHS
ÀÄÉÄÑ¬×ÍÌÑÀÈ½ÌÍÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖËÇÏÍ¿Ì
ÑÍÄÈÒÖÇÑ½ÏÍÅ¼ËÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
¤Aenorasis ÏÓÑÍ½ÏÍÔÄËËÇÌÈÊ»ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»
ÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖÆÄ¼ÀÔ 
ÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÔºÌÀÄÖÏ¿Å¬ÐÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊÎÌ
ÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊÎÌÊÀÈÒÄÏÀÄÖÑÈÊÎÌÄÈËÍÆÎÌÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Επιστημονικό Συνεργάτη
§ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÆÈÀÑÍÑ»ÀÀÌÍÐÍËÍÆ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα
qÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔÐÑÇÌÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÑÇÔÖÆÄ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÍÐÍËÍÆ¼ÀÔ ÐÑÈÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÄÔ
ÏÄÖÀÑÍË½ÆÓÌ ÆÀÐÑÏÄÌÑÄÏÍË½ÆÓÌ 
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÄÑÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÄÈÔÖÍËÍÆÈÐÑ»ÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔ
¢¬ÌÐÑÍÕÄ¿ÄÑÄÌÀÆ¼ÌÄÑÄºËÍÔÈÀÔÃÖÌÀÈÊ»ÔÍ¬ÃÀÔ
ÍÖÐÑÍÕÄ¿ÄÈ½ÌÍÐÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä
ÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍDWÐÑÍe-mail:DBSFFS!BFOPSBTJTHS
) Hospital Line Α.Ε.  ÊÀÒÈÄÏÓºÌÇ ÄÑÀÈÏ¼À ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÈÀÑÏÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Πωλητές Χειρουργικών Προϊόντων
(κωδικός θέσης: 42)
§ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼ÍÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÏÍÑÈÇÑºÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÄÑÎÌÊÀÈÄÈÃÈÊ¬
ÐÑÀÑÄÕÌÈÊ¬ÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ¬ÀÌÀËÎÐÈÀÇÕÀÌ»ÀÑÀ
qÖÌÀÈÐ½ ÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÒºËÇÐÇ
ÆÈÀÐÖÌÄÕ»¬ÒÇÐÇ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÕÏ»ÐÇÔÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q®ÏÆÀÌÓºÌÍ ÄÖºËÈÊÑÍÊÀÈÀÌÒÏÓÍÊÄÌÑÏÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÀÏÍØ½ÌÑÀ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÀÈÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄË»ÏÇÐÑÍÈÕÄ¼ÀÊÀÈÐÑÍÈÕÄ¼À
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÑÍe-mail:IPTQJUBMMJOF!IPTQJUBMMJOF
HS¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
¤CDM Medical Group ÇÈÍÐ¿ÆÕÏÍÌÇÊËÈÌÈÊ»ÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô ÃÄÏÀÑÍËÍÆ¼ÀÔ ËÀÐÑÈÊ»ÔÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ»ÔÊÀÈ
ÄÑÀ½ÐÕÄÖÐÇÔÀËËÈÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÊÖÏ¼ÀÃÄÐÍÈÌ¼ÃÀ
Ιατρικό Επισκέπτη-Αθήνα
Καθήκοντα–αρμοδιότητες:)ÊÀÑ¬ËËÇËÇÖÍÂ»ÅÈÀ
ÒÀ ÄÏÆ¬×ÄÑÀÈ ÐÑÀ ÊÄÌÑÏÈÊ¬ ÆÏÀÅÄ¼À ÑÇÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÇÌ Ò»ÌÀÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÊÖÏ¼ÓÔÄÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÒÄÏÀÄ¼ÀÔ
ÑÏÈÕ½ÑÓÐÇÔÊÀÈÃÄÏÍÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
Προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌ
ÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ 
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ8JOEPXT
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q´ÓÔÄÑÎÌ
Προσφέρεται ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌÐÄ
ºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÀÌºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:IS!
DPTNFUJDEFSNBNFEJDJOFHS¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀ
ÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÀ½ÑÇÃÌÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
ÄË»ÏÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ

®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔΒιοϊατρικήÄÇÆÄÑÈÊ»
ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖÆÄ¼ÀÔÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÍÖÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Επιστημονικό Σύμβουλο/Ιατρικό Επισκέπτη
(κωδικός: I.E.09/17)
§ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Κύριες αρμοδιότητες: 
qÏÍÎÒÇÐÇÐÖÌÃÖÀÐÑÈÊÎÌÄÉÄÑ¬ÐÄÓÌ
ÊÄÌÑÏÈÊÎÌÄÏÆÀÐÑÇÏ¼ÓÌ
qÈÄ¿ÏÖÌÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ ÈÀÑÏÍ¼ÊÑË 
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ BGUFSTBMFTTVQQPSU
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:
qÑÖÕ¼ÍÁÈÍËÍÆ¼ÀÔÁÈÍÕÇÄ¼ÀÔÕÇÄ¼ÀÔ
ÑÄÕÌÍË½ÆÍÖÈÀÑÏÈÊÎÌÄÏÆÀÐÑÇÏ¼ÓÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖÆÄ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÌÃÖÌÀÈÊ½ÕÎÏÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!CJPJBUSJLJHS
ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΙΑΤΡΟΙ

½ÑÍÖÔSOS Ιατρούς×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ
Νευρολόγοι
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÈÀÑÏÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q°¼ÑËÍÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¦ËÈÌÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÀÄÄ¼ÆÍÌÑÀ
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
Οι SOS Ιατροί εξασφαλίζουν στον ιατρό
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÍÈÊÍÌÍÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¢ÖºËÈÊÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÌÄÏÆ»ÐÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÈÐÑÇÍÌÈÊºÔ
ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔ
Πώς εργάζεται ο ιατρός:
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÏ½ÆÏÀÀÄÅÇÄÏÈÎÌ
q¢ÈÃÍÍÈÄ¼ÑÀÈÀ½ÑÍÐÖÌÑÍÌÈÐÑÈÊ½ÊºÌÑÏÍ
ÆÈÀÊÀÑÍ¼ÊÍÌÄÈÐÊºÂÄÈÔÐÄÀÐÒÄÌÄ¼Ô
q Ä¼ÁÄÑÀÈ¬ÄÐÀÀ½ÑÍÖÔÀÐÒÄÌÄ¼Ô
ÄÏÍÐÓÈÊ»À½ÃÄÈÉÇ
q ÍÃ¼ÃÄÈºÏÍÔÑÇÔÀÍÈÁ»ÔÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:TPTJBUSPJ!TPTJBUSPJHS¤
ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔÄÀ½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈÊ¬
ÄÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔIUUQXXXTPTJBUSPJHS
ÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÍÖÍ½ÈËÍÔ
ÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ ΒιοϊατρικήÄÈÒÖÄ¼ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ
Οδοντιάτρους(κωδικός θέσης: ΘΟΔΟ-0118)
§ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÍÃÍÌÑÈÀÑÏÈÊ»Ô
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÈÃÈÓÑÈÊ½ÑÍºÀ
ÄÈÒÖÇÑ» 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ»ÀÍÈÁ»
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑÈÊ½
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔ
ÒºÐÇÔÐÑÍe-mail:LBCBU[PHMPV!CJPJBUSJLJHSÀ
ÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀPet City Α.Ε.Β.Ε. ÇÍÀËÖÐ¼ÃÀÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÄÈÃÎÌÊÀÑÍÈÊ¼ÃÈÓÌ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÒºÐÇ
Κτηνιάτρου
ÈÀÑÇÌÊËÈÌÈÊ»ÐÑÇËÖÅ¬ÃÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÍÏÍÐ½ÌÑÖÕ¼ÍÊÑÇÌÈÀÑÏÈÊ»Ô
qÄÌÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÈÃÈÀ¼ÑÄÏÇÄÄÈÏ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail:
DW!QFUDJUZHSÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ¦ÑÇÌ¼ÀÑÏÍÔ
¤Κεντρική Κλινική ΑθηνώνÀÌÀ×ÇÑ¬
Ιατρό Μικροβιολόγο
¢ÈÐÑÇÍÌÈÊ¬ÖÄ¿ÒÖÌÍÑÍÖÄÏÆÀÐÑÇÏ¼ÍÖÑÍÖÍËÖØÀÑÏÄ¼ÍÖ»ÏÀÔ ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÌ¦ËÈÌÈÊ» ÒÇÌÎÌ
ÊÀÈÐÑÍÈÃÈÓÑÈÊ½ÍËÖØÀÑÏÄ¼ÍÑÇÔÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»ÔÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍ»À½ÕÎÏÀ
ÑÇÔÄÖÏÓÀØÊ»ÔºÌÓÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»
ÇÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Παροχές:¢Ë¬ÕÈÐÑÍÄÆÆÖÇºÌÍËÇÏÓÑºÍ
ÜÄÄÈËºÍÌCPOVT
ÇËÎÐÑÄÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍe-mail:ISDFOUSBM!HNBJMDPN

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔΒιοϊατρικήÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ
ÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÍÖÀÌÀ×ÇÑ¬
Νοσηλευτή/Αιμολήπτη(κωδ.: ΑΙΜ-0917)
.ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ °¢¥»¥¢¦ÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»Ô
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÈÍËÇÂ¼À
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÌÄ¿À
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÄÊÖËÈ½ÄÌÀ
ÓÏ¬ÏÈÀÁ¬ÏÃÈÄÔ
q³ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
Προσφέρονται:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍ
ÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!CJPJBUSJLJHS
ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

¤Βιοκάλ Α.Ε. ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÄÈÃÈÊÎÌÊÀËÓÃ¼ÓÌ ×ÇÑÄ¼
Μηχανικό Πωλήσεων
§ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Αρμοδιότητες–ικανότητες:
q´ËÄÆÕÍÔ ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐ»ÑÍÖÔ
ÐÄÄË¬ÑÄÔ
q°ÍÍÒºÑÇÐÇÄÑ»ÐÈÓÌÊÀÈÇÌÈÀ¼ÓÌÐÑ½ÕÓÌ
ÓË»ÐÄÓÌ
q Ì¬ËÖÐÇÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌ
ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌÐÄÊÍÈÌ½
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÍÈÍÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖ
ÄÏÆÀÐÑÇÏÈÀÊºÔÄÑÏ»ÐÄÈÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ»ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿»ÑÖÕ¼Í°¢¥ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»Ô»ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈ¤±
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÊÀÈÃÈÀÌÖÊÑÄÏÄ¿ÐÄÓÌ
ÄÊÑ½ÔºÃÏÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÑÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ
Ñ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕ¼Í§¡ 
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÐ¿ÐÑÇÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
*40
Παροχές:
q§ÈÐÒ½ÔÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¨ÍÏÇÑ½ÔÖÍËÍÆÈÐÑ»ÔUBCMFU
q¦ÈÌÇÑ½
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:ISTF!CJPLBMHS ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÐÑÍÒºÀÑÍÌκωδικό θέσης ΜΠΑ-0118.
¤Alphadynamic Pumps Co. ÇÍÌÀÃÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀÍÖÊÀÑÀÐÊÄÖ¬×ÄÈÀÄÏÍÃÈÀÅÏÀÆÀÑÈÊºÔÀÌÑË¼ÄÔ
ÆÈÀÑÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÊÀÈÑÇÌÀÖÑÈË¼À ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανικό Πωλήσεων
ÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÆÈÀ½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Χαρακτηριστικά θέσης:
q Ì¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q°ÀÊÑÈÊºÔÄÈÐÊºÂÄÈÔÐÑÍÄËÀÑÍË½ÆÈÍ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÄÐÓÑÄÏÈÊ½ÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌÁ¬ÐÄÈ
ÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇ GPMMPXVQÏÍÐÅÍÏÎÌ 
Ñ»ÏÇÐÇSFQPSUT½ËÓÌÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÐÕÄÑÈÊ»
ÄÑÇWÊÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÊÒºÐÄÈÔÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
QSPGJDJFODZPGDBNCSJEHF 
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.40GGJDF
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÐÑÍÄÐÓÑÄÏÈÊ½ÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÄ¿ÑÄÏÇÉºÌÇÆËÎÐÐÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÈÃ¼ÊÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÇÇÕÀÌÈÊ»ÏÄÖÐÑÎÌ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q®ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÕÀÏÀÊÑÇÏ¼×ÄÑÀÈÆÈÀÑÇÌ
ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑ¬ÑÍÖ ÑÇÌÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÑÇÌÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÍÆÏÀÑ½ÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍÊÀÈÆÈÀÑÇÌÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÀÌ¬ËÖÐÇÔÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q°ºËÍÔ ÍÈÃÀÌÈÊ½ÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀºÕÄÈ
ÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼Ê¬ÑÓÀ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ
¼ÄÐÇÔÑÇÏÎÌÑÀÔÀÖÐÑÇÏ¬ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏ¬ÀÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÐÑÀÒÄÏ½ÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÐÑÍ e-mail: FCBLPV!
BMQIBEZOBNJDFVÄÀÌÀÅÍÏ¬ÐÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

¤Sigmasoft S.A. ÊÀÈÌÍÑ½ÍÔÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÇÔÈÀÑÏÈÊ»ÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô ÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÌÀÐÑÄËÄÕÎÐÄÈ
ÑÍÑ»ÀÑÄÕÌÈÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
ΙΤ Support Engineer
Αρμοδιότητες:
qÀÏÍÕ»ÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÍÀÊÏÖÐºÌÇÔ
ÑÄÕÌÈÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊÀÈÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇIBSEXBSF
ÊÀÈTPGUXBSF
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇEPNBJOTÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ1MFTL
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÇÔÀ½ÃÍÐÇÔÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖ
q¢¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÊÀÈÊÀÒÍÏÈÐ½ÔÁ
ºËÑÈÐÑÇÔË¿ÐÇÔÐÄÒºÀÑÀIBSEXBSFTPGUXBSF
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥» °¢¥ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
»ÐÖÌÀÅÍ¿ÔÀÌÑÈÊÄÈºÌÍÖ
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ&31ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÐÄÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ42-4FSWFS
qÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÐÄÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ
.JDSPTPGU 4FSWFS &YDIBOHF "DUJWF%JSFDUPSZ 
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÃÈÊÑ¿ÓÌ -"/ 8"/ 
SPVUFST TXJUDIFT GJSFXBMM 
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
συνέχεια στη σελ. 20
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qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÖÍÃÍÎÌ.JDSPTPGU"DUJWF
%JSFDUPSZ .JDSPTPGU&YDIBOHF4FSWFS
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÉÍËÈÐÍ¿$JTDP
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÉÍËÈÐÍ¿7P*1
qÌÎÐÇ)ZQFS77JSUVBMJ[BUJPO
qÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ-JOVY
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÑÍÌκωδικό: ITSup2018 ÐÑÍ
e-mail:IS!TJHNBTPGUHSÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
)Μπήτρος Συμμετοχική ΑΕ, ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÑÇÔÆÏÀÅÄ¼ÀÐÑÍÌ ÐÏ½ÖÏÆÍ ÑÑÈÊ»Ô
Στέλεχος Μηχανογράφησης
Ο/η κάτοχος της θέσης έχει την ευθύνη για την:
q Ì¬ËÖÐÇ ÐÕÄÃÈÀÐ½ ÊÀÑÀÆÏÀÅ» 
ÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÌºÀÔË¿ÐÇÔ
ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ&31$3.
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÖÂÇË»ÔÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÔ
ÑÓÌËÍÆÈÐÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
q¢¼ÁËÄÂÇ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÐÖÌÀÃºËÅÓÌ ÕÏÇÐÑÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31$3.
q±ËÍÍ¼ÇÐÇÀÌÀÅÍÏÎÌ ÄºÊÑÀÐÇ
ËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÄÌÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÄÑÇÌÖ½ËÍÈÇÖÍÃÍ»¥°
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÇÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÄÄÊÑÄÌ»ÕÏ»ÐÇ&31$3.8.4
&OUFSTPGU»ÊÀÈ4PGUPOF 
qÇÀÌÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÌºÓÌºÏÆÓÌ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ42-4FSWFS
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÍÀÃÈÊÍ¿ÌÄ¿ÀÑÍÔ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
q¢¬ÏÊÄÈÀÐÑÇÌÄ¼ËÖÐÇÐ¿ÌÒÄÑÓÌÒÄ¬ÑÓÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ»
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÄËËÇÌÈÊ¬ÊÀÈÀÆÆËÈÊ¬ 
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ0SBDMF%BUBCBTF 0SBDMF
8FC-PHJD "QFY )16OJY $FOUPT .JDSPTPGU
0GGJDF 8JOEPXT 8JOEPXT4FSWFS
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÍºÔ±ÇÏÄÐ¼ÄÔ
8FC$MPVE
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÒºÐÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÇ
ÀÏÀÊ¬ÑÓηλεκτρονική διεύθυνση:NUTJM!CJUSPTHS
Σημαντική ενημέρωση προς τους υποψήφιους/ες:
¸ËÀÑÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÐÇÄÈÎÀÑÍÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÓÔÀÖÐÑÇÏÎÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬ ÃÄÃÇÍÐÈ
ÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÄÏÈÊ¬»ÐÖÌÍËÈÊ¬ÊÀÈÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈ
ÄÑÇÐÖÆÊÀÑ¬ÒÄÐ»ÐÀÔÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÊÀÈ½ÌÍÆÈÀ
ÑÇÌ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ ÑÓÌ ÑÖÈÊÎÌ ÐÀÔ ÏÍÐ½ÌÑÓÌ  Ä
ÀÌÑÈÊÄÈÄÌÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑ¼À ÆÈÀÑÇÌÈÒÀÌ½ÑÇÑÀ
ÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÀÔÐÑÍÌÍÈË½ÀÔ°ÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÀÔÊÀÒÎÔÊÀÈ½ÍÈÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÀÏÀÐÕÄÒÍ¿ÌÀ½
ÄÐ¬Ô ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔÃÄÌÄÑÀÁÈÁ¬×ÍÌÑÀÈ
»ÊÍÈÌÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÐÄÑÏ¼ÑÍÖÔÆÈÀÊÀÌºÌÀË½ÆÍÈÊÀ¼
ÓÀÏ½ÐÁÀÐÇÔÐÑÇÐÑÍÈÕÄ¼ÀÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌºÕÍÖÌ
½ÌÍÍÈÄÉÍÖÐÈÍÃÍÑÇºÌÍÈÄÏÆÀ×½ÄÌÍÈÑÍÖÍ¼ËÍÖ
ÀÔ°ÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÒÀÃÈÀÑÇÏÇÒÄ¼ÐÑÇÁ¬ÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÆÈÀ»ÌÄÔÊÀÈÄÑ¬ÒÀÊÀÑÀÐÑÏÀÅÄ¼

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Πολιτικός Μηχανικός-Καβάλα
¤Thiral ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»Ô¬ÌÄË ÍÏÑÎÌÀËÍÖ
ÈÌ¼ÍÖÊÀÈÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÐ»ÑÀÔ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÍËÈÑÈÊ½» ÏÕÈÑºÊÑÍÌÀ§ÇÕÀÌÈÊ½
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»ÔÍËÈÑÈÊÎÌ
»ÀÏÕÈÑÄÊÑ½ÌÓÌÇÕÀÌÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ"VUPDBE$PSFMÊÀÈ¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:JOGP!UIJSBMHS
®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌΜeccanica ÏÍÑ¼ÒÄÑÀÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
§ÄÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄËºÑÇÊÀÑÀÐÊÄÖ»
ÑÄÕÌÈÊÎÌºÏÆÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ e-mail: JWFSHPV!NFDDBOJDBHS
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍÔκωδικόςÐÑÍÒºÀMH-TH.
¤Acmon Systems ÄÑÀÈÏ¼ÀÁÈÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
ÄºÃÏÀÐÑÀ®ÈÌ½ÅÖÑÀ ¡ÍÈÓÑ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Μηχανολόγο/Μηχανικό
ÈÀÒºÐÇÐÑÍÑÄÕÌÈÊ½Ñ»ÀÑÇÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
q§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÔ ¢¥» °¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇEÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÍ¿ÀÊºÑÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:JOGP!BDNPOHS 
Ö½ÂÈÌ¦§ÄÑÀÉ¬
)Nova Packaging Ελλάς ºËÍÔÃÈÄÒÌÍ¿ÔÍ¼ËÍÖ
ÇÆºÑÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÕÀÏÑÍÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬
ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÐÑÈÔÄÆÊÀ
ÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÐÑÇ¡¥¢ÐÑÇ¼ÌÃÍ
Μηχανικό Η/Υ & Network Engineer
Η θέση θα αναφέρεται στον υπεύθυνο
του τμήματος ΙΤ, και ενδεικτικά περιλαμβάνει
τα παρακάτω καθήκοντα:
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÈÊÑ¿ÓÌ
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇIBSEXBSFTPGUXBSF
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇIBSEXBSFTPGUXBSF
VQEBUFT

q¢ÖÒ¿ÌÇÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÃÈÊÑ¿ÍÖÊÀÈËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
q¯ÖÒ¼ÐÄÈÔÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌÃÈÊÑ¿ÓÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌÐÄÄÅÀÏÍÆ»4"1
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÕÏÇÐÑÎÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇCBDLPGGJDF
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÁ¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÀÏÀÆÓÆ»
ÀÌÀÅÍÏÎÌÊÀÑ¬ÀÀ¼ÑÇÐÇÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
qÏÍÑ¬ÐÄÈÔÆÈÀÁÄËÑÈÎÐÄÈÔÐÑÍÌÖ¬ÏÕÍÌÑÀ
ÄÉÍËÈÐ½ËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÃÈÊÑ¿ÓÌ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥ÇÕÀÌÈÊÍ¿¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ 
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÃÈÊÑ¿ÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÃÍÇºÌÇÔÊÀËÓÃ¼ÓÐÇÔ
ÊÀÈÏÓÑÍÊ½ËËÓÌÃÈÊÑ¿ÓÌ
q³ÏÈÐÑ»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿4"1
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÐÄÆÏÀÑ½
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½Ä¼ÄÃÍ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
ÑÇ/PWB1BDLBHJOH¢ËË¬Ô ÍÖÍÂ»ÅÈÍÔ
ÒÀÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÈºÌÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Ì ÐÀÔ ÄÌÃÈÀÅºÏÄÈ Ç ÒºÐÇ ÍÏÄ¼ÑÄ ÌÀ ÐÑÄ¼ËÄÑÄ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÀÄËËÇÌÈÊ¬»ÐÑÀÀÆÆËÈÊ¬Ä
ÈÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍÄÉ»Ôe-mail:IS!
OPWBQBDLBHJOHHS
)ÄÑÀÈÏ¼ÀDigimark Α.Ε. ÄºÑÇÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀ
ÏÍÖÐ¼ÀÔÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÓÌÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌ ÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÑÓÌÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌÑÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
ÑÇÌBGUFSTBMFTÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ
System Engineer(κωδικός: SE)
Επιθυμητά προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÏÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÄ.JDSPTPGU8JOEPXT4FSWFS&YDIBOHF4FSWFS
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÑÇÔËÀÑÅ½ÏÀÔ
DMPVEÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ.JDSPTPGU"[VSF
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
TFSWFSTÊÀÈTUPSBHFTÄÎÌÖÓÌÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÎÌ
qÌÎÐÄÈÔÐÄÃ¼ÊÑÖÀ-"/8"/ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÄÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Θα ληφθούν σοβαρά υπόψη:
q¤ÊÀÑÍÕ»ÐÄÈÐÕ¿.JDSPTPGU$FSUJGJDBUJPOT
ÆÈÀTFSWFS DMPVEQMBUGPSNÊÀÈEBUB
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ã¼ÊÑÖÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÄÔ
q$FSUJGJDBUJPOTÆÈÀTFSWFSÊÀÈTUPSBHF
ÑÓÌWFOEPST¥¡§ -FOPWP )1ÊÀÈ%&--
q¤ÊÀÑÍÕ»OFUXPSLJOHWFOEPSTDFSUJGJDBUJPOT
)1 $JTDP 
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Ä7.XBSFW4QIFSF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Παρέχονται:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊÎÌÆÌÎÐÄÓÌ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌ¬ËÍÆÍÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
Για την παραπάνω θέση απαιτείταιÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏ
ÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍÀÃÈÊ½ÊÀÈÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈ
ÍÈ¬ÌÃÏÄÔÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÌÀºÕÍÖÌÄÊËÇÏÎÐÄÈÑÈÔ
ÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÑÍÖÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ
e-mail:DW!EJHJNBSLHSÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
®ÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄË»ÏÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤HHotels Collection ½ÈËÍÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ²ÀÑ×Ç
ËÀ×¬ÏÍÖ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÑÇÔÐÑÇ¯½ÃÍ ÊÀÑ¬ÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Μηχανολόγο Μηχανικό
ÈÀÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÑÍºÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥»°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ¬ÌÓÑÓÌÊËÈÌÎÌ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
q¤ËÈÊ¼ÀÀ½ºÓÔÊÀÈÄÑÎÌ
Επαγγελματικές ικανότητες:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÍÌ»ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍËÖÑÄËºÔ
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÅÀÆÇÑ½
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:DW!IIPUFMTHS
¤Auto Marin A.E. ÀÌÀ×ÇÑ¬
Μηχανικό Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÍÏ¼ÀÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail:IS!BVUPNBSJOHSÑÀÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÈÀÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ
ÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXXBVUPNBSJOHS
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Θέση:§ÄËÄÑÇÑ»ÔÄÈÁËºÓÌÇÕÀÌÈÊ½Ô
Τόπος: Ò»ÌÀ  Æ¼ÀÀÏÀÐÊÄÖ»
Απαραίτητα προσόντα:¢Ë¬ÕÈÐÑÇÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄ
Ð¼ÀÐÄÄËÄÑÇÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í¤§ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ
ÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: ¢ÄÈÏ¼ÀÄÊ½ÌÇÐÇÔ

ÄËÄÑÎÌÄÅÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÔÐÄÄÆ¬ËÀÊÑ¼ÏÈÀ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ÌÍÐÍÊÍÄ¼À ÆÏÀÅÄ¼À ÍËÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ 
Καθήκοντα θέσης: 
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÏÍÊÀÑÀÏÊÑÈÊ½ÐÕÄÃÈÀÐ½
ÑÓÌºÏÆÓÌ
qÕÄÃ¼ÀÐÇÊÑÈÏÈÀÊÎÌÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÐ¿ÅÓÌÀÄÃÈÄÒÌ»TUBOEBSE
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÏÍÙÍËÍÆÈÐÎÌÊÀÈÑÄÖÕÎÌ
ÃÇÍÏ¬ÑÇÐÇÔ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÊÀÑÀÐÊÄÖ»Ô
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q¢ÊÏÍÐÎÇÐÇÐÄÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÈÔÍ¬ÃÀÔºÏÆÍÖ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÃÈÄÌºÏÆÄÈÀ
ÄÑÏ»ÐÄÓÌ
Η εταιρία: °Í ÄËÄÑÇÑÈÊ½ ÆÏÀÅÄ¼Í  ±ÅÀÌÑ»Ô
¢¢ÈÃÏ¿ÒÇÊÄÑÍÊÀÈÄ¼ÌÀÈºËÍÔÑÍÖÍ¼
ËÍÖ4ZDIFN ¢
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
q¦ÑÈÏÈÀÊºÔÊÀÈÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q§ÇÕÀÌÍÐÑ¬ÐÈÀ)7"$ÊÀÈ%)8ÄÕÏ»ÐÇ
ÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌÆÄÓÒÄÏ¼ÀÔ ÀÌ¬ÊÑÇÐÇÔ
ÒÄÏ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÒÄÏÈÊÎÌÇËÈÀÊÎÌ
q¢ÌÄÏÆÄÈÀÊºÔÄËºÑÄÔ
q¢ÈÃÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔTQB
ÊÀÈÊÍËÖÁÇÑÈÊÎÌÃÄÉÀÄÌÎÌ
q ÌÑËÈÍÐÑ¬ÐÈÀ
qÖÐÑ»ÀÑÀÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÌÄÏÍ¿
q ÌÑÈÃÈÀÁÏÓÑÈÊ»ÊÀÒÍÃÈÊ»ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÃÍÕÄ¼ÓÌ
ÌÄÏÍ¿ ÀÆÓÆÎÌÊÀÈÀÏ¬ÊÑÈÓÌÑÄÕÌÈÊÎÌºÏÆÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:KPCT!ZGBOUJTFOHJOFFSJOHHS
»ÐÑÍÅÀÉÄκωδικό θέσης YF-ΕS4
¤AGT Engineering & Operations ServicesÄ¼ÌÀÈ
¼ÀÑÀÕºÓÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÑÓÌGBDJMJUZNBOBHFNFOU 
FOHJOFFSJOHQSPKFDUT TFDVSJUZQSPUFDUJPOTZTUFNT 
FOFSHZFOWJSPONFOUFUDÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÑ½ÐÍÐÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀ ½ÐÍÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÄÄËÀÑÍË½ÆÈÍÍÖ
ÐÖÌÒºÑÍÖÌÊÍÏÖÅÀ¼ÄÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÊÀÈÍÏÆÀÌÈÐÍ¼)
ÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔ ÇÄÖÏÄ¼ÀÆÊ¬ÀÖÇ
ÏÄÐÈÎÌÍÖÀÏºÕÄÈÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÍÖUPUBMDVTUPNFS
TPMVUJPOT ÍÈÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÄÔÊÀÈÈÃÀÌÈÊºÔË¿ÐÄÈÔÑÇÔ 
ÀÌÀÃÄÈÊÌ¿ÍÖÌ ÑÇÌ "(5 &OHJOFFSJOH  0QFSBUJPOT
4FSWJDFTÓÔ¼ÀÀ½ÑÈÔÈÍÀÉÈ½ÈÐÑÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖ
ÕÎÏÍÖÐÄÃÈÄÒÌºÔÄ¼ÄÃÍËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈ
Ï¼ÀÍÏÄ¼ÑÄÌÀÀÌÑË»ÐÄÑÄÐÑÍXXXBHUHSPVQHS¤
ÄÑÀÈÏ¼À ÆÈÀÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÄ¼ÐÑÈÔÏÍÊË»ÐÄÈÔÊÀÈÌÀ
ÐÖÌÄÕ¼ÐÄÈÑÇÌÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÍÏÄ¼ÀÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Μηχανικό Έργου-Αθήνα
Θέση:¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÄ¼ÁËÄÂÇ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌÄÏÆÍÑÀÉ¼ÍÖ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q ÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÏÆÍÑÀÉÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q§ÄÆ¬ËÇÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÖ½¼ÄÐÇ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍ¬ÃÀÔ
q§ÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍ
ΗAGT φροντίζει ναπροσφέρει: ÐÄ½ËÍÖÔÑÍÖÔÐÖ
ÌÄÏÆ¬ÑÄÔÑÇÔ¬ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÃÖÌÀ
Ñ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ¤ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÊÀÈ
ÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÒÀÆ¼ÌÄÈÄË»ÏÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÀÔÐÑÍÄÉ»Ôe-mail:IS!BHUHSPVQHS ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
ÑÍÌκωδικό της θέσης: CON/MHXΑΙR/01. §ÄÑ¬ÑÇ
ÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈ
Ó¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
¤ΕΜΕΚ Α.Ε. ÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÈÔ
ÄÑÀËËÈÊºÔÊÀÑÀÐÊÄÖºÔÊÀÈÐÄÐ¿ÌÒÄÑÀÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ¬
ºÏÆÀÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÑÇÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔ ÑÇÔÄÌºÏÆÄÈÀÔÊÀÈ
ÑÓÌÃÈÖËÈÐÑÇÏ¼ÓÌ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀÌºÍÀ
Μηχανολόγο Μηχανικό
®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÒÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÐÑÍÑ»À
ÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈÄÊÑºËÄÐÇÔºÏÆÓÌÊÀÈÍÈαρμοδιότητέςτου θα περιλαμβάνουν:
q¿ÌÑÀÉÇÏÍÐÅÍÏÎÌ
q Ì¬ÑÖÉÇÄÒ½ÃÓÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÃÈÖËÈÐÑÇÏÈÀÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÄÊÑºËÄÐÇÔºÏÆÓÌ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÈËÓÀÑÍ¿ÕÍÔÇÕÀÌÍË½ÆÍÔÇÕÀÌÈÊ½Ô ¢¥ 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF "VUP$"% .4
1SPKFDUÊË 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ"4.&&/1&% "1*
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:JOGP!FNFLHS¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À

¤Πετρίδης Α.Β.Ε.Ε. ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ À
ÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔÅÓÑÈÐÑÈÊÎÌÐÓ¬ÑÓÌ ×ÇÑÄ¼
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό T.E.I./A.E.I.
ÈÀ ÑÇ ÐÑÄËºÕÓÐÇ ÑÍÖ Ñ»ÀÑÍÔ ÀÏÀÆÓÆ»Ô ÑÍÖ
ÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖºÏÄÖÌÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÐÑÍÌ³ÆÈÍ
ÒÀÌ¬ÐÈÍÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄ
ºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÇÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô»ÊÀÈÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ 
ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÍÌÑÍºÀÑÍÖÅÓÑÈÐÍ¿
q¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÄÔÆÌÎÐÄÈÔÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ
ÅÓÑÈÐÍ¿
qÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÌÀÐÑÀËÍ¿ÌÐÑÇÃÌÐÇÄÑÏ¼
ÃÇÔ ¡¢¢³ÆÈÍÔ ÒÀÌ¬ÐÈÍÔ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
» ÐÑÍ e-mail: 1SPEVDUJPO!QFUSJEJTMJHIUJOHHS »
ÐÑÍÅÀÉ

Πολιτικός Μηχανικός Α.Ε.Ι.–Τ.Ε.Ι.
§Ä ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ ÄÑ» ÄÄÈÏ¼À ÐÑÇÌ ÊÀÑÀÐÊÄÖ»
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÊÑÈÏ¼ÓÌ
Προφίλ υποψηφίου:
qÌÎÐÄÈÔÐ¿ÌÑÀÉÇÔÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌ 
ÏÍÄÑÏ»ÐÄÓÌÄÈÄÑÏ»ÐÄÓÌ
qÌÎÐÄÈÔÐÑÈÔÄËºÑÄÔÄÅÀÏÍÆ»Ô
q¢¼ÁËÄÂÇÄÏÆÍÑÀÉ¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÖËÈÊÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»Ô
q ÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ Ä¼ÄÃÍQSPGJDJFODZ 
qÄÏÀÌÈÊ»ÆËÎÐÐÀ ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ¬
Αμοιβή:¡ÀÐÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÆÈÀºÌÀÕÏ½ÌÍ
Ωράριο εργασίας:
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:TQ!TBMWBOHS±Ä¿ÒÖÌÍÔ
ÀËÁ¬ÌÍÔÀÌÀÆÈÎÑÇÔ4BMWBO$POTUSVDUJPO ÑÄÕÌÈ
Ê»ÄÑÀÈÏ¼À ÈÀÌÌÈÑÐÎÌ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ8FCTJUF
XXXTBMWBOHS
¤ÄÑÀÈÏ¼À IDA Elite Real EstateÀÌÀ×ÇÑ¬
Μηχανικό/Εργοδηγό
ÍÖ ÒÀ ÄÏÆÀÐÑÄ¼ ÐÑÇ ²ÀËÊÈÃÈÊ»  ÐÄ ÈÃÈÓÑÈÊ¬ ÑÄ
ÕÌÈÊ¬ºÏÆÀ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÍËÈÑÈÊÍ¿»ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
»°¢¥ÊÀÈÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÏ½ÍÈÍÑÍºÀ
ÐÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»ºÏÆÓÌÐÄÄÏ¼ÑÓÐÇ
ÍÖÃÄÌÖ¬ÏÕÄÈÑÖÕ¼Í ÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼À
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÊÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑÀÑÈÊºÔ
ÄÈÐÑÍËºÔ
q°ÄÕÌÈÊ»ÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÐÑÇÌÀÌºÆÄÏÐÇÍËÖÑÄËÎÌ
ÊÀÑÍÈÊÈÎÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÆÌÎÐÇ"DBEÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
Υποχρεώσεις:
q®ÈÊÍÌÍÈÊ»ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇºÏÆÓÌ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÏÍÇÒÄÈÎÌÖÄÏÆÍË¬ÁÓÌ
q¿ÌÑÀÉÇÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔºÏÆÍÖ
q¿ÌÑÀÉÇÇÄÏÍËÍÆ¼ÍÖºÏÆÍÖ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌÊÀÈÕÏÍÌÈÊ½Ô
ÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½Ô
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿Í¬ÃÓÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÅÀÏÍÆ»ÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÑÇ²ÀËÊÈÃÈÊ»
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÀÀÁÁÀÑÍÊ¿ÏÈÀÊÀ
Παροχές:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
qÈÀÍÌ»ÊÍÌÑ¬ÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
qÏÀ»ÊÈÌÇÑÍ¿ÑÇËÄÅÎÌÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:KPCT!JEBHSÑÍÒºÀÌÀ
ÀÌÀÆÏÀÅÄ¼Íκωδικός θέσης ΕΡΓ/0118

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ONE Pharma S.A., NFNCFS PG 1IBSNBOFM
1IBSNBDFVUJDBMTBOEPOFPGUIFGBTUFTUHSPXJOH
QIBSNBDFVUJDBMNBOVGBDUVSFSTJO(SFFDF JTTFFLJOH
UPSFDSVJU
Quality Control Lab Supervisor
Location:4DIJNBUBSJ7JPUJB
Role profile: 5IF 2VBMJUZ $POUSPM -BC 4VQFSWJTPS
QSFQBSFT UFTUJOH TDIFEVMFT CBTFE PO QSJPSJUJFT 
TVQFSWJTFTEBJMZUFTUJOHBDUJWJUJFTUPBTTVSFBEIFSFODF
UPQSPDFEVSFT QSPWJEFTIBOETPOUSBJOJOHUPOFXIJSFT
Responsibilities:
q4DIFEVMFTUFTUJOHSFWJFXPGSBXNBUFSJBMT 
GJOJTIFEQSPEVDU QBDLBHJOHNBUFSJBMT TBNQMJOH 
TUBCJMJUZTBNQMFT DMFBOJOHWBMJEBUJPO
FOWJSPONFOUBMBDUJWJUJFT
q%SJWFTFGGFDUJWFMZBOEFGGJDJFOUMZ FOGPSDJOH
DPNQMJBODFUPEBUBJOUFHSJUZ 401T TQFDJGJDBUJPOT 
NFUIPET &1641 BOE(.1UISPVHISFBMUJNF
WFSJGJDBUJPOPGSFDPSET MPHCPPL DISPNBUPHSBNT 
TFRVFODFT FUD)FMQTBOBMZTUTJOJOTUSVNFOUBMBOE
BOBMZUJDBMUSPVCMFTIPPUJOH JOTUSVNFOUBUJPOBOE
FYFDVUJPOPGUIFUFTUT
q&OTVSFTUJNFMZUFTUJOHBOESFMFBTFPGSBX
NBUFSJBMT GJOJTIFEQSPEVDUT QBDLBHJOH
NBUFSJBMT TUBCJMJUZTBNQMFTGSPNUIFMBC
3FWJFXT$0" TUBCJMJUZEBUB JOWFTUJHBUJPOT "13
USFOEEBUB DBMJCSBUJPOT RVBMJGJDBUJPOT 
BOEPUIFSBOBMZUJDBMSFDPSETBTOFFEFE
q*OJUJBUFT004005JOWFTUJHBUJPO QBSUJDJQBUFT
JOJOWFTUJHBUJPOBDUJWJUJFT
q1BSUJDJQBUFTJOBOBMZTJTBTBOEXIFOSFRVJSFE
Qualification profile:
q"UMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODFJORVBMJUZDPOUSPM
MBCJOQIBSNBDFVUJDBMJOEVTUSZ XJUITUSPOH
LOPXMFEHFPGTUBOEBSEBOBMZUJDBMNFUIPET
FRVJQNFOU
q6OJWFSTJUZEFHSFFJODIFNJTUSZ QIBSNBDZ
PSSFMBUFEGJFME
q.4DJODIFNJTUSZ QIBSNBDZPSSFMBUFEGJFME
JTIJHIMZEFTJSBCMF
q*OUFSQFSTPOBMBOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q'MVFODZJOHSFFLBOEFOHMJTI
q4USPOHDPNQFUFODZJO.JDSPTPGU0GGJDF
ONE Pharma offers:
q$POUJOVPVTUSBJOJOHBOEEFWFMPQNFOU
PQQPSUVOJUJFT
q$IBMMFOHJOHBOENPUJWBUJOHCVTJOFTT
FOWJSPONFOU
q"UUSBDUJWFQFSGPSNBODFCBTFESFNVOFSBUJPO
QBDLBHF
8FMPPLGPSXBSEUPSFDFJWJOHZPVSBQQMJDBUJPOBOE
DVSSJDVMVNWJUBFUPe-mail:IS!QIBSNBOFMHS"MM
BQQMJDBUJPOTBSFDPOTJEFSFETUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
XXXPOFQIBSNBHS
ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇ»ÁÀ ×ÇÑ¬
Τεχνίτες για Μηχανές Πλαστικοποίησης
στο Τμήμα Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÍÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÇÕÀÌºÔËÀÐÑÈÊÍÍ¼ÇÐÇÔ
JOKFDUJPONDT ÄÈÒÖÇÑ»

qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô»¥¢¦»°¢¢
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÄÈÒÖÇÑ½
q¢ÌÑÍÈ½ÑÇÑÀÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼ÒÄÑÈÊ¬
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÕÏ»ÐÇÔ¤±
.40GGJDF ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼À 
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇËÈÑ»ÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
MFBOUPPMTBOEQSPDFTTFT 
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐ¿ÐÑÇÀÁÀÏÃÈÎÌ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»¬ÒÇÐÇÊÀÈ¬ÏÈÐÑÄÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βασικά καθήκοντα για την παραγωγή:
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÇÕÀÌÎÌJOKFDUJPO
q´ËÄÆÕÍÔÍÏÆ¬ÌÓÌÊÀÈÏÖÒÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»ÐÖÁ¬ÌÑÓÌÊÀÈÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇ
ÁËÀÁÎÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÃÄÃÍºÌÓÌ
Η θέση προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: GBOJLBUTFMJ!5VQQFSXBSFDPN
¤People at Work HellasÄ¼ÌÀÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÐÄÒºÀÑÀÐÑÄËºÕÓÐÇÔ
ÊÀÈ ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÑÍÖ ÀÌÒÏÎÈÌÍÖ ÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÑÍÖÔ 
ÑÍÆÏÀÅÄ¼ÍCPVUJRVFÍÖÍÏÄ¼ÌÀÄÐÑÈ¬×ÄÈÊÀÈ
ÌÀÊÀË¿ÑÄÈÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÑÈÔ
ÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ®Ä
Ë¬ÑÇÔÀÔÄ¼ÌÀÈÄÎÌÖÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄ
ÓË»ÐÄÈÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÐÄ½ËÍÑÍÌÊ½ÐÍ
ÑPËÀ¼ÐÈPÑÇÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÆÈÀ
ÌÀÊÀË¿ÂÄÈ¬ÄÐÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ ÄºÃÏÀÑÍ
ÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍÐÑÍÌÌÍ½ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Προϊστάμενος Παραγωγής(κωδ.: ΠΠ-17)
Το έργο:¤ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÍÑÄ¼À ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÊÀÈ ÐÖÌÑÍÌÈÐ½Ô ½ËÓÌ ÑÓÌ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ ÊÀÈ
ÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÑÍÖºÏÆÍÖÐÑÇÆÏÀ»ÀÏÀÆÓÆ»Ô
Προδιαγραφές θέσης:
qÑÖÕ¼Í°¢¥§ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÐÄÑÍºÀ
ÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ ÇËÄÊÑÏÍËÍÆ¼ÀÔ»ÐÖÌÀÅ»
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÆÏÀ»
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ÑÄÖÉÇÔÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÐÍÑÈÊÎÌ
ÐÑ½ÕÓÌÀÏÀÆÓÆ»Ô ÄÀÌÀËÖÑÈÊ»ÊÀÈÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»
Ä¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÍÖÄÅÀÌ¼×ÍÌÑÀÈÊÀÑ¬
ÑÇÌÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÏÀÅ» ÀÌ¬ÆÌÓÐÇ 
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À 
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÐÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍ
Ä¼ÃÈÍºÐÍ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÕÏ»ÐÇÔ¤±
ÊÀÈÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ&31
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ ÄÈÒÖÇÑ»
ÇÊÀÑÍÕ»¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Προσφέρονται:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ Ï½ÐÒÄÑÇ
ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÄÏ¼ÒÀËÂÇ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀ
ËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½¿ÅÍÔ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍe-mail:
DBSFFST!QFPQMFBUXPSLIFMMBTHS¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ
½ÑÇÑÄÔËÀÁ¬ÌÍÖÌÀ¬ÌÑÇÐÇÊÀÈÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì
ÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
¤Alouette A.E.ÄÀÏÍÖÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÀÈÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔÀÌÀ×ÇÑ¬
Συνεργάτη Τμήματος Παραγωγής
(τεχνικές προδιαγραφές)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως
να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼ÍÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÍÖÃÎÌÐÄÐÕÄÃÈÀÐ½
»ÊÀÈÀÏÀÆÓÆ»ÄÌÃÖ¬ÑÓÌÐÄ¢ËË¬ÃÀÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÆÏÀÑ½
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ*MMVTUSBUPS ÆÌÎÐÇÐÑÇÕÏ»ÐÇ
¤±ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ&YDFM 8PSE 0VUMPPL
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÊ½ÌÇÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
ÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÄË¿ÐÄÈÔÀ½ÂÄÈÔÐÄÀÌÀÑ¿ÉÄÈÔ
ÑÖÓ¬ÑÓÌÊÀÈÊÄÌÑÇ¬ÑÓÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÓÔÄÈËºÍÌËÄÍÌºÊÑÇÀ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q0ÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
Παρέχονται:
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:GCBMPHJBOOJT!BMPVFUUFHS
¤Βιοκύτ Συσκευασίες Α.Ε.Β.Ε. ºËÍÔÑÇÔ%VOBQBDL
1BDLBHJOH %JWJTJPO  ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈ ÐÑÇÌ ÀÏÀÆÓÆ»
ÄÊÑÖÓºÌÓÌÊÖÀÑÍÄÈÃÎÌÐÖÐÊÄÖÀÐÈÎÌÊÀÈÁÏ¼
ÐÊÄÑÀÈÀÌ¬ÄÐÀÐÑÍÖÔÄÆÀË¿ÑÄÏÍÖÔÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑºÔ
ÐÖÐÊÄÖÀÐÈÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÆÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½
ÕÏ½ÌÈÀ§ÄÑÇÌÄÌÐÓÀÑÓºÌÇÂÇÅÈÀÊ»ÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÄÊÑ¿ÓÐÇÔÍÖÃÈÀÒºÑÄÈÇÄÑÀÈÏ¼ÀºÕÄÈÊÀÑÀË¬ÁÄÈ¼À
ÄÉºÕÍÖÐÀÒºÐÇÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÄÅ¬ÌÈÐÇÔ
ÄÊÑÖÎÐÄÓÌÑ½ÕÍÔÀÔÌÀÄÄÌÃ¿ÍÖÄÐÖÌÄÕÎÔÐÑÇÌ
ÄÉºËÈÉÇÑÓÌÐÑÄËÄÕÎÌÀÔÊÀÈÌÀÀÉÈÍÍÈÍ¿ÄÐÑÍÌ
ºÆÈÐÑÍÁÀÒ½ÑÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑºÔÑÍÖÔÀÏÍÑÏ¿ÌÍÖÄÊÀÈ
ÐÑÇÏ¼×ÍÖÄÑÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔÀÔÑ½ÐÍÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ 
½ÐÍÊÀÈÐÄÏÍÐÓÈÊ½Ä¼ÄÃÍ
Υπεύθυνος Βάρδιας
Καθήκοντα θέσης:
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÏ¿ÒÈÐÇÑÇÔÏÍ»Ô
ÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢¼ÁËÄÂÇÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÓÌÇÕÀÌÎÌ
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÑÓÌÄÏÆÀÑÎÌ
συνέχεια στη σελ. 22

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

22
32

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018

q¢¼ÁËÄÂÇÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿»°¢¥ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔ
ÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄ¼ÀÑÀÕ¿ÑÀÑÀ
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÖÍÂÇÅ¼ÓÌÀ½ÑÇÌ
ÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»¢¬ÌÄÈÒÖÄ¼ÑÄÌÀÆ¼ÌÄÑÄÊÀÈÄÐÄ¼Ô
ºËÍÔÑÇÔÍÈÊÍÆºÌÄÈÀÔÑÇÔ¡ÈÍÊ¿Ñ ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä 
ÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍe-mail:
recruitment@dunapackWJPLZUHS§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»
ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖ
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ¸ËÄÔ
ÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
®ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô½ÈËÍÔΚορέλκο ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÕÏ½ÌÈÀÑÀ
ËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÌÃÖÌ¬ÓÐÇÔ
ÑÍÖ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖ
Καθηγητές Κτηνιατρικής
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÊÑÇÌÈÀÑÏÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔ
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÀÈÍÄÈÃ»
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇ¥ÐÀÌÈÊÎÌÄÈÒÖÇÑ»
qÌÎÐÄÈÔÊÀÈÄÌÀÐÕ½ËÇÐÇÄÈÀÐ¼À
ÒÀÀÍÑÄËºÐÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
Βασικές αρμοδιότητες:
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÃÈ½ÏÒÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÐÍÖÃÀÐÑºÔ
ÊÀÈÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÓÌÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÎÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÔ
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÏÀÊÑÈÊÎÌ
ÀÐÊ»ÐÄÓÌÐÄÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍÄÉ»Ôe-mail:ISDPSFMDP!HNBJMDPN
Qualified Native/Bilingual English Teachers
"SFSFRVJSFECZJOUFSOBUJPOBM&-51VCMJTIJOH
DPNQBOZJO"UIFOTGPSGVMMUJNF QFSNBOFOU
NPSOJOHQPTJUJPO
q#"JOFOHMJTIMJUFSBUVSFFEVDBUJPOKPVSOBMJTN
QSFGFSSFE
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJO&'-UFBDIJOHFEJUJOH
DPOTJEFSFEBOBTTFU
q"DDPNNPEBUJPOBWBJMBCMF GVMMZGVSOJTIFEGMBUT
TVCTJEJTFECZUIFDPNQBOZ
"QQMZUPe-mail:IS!FYQSFTTQVCMJTIJOHHS

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

¤Πρόκος Α.Ε. ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔÄÈÃÎÌÕ¬ÏÑÍÖ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ½ÑÇÔ
Τεχνικό για το Τμήμα Παραγωγής
Καθήκοντα θέσης:
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÓÌÇÕÀÌÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÍÖÏÍÊ¿ÑÍÖÌ
ÊÀÑ¬ÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÇÕÀÌÎÌ
qÏÍËÇÑÈÊ»ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í»Ã¼ËÓÀ»ÀÍËÖÑ»ÏÈÍÔÑ¼ÑËÍÔ
ÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÔ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÆÆËÈÊÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»Ô
»ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:BTJBGBT!QSPDPTHS
)ÄÑÀÈÏ¼ÀAlertit ×ÇÑ¬ÄÈÆÈÀÑÍÑÄÕÌÈÊ½Ñ»ÀÓÔ
ÑÄÕÌÈÊÍ¼ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
Ηλεκτρολόγους & Ηλεκτρονικούς
για πρακτική άσκηση
Απαραίτητα προσόντα:
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÐÖÌÄÏÆÀÑÈÊ½ÌÄ¿À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¼ËÓÀÃ¼ÊÖÊËÍÖÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ºÄÈÏÀÊÀÈÈÊÀÌ¬
ÐÑÄËºÕÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail:JOGP!BMFSUJUHS
°ÇËºÅÓÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
¤ Κωτσόβολος  Ç Í  ÀËÖÐ¼ÃÀ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÄÈÃÎÌÄÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈºËÍÔ
ÑÍÖ ÃÈÄÒÌÍ¿Ô Í¼ËÍÖ %JYPOT  ×ÇÑ¬ ÆÈÀ ÑÍ ÊºÌÑÏÍ
ÃÈÀÌÍ»ÔÐÑÇ§ÀÆÍ¿ËÀ
Ψυκτικό Εγκαταστάτη
Απαιτούμενα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÑÄÕÌ¼ÑÇÂÖÊÑÈÊÍ¿ÐÄÈÐÕ¿
ÄÈÒÖÇÑ»Ç¬ÃÄÈÀÀÏÕÈÑÄÕÌ¼ÑÇ»ÄÏÆÍÃÇÆÍ¿ 
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÅÒÍÏÈÍ¿ÕÓÌÀÄÏ¼ÓÌ
ÐÄÈÐÕ¿ ¢®¢»¦¿ÏÍÖ 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος:¤¦ÓÑÐ½ÁÍËÍÔ
Ä¼ÌÀÈÇÍÀËÖÐ¼ÃÀÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ

ÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÀ½ºÌÀÀË½ÀÆÀ×¼ÐÑÇÌ Ò»ÌÀ 
ÄÌÎÐ»ÄÏÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÀÀÐÕÍËÄ¼
¬ÌÓÀ½ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ½ÑÍÌÄÑºÁÏÈÍ
ÑÍÖÊ¬ÑÍÕÍÔÑÇÔËÄÈÍÌ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÄÏÈÃ¼ÍÖ
ÈÃÈÍÊÑÇÐ¼ÀÔ ÑÇÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ Ä¼ÌÀÈ Í ½ÈËÍÔ %JYPOT
¢ÈËºÍÌÇÃÖÌÀÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔ¦ÓÑÐ½ÁÍËÍÔ
ÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÑÇÌºÕÄÈÊÀÑÀÐÑ»ÐÄÈÊÖÏ¼ÀÏÕÇ
ÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑÓÌÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ÍÈÊÈÀÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌ ÅÓÑÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÐÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÄÑ¬ÑÇÌÎËÇÐÇ
Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc:¤%JYPOTQMDÄ¼ÌÀÈ
ºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÊÍÏÖÅÀ¼ÍÖÔÄÖÏÓÀØÊÍ¿ÔÍ¼ËÍÖÔ
ÐÑÇÌÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌ®½ÈËÍÔÄÅÀÏ½×ÄÈ¼ÀÍËÈÑÈÊ»ÍËËÀËÎÌÊÀÌÀËÈÎÌÐÑÇËÈÀÌÈÊ»
ÎËÇÐÇÊÀÈÐÑÍÄ½ÏÈÍÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄÕÎÏÄÔ ÄÌÎÀÀÐÕÍËÄ¼ÄÏ¼ÍÖ
ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ¦¬ÒÄÕÏ½ÌÍÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÍÈ
À½ÄÊÀÑÍ¿ÏÈÀÄË¬ÑÄÔÏÀÆÀÑÍÍÈÍ¿ÌÑÈÔ
ÀÆÍÏºÔÑÍÖÔPOMJOFÊÀÈºÐÀÀ½ÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
ÑÍÖÍ¼ËÍÖ%JYPOT
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ ÐÑÍ IUUQDPSQPSBUF
LPUTPWPMPTHS¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:IUUQ
DPSQPSBUFLPUTPWPMPTHSHSLBSJFSBTUJOLPUTPWPMPT
FSHBTUFJUFTUJOLPUTPWPMPTVQPWPMJWJPHSBGJLPV
¤Med Sea Health AEÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍ ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½
ÑÇÔÐÖÆÊÏ½ÑÇÀMiraggio Thermal Spa ResortÐÑÍ
ÀËÈÍ¿ÏÈ ÐÑÇÌ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô ÌÀÊÀË¿ÂÄÈ
ÑÇÌÀÊ½ËÍÖÒÇÒºÐÇ
Ηλεκτρολόγος(κωδικός: ELE_18)
O ρόλος:
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔ
À½ÑÍÌ±Ä¿ÒÖÌÍÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ ÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÄÈ
ÑÍÌÀÀÈÑÍ¿ÄÌÍÄÉÍËÈÐ½ÊÀÈÃÈÄÌÄÏÆÄ¼
½ËÄÔÑÈÔÀÌÀÆÊÀ¼ÄÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÈÃÈ½ÏÒÓÐÇÔ
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÍÖÑÍÖÀÌÀÑ¼ÒÄÌÑÀÈ ÄÐÖÌºÄÈÀ 
ÑÀÕ¿ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÊÍËÍÖÒÄ¼ÊÀÈÄÅÀÏ½×ÄÈÑÍË¬ÌÍÑÀÊÑÈÊÎÌ
ÄËºÆÕÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ ½ÓÔÀÖÑ½ÃÈÀÍÏÅÎÌÄÑÀÈ
À½ÑÍÌ±Ä¿ÒÖÌÍÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
q¢ÌÑÍ¼×ÄÈÈÒÀÌ¬ÐÇÄ¼ÀÅÒÍÏ¬ÔÈÒÀÌºÔÁË¬ÁÄÔ
ÊÀÈÑÀÀÌÀÅºÏÄÈÐÑÍÌ±Ä¿ÒÖÌÍÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
q ÌÑÀÍÊÏ¼ÌÄÑÀÈÐÄÊ¬ÒÄ¬ËËÍÄÏÈÐÑÀÐÈÀÊ½
À¼ÑÇÀÍÖÏÍÊ¿ÑÄÈÊÀÈÑÍÖÀÌÀÑ¼ÒÄÑÀÈ
À½ÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌ½ÑÍÖ
Προφίλ υποψηφίων:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÊÀË»
ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¼ËÓÀÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
qÄÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊºÔ
qÌÎÐÄÈÔ¬ÌÓÐÄÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÔÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ¼ÌÀÈÈÃÈÀÈÑºÏÓÔ
ÄÈÒÖÇÑºÔ
qÕÏ½ÌÈÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÊË¬ÃÍ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
ÐÄÄÆ¬ËÄÔÍÌ¬ÃÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÅÖÐÈÊ»ÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
ÐÑÇÌÊ¼ÌÇÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖºËÈÊÑÍÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÐÈÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
H εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÑÏÍÅ» ÊÀÑ¬ÑÍÖÔ»ÌÄÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÊÀÈÐÑºÆÀÐÇ ÆÈÀ½ÐÍÖÔ
ÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÈÊ¬ÑÍÈÊÍÈ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍe-mail:IS!NJSBHHJPHS¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌ
ËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ»ÐÑºËÌÍÌÑÀÈÕÓÏ¼ÔÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÍ¿ÌÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÐÑÍÏÍÐÄÕºÔÃÈ¬ÐÑÇÀ½ÌÍÄ
½ÐÍÖÔÄÈËÄÕÒÍ¿ÌÆÈÀÐÖºÌÑÄÖÉÇ
¤ Eyephone  ÀËÖÐ¼ÃÀ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ ÄÈÐÊÄÖ»Ô
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌÊÀÈÄÈÃÎÌHBEHFU ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τεχνικό (Γλυφάδα)
§Ä ÄÉÀÈÏÄÑÈÊ» ÄÄÈÏ¼À ÐÑÇÌ ÄÈÐÊÄÖ» ÊÈÌÇÑÎÌ
ÑÇËÄÅÎÌÓÌTNBSUQIPOFT¤ÒºÐÇÄÈÁ¬ËËÄÈÑÇÌ
¬ÄÐÇÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
ÐÄÐÖÌÃÖÀÐ½ÄÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÄÈÐÊÄÖÎÌÊÀÈ
ÑÇÔÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
Απαιτούμενα προσόντα:
q¦ÀÑ¬ÏÑÈÐÇÊÀÈÖÂÇË½ÑÄÕÌÈÊ½Ö½ÁÀÒÏÍ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
ÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ËÇÂÇÔ
ÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊÍ¿ÔÏÖÒÍ¿Ô
ÄÌÑ½ÔÐ¿ÌÑÍÓÌÏÍÒÄÐÈÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÕÍ¿ÔÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
ÊÀÈÄÊ¬ÒÇÐÇÔÌºÓÌÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ
Βασικές αρμοδιότητες:
qÀÍÏÄ¼ÌÀÊ¬ÌÄÈÍÏÒ»ÃÈ¬ÆÌÓÐÇ
ÊÀÈÌÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÎÔÌÀÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÄÈÀË¬
ÊÀÈÄÏ¼ËÍÊÀÑÄÕÌÈÊ¬ÏÍÁË»ÀÑÀ
ÄÀÍÑºËÄÐÀÑÇÌÄÈÑÖÕ»ÄÈÐÊÄÖ»ÊÈÌÇÑÎÌ
TNBSUQIPOFT
qÀÀÏºÕÄÈÄ¿ÐÑÍÕÄÔÐÖÁÍÖËºÔÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÆÈÀÑÇÌÄ¼ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÀÄÉÇÆÄ¼ÄÏ¼ËÍÊÀÑÄÕÌÈÊ¬ÏÍÁË»ÀÑÀ
Ä¬ÄÐÍÊÀÈÊÀÑÀÌÍÇÑ½ÑÏ½Í
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÖÌÄÕºÔÓÏ¬ÏÈÍ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:FZFQIPOFTUPSFT!HNBJMDPN

ΤΕΧΝΙΤΕΣ
¤ÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÍ¿ÄÏ¬ÏÊÄÑΜάρκετ ΙΝÐÑÍ
§ÀÏÊ½ÍÖËÍ§ÄÐÍÆÀ¼ÀÔÀÌÀ×ÇÑ¬
Τεχνίτη Σιδερά/Σιδηρουργό
(κωδικός θέσης: S/01-18)
Αρμοδιότητες: ® ÖÍÂ»ÅÈÍÔ ÀÐÕÍËÄ¼ÑÀÈ Ä ÑÇÌ
ÊÀÑÀÐÊÄÖ» ÑÇÐÖÌÀÏÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÑÇÌÑÍÍÒºÑÇÐÇ
ÄÉÀÏÑÇ¬ÑÓÌÀ½Ð¼ÃÇÏÍÊÀÈÆÄÌÈÊ¬ÄÐÈÃÇÏÍÊÀÑÀÐÊÄÖºÔÇËÀÃ»ÊÀÑÀÐÊÄÖ¬×ÄÈ Ê½ÁÄÈ ÐÖÌÀÏÍËÍÆÄ¼ÊÀÈ
ÑÍÍÒÄÑÄ¼ÐÈÃÄÏºÌÈÄÔ½ÏÑÄÔ ÀÏ¬ÒÖÏÀÊÀÈÊ¬ÆÊÄËÀ 
ÄÈÃÈÊºÔÏÍÐÑÀÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÑÀÐÊÄÖºÔÐÈÃ»ÏÍÖÊ¬
Προσόντα:
q§ÇÕÀÌÈÊ»ÊÀÈÖÍËÍÆÈÐÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q®ÏÒ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÑÍÖÕÎÏÍÖ
q¢ÈÃÄÉÈ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½ÑÓÌÊÀÑ¬ËËÇËÓÌ
ÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÊÀÈÇÕÀÌÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ä¼ÌÀÈÐÇÀÌÑÈÊ»
qÕÄÃÈÀÐÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q ÈÐÒÇÑÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q®ÏÒ»ÕÏ»ÐÇÄÉÍËÈÐÍ¿ÊÀÈÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ ÄÈÃÈÊ¬ÐÄÐÍ¿ÄÏ¬ÏÊÄÑÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼ÀÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Ö½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Προσφέρεται:ºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
½ÆÓÑÇÔÈÃÈÀÈÑÄÏ½ÑÇÑÀÔÑÇÔÒºÐÇÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ
½ÌÍÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÃÈÀÒºÑÍÖÌÑÈÔÊÀÑ¬ËËÇËÄÔ
ÆÌÎÐÄÈÔÊÀÈÑÇÌÄÄÈÏ¼ÀÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÑÍ e-mail: EQSPTPQJLPV!NBSLFUJOHS ¸ËÀ ÑÀ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀAegean View Aqua Resort 
ÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÇÌ¦Ó ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
¬ÄÐÀ
Συντηρητή Υδραυλικό
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
qÀºÕÄÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿½ËÓÌ
ÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÕÏ½ÌÈÀÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍ
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÄÑÇÌÀÖÐÑÇÏ»ÄÅÀÏÍÆ»
ÊÀÑÄÖÒÖÌÑ»ÏÈÓÌÆÏÀÎÌ
qÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÀÐÕ½ËÈÀÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌÐÄÐÕºÐÇ
ÄÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÑÇÌÀ½ÃÍÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
ÑÍÖÊÀÈÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÃÈÍÏÒÓÑÈÊ¬ºÑÏÀ
qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÊÀËºÔÐÕºÐÄÈÔÄÑÍÖÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿Ô
ÊÀÈÑÍÖÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Καθήκοντα: ® ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔ Ï½ËÍÔ Ö¬ÆÄÑÀÈ
ÀÄÖÒÄ¼ÀÔÐÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ®ÐÖÌÑÇÏÇÑ»ÔÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀ
ÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÖÂÇË½ÑÄÏÍÖÃÖÌÀÑÍ¿ÄÈºÃÍÖ
ÑÍÖÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÖ½ÐÑÍÖ
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥»°¢¥ÖÃÏÀÖËÈÊÎÌ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À » ¢ËË¬ÃÀÔ»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ 
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÓÀÑ¼ÓÌ BMMJODMVTJWF
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÀÌÑËÈÍÐÑÀÐ¼ÓÌ
ÊÀÈÇÕÀÌÍÐÑÀÐ¼ÓÌÈÐ¼ÌÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
ÇÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍe-mail:IS!BFHFBOWJFXHS
Συντηρητής-Πάρος
Περίληψη θέσης:®ÈÃÀÌÈÊ½ÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÄ¼ÌÀÈ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÑÓÌÊÑÈÏÈÀÊÎÌÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
ÀÕÏÄÈÀÐÑÄ¼ÌÀÄÉÖÇÏÄÑÄ¼ÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÑ¬ÑÇ
ÃÈ¬ÏÊÄÈÀÑÇÔÀÏÀÍÌ»ÔÑÍÖÔ¸ËÍÈÍÈÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¼
ÀËË¬ÊÀÈÍÈÊÍÈÌ½ÕÏÇÐÑÍÈÕÎÏÍÈÄ¼ÌÀÈÖ½ÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇ
ÑÍÖÐÖÌÑÇÏÇÑ»½ÐÍÌÀÅÍÏ¬Ñ½ÐÍÐÑÇËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑ¬
ÑÍÖÔ ½ÐÍÊÀÈÐÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÅ¬ÌÈÐ»ÑÍÖÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í 
qÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌ ÖÃÏÀÖËÈÊÎÌ ÈÐ¼ÌÀÔ
ÊÀÈÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÊ»ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊÎÌÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
q´ÓÔÄÑÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍe-mail:JPBOOJT!BMUIFBSFTPSUDPN
¤Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. ÄÉÍÖÐÈÍÃÍÑÇºÌÍÔºÍÏÍÔÑÇÔ,PTNPDBS"& ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Φανοποιό-Τμήματος Φανοβαφείου
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÅÀÌÍÁÀÅÄ¼Í
qÌÎÐÄÈÔÊÀË¼ÏÀÔ ÄÈÐÊÄÖºÔ ÐÑÍÊ¬ÏÈÐÀ
q§ÍÌÑ¬ÏÈÐÀÉÄÍÌÑ¬ÏÈÐÀ
qÌÎÐÑÇÔÊÍËË»ÐÄÓÌBSHPO ÍÉÖÆ½ÌÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ

¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail:GPUNBM!GJMPTJEJTHS
»ÐÑÍÅÀÉ
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍYria Boutique Hotel & Spa   
ÃÓÀÑ¼ÓÌ ÐÑÇÌ¬ÏÍ ×ÇÑ¬
Συντηρητή
Προσόντα:
q´ÓÔÄÑÎÌ
qÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌ ÖÃÏÀÖËÈÊÎÌÈÐ¼ÌÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÀÌ¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
Προσφέρονται:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄÍÕÈÀÊ»»ÐÄÇÌÇÁ¬ÐÇ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÄËÊÖÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail:ZSJBIPUFM!HNBJMDPN
Χειριστής Πασσαλομπίχτη
¤ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊ¬¬ÏÊÀ»ÐÑÈÒÀ¼ÀÃÏ½ÓÌ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail:IS!TZOUITJTHS

LOGISTICS

¤Data Media–Καϊσίδης Ντέμης & Σία Ε.Ε.ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬À½ÑÍ ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈ
ÐÑÍÕÍÌÃÏÈÊ½Ä½ÏÈÍ ÊÀÑºÕÄÈÊÍÏÖÅÀ¼ÀÒºÐÇÀÌ¬ÄÐÀ
ÐÑÈÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖÊË¬ÃÍÖÊÀÈºÕÄÈÈÐÑÍÍÈÇÒÄ¼Ä*40
ÊÀÈ*40ÆÈÀÑÍÐ¿ÌÍËÍÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÀÌÄËËÀÃÈÊ¬
Υπεύθυνο Διαχείρισης Αποθήκης
Αρμοδιότητες θέσης:
q¢ÖÒ¿ÌÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÍÒÄ¬ÑÓÌ ÄÊÑ¼ÇÐÇ
ÀÌÀÆÊÎÌÆÈÀÀÆÍÏºÔÀÍÒ»ÊÄÖÐÇ 
ÄËÀÕÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ¿ÂÍÖÔÀÍÒÄ¬ÑÓÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÁºËÑÈÐÑÇÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÊÀÈÑÓÌ½ÏÓÌ
qÑÍÕÄÖºÌÇÏÍÎÒÇÐÇÖÍËÄÈ½ÄÌÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌÄÐÑ½ÕÍ
ÑÇÌºÆÊÀÈÏÇÊÀÈ¬ÏÑÈÀÍËÍÊË»ÏÓÐ»ÑÍÖÔ
Προϋπηρεσία–εξειδικευμένες γνώσεις:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
&31 .40GGJDF 
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
ÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:HFPSHJBEJT!EBUBNFEJBHS
)Newrest Ελλάς ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ÑÏÍÅÍÃÍÐ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏ¼ÍÃÍ§ÀÏÑ¼ÍÖ
®ÊÑÓÁÏ¼ÍÖ ÆÈÀ ÑÍ ÖÍÊÀÑ¬ÐÑÇ¬ ÑÇÔ ÐÑÍ ÈÄÒÌ»
ÄÏÍËÈºÌÀ ÒÇÌÎÌ
Εργάτη Αποθήκης
Εκπαίδευση και ικανότητες:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊ¬ÑÓ
À½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:QQBQBOBTUBTJPV!OFXSFTUFV
°ÍAmaronda Resort & Spa ÀÐÑºÏÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀÐÑÇ§ÀËÀÊ½ÌÑÀ ÑÇÔ¢ÏºÑÏÈÀÔ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Αποθηκάριο /Υπεύθυνο Παραγγελιών (Hotel)
(κωδικός θέσης: ARST18)
Κριτήρια επιλογής για τον/την υποψήφιο/α:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ»ÊÀÈ¬ËËÇÔ
ÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ
ÀÍÒ»ÊÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÏÎÑÓÌÖËÎÌ
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
qÌÎÐÄÈÔ¥°
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÄÄÖÄËÈÉ¼À
ÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
Προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
qÑºÆÀÐÇÆÈÀ½ÐÍÖÔÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÈÊ¬ÑÍÈÊÍÈ
¢ÏºÑÏÈÀÔ²ÀËÊ¼ÃÀÔ
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÏÍÓÒ»ÐÄÑÄÑÍDWÄÑÍÌÊÓÃÈÊ½
"345ÐÑÍe-mail:JOGP!BNBSPOEBSFTPSUDPN
°ÍIliomare 5* Hotel & ResortsÐÑÇ¬ÐÍÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖÆÈÀÑÇÌÄÏ¼ÍÃÍ
Aποθηκάριο
Περιγραφή εργασίας:ÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÊÀÈÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼
ÑÈÔÄÌÑÍËºÔÀÆÍÏÎÌÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÐÖÌÀËË¬ÐÄÑÀÈÄ
ÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔÊÀÈÄÈÁÄÁÀÈÎÌÄÈÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÍÈ½ÑÇÑÀ
ÑÓÌÀÏÀÃÈÃ½ÄÌÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÌÄÖÏ¼ÐÊÄÈÏÍÇÒÄÖÑºÔÊÀÈÀÏÍÖÐÈ¬×ÄÈÏÍÐÅÍÏºÔÑÈÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
¢ËºÆÕÄÈÊÀÈÄÈÁÄÁÀÈÎÌÄÈÑÈÔÑÈºÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈ
ËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÏÍÔÑÍÐÖÅºÏÍÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÊÍËÍÖÒÄ¼
ÑÈÔÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÏÍÑÄ¼ÌÄÈÀËËÀÆºÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÈÎÌ ÍÒÇÊÄ¿ÄÈÊÀÈÀÌÀÊÖÊËÎÌÄÈ
ÑÀÏÍØ½ÌÑÀÐ¿ÅÓÌÀÄÑÍ)"$$1¢ÌÇÄÏÎÌÄÈÑÍ
Ð¿ÐÑÇÀÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÄÑÍÈ¬×ÄÈÑÈÔÄÌÑÍËºÔ
ÀÆÍÏÎÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ ÊÀÑÀÆÏ¬ÅÄÈÑÈÔÀÍÆÏÀÅºÔ
ÊÀÈÀÏÀÃ¼ÃÄÈÑÀÀÍÑÄËºÐÀÑÀÕÏ»ÐÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÉºÌÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô

qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
qÌÎÐÄÈÔÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÊÀÈÖÆÈÄÈÌ»ÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÌÎÐÑÇÔÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÈÄÐÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÍÀÃÈÊ½
ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÇÌÀÊ½ËÍÖÒÇηλ.
διεύθυνση:HN!JMJPNBSFHS»ÐÑÍGBY
)ÄÑÀÈÏ¼ÀΛακιώτης Α.Ε. ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπάλληλο Αποθήκης
ÈÀ ÑÇÌ ÊÄÌÑÏÈÊ»ÑÇÔ ÀÍÒ»ÊÇÐÑÍÌ ÐÏ½ÖÏÆÍ
ÑÑÈÊ»Ô
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÃÄÈÀÕÄÈÏÈÐÑ»ÊËÀÏÊ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÏÍÀÈÏÄÑÈÊ»¬ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÏÍÀÈÏÄÑÈÊ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:BOUPOJT!MBLJPUJTHS
¤ Rainbow Waters  ÄÑÀÈÏ¼À ÂÖÊÑÎÌ  ÍÈÊÈÀÊÎÌ
Å¼ËÑÏÓÌÊÀÈÄÅÈÀËÓºÌÍÖÌÄÏÍ¿×ÇÑ¬
Αδειούχο Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος
(Κλαρκ), της ομάδας Β’-Αποθηκάριο
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÀÌÕÄÈÏÈÐÑ»ÔÊËÀÏÊÊÀÈÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒ»ÊÇÔ
Περιοχή εργασίας: ¬ÏÈÐÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!SBJOCPXXBUFSTHS
)XenodoxoS ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖ
ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿NBOBHFNFOU ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
ÄÍÕÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÊÀÑ¬ÑÇÐÄ×½Ì ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
 ÍÖÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÐÑÇÌ¦Ó XXXLPTQBMBDFHS 
Αποθηκάριο
ÈÀÀÏÀÆÆÄËÈÍÃÍÐ¼ÀºÐÓÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÀÍÒ»ÊÇÔ
4PGU0OF ÀÏÀËÀÁ»ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÀÈÀÏ¬ÃÍÐÇ
ÐÑÀÑ»ÀÑÀ
ΠαρέχονταιÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈ
ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÇÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÆÈÀ
¬ÑÍÀÍÖÄÈÒÖÍ¿ÌÊÀÏÈºÏÀ
"ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍe-mail:YFOPEPYPT!XJOEPXTMJWFDPN
)Νewrest Ελλάς ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ÑÏÍÅÍÃÍÐ¼ÀÔÀÄÏÍÐÊÀÅÎÌ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔ ÐÑÍÌÈÄÒÌ» ÄÏÍËÈºÌÀ ÒÇÌÎÌ
Χειριστές Ανυψωτικών Μηχανημάτων
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
q³ÃÄÈÀÕÄÈÏÈÐÑ»ÀÌÖÂÓÑÈÊÎÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ 
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ ÐÑÍ
ÑÍºÀÑÇÔÑÏÍÅÍÃÍÐ¼ÀÔÀÄÏÍÐÊÀÅÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:QQBQBOBTUBTJPV!OFXSFTUFV
°ÍCastello Boutique Resort & Spa EFMVYF 
VOJUT 4-)NFNCFS ÊÀÈÑÍCastello Village Resort
 VOJUT ÐÑÍ¼ÐÐÈÀÐÈÒ¼ÍÖ¦Ï»ÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ì
ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Αποθηκάριο Κεντρικής Αποθήκης
Υπεύθυνο Παραγγελιών
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ
ÀÍÒ»ÊÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÏÎÑÓÌÖËÎÌ
q§½ÌÈÍÔÇÊ¬ÑÍÈÊÍÔ¤ÏÀÊËÄ¼ÍÖ
» Æ¼ÍÖÈÊÍË¬ÍÖ¦Ï»ÑÇÔ
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô»ÊÀÈ¬ËËÇÔÉºÌÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÄÈÔ¥°
Προσωπικές ικανότητες:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÄÄÖÄËÈÉ¼À
ÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄ×½Ì »ÌÄÔ 
q¢ÏÆÀÐ¼À»ÄÏÇÄÐÖÌÄÕ½ÄÌÍÓÏ¬ÏÈÍ
qÈÀÍÌ»»ÄÑÀÅÍÏ¬
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍe-mail:IS!DBTUFMMPIPUFMTDPN
Αποθηκάριοι Καταστημάτων Λιανικής
§ÄÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÊºÌÑÏÍÖÊÀÈ
ÑÇÔ ÌÀÑÍËÈÊ»ÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q ½ÅÍÈÑÍÈËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊÍ¼
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:IUUQ
hrmWJDLPTBHSTZNGPOZXFCJOEFYQIQ
SFDSVJUNFOU"QQMZBQQMZ7BDBODZJE
°ÍÏÎÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀCosset ÈÃÏ¿ÒÇÊÄÑÍÐÑÇ
§¿ÊÍÌÍÊÀÈÄÈÐ»ÆÀÆÄÈÀÌºÀÄÍÕ»ÐÑÍJOUFSJPS
ÊÀÈFYUFSJPSEFTJHO»ÄÏÀ ÕÏ½ÌÈÀÄÑ¬ Ä
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÇ§¿ÊÍÌÍÊÀÈÐÑÇÌ Ò»ÌÀ ÄÉÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÌÀÄÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÈÄÑÀÍÌÀÃÈÊ¬ºÈËÀ 
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÀÊÀÈºÏÆÀÑºÕÌÇÔÍÖÄÈËºÆÍÌÑÀÈÀ½
συνέχεια στη σελ. 24
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Πέμπτη



Παρασκευή - Σάββατο


Πέμπτη

Παρασκευή - Κυριακή

Ημερίδα GDPR

Thessaloniki
#JobFestival

Ημερίδα
GR Bossible

#HobbyFair Play

www.hrcommunity.gr

www.jobfestival.gr

www.bossible.gr

www.hobbyfestival.gr





Σάββατο - Κυριακή

Τρίτη

GR Bossible
Φεστιβάλ
Νεοφυούς
Επιχειρηματικότητας

#JobDay 45+

www.bossible.gr

www.jobdays.gr





Athens
#JobFestival

Ημερίδα HR Community

Παρασκευή - Σάββατο

www.jobfestival.gr

Πέμπτη

Θεσσαλονίκη

www.skywalker.gr

Stay Tuned

www.hrcommunity.gr

Παρασκευή - Κυριακή



Σάββατο - Κυριακή



Education Festival

Voluntary Action
Φεστιβάλ
Εθελοντισμού

HR Community
Conference
& Awards 2018

www.voluntaryaction.gr

www.hrcommunity.gr

ÅÓ¡ÔÆÊØ

ÅÓ¡ÔÆÊØ

ÅÓ¡ÔÆÊØ

ΕΞΠΟΤΡΟΦ CONNECT
#JobDays

#JobDay

Απασχολησιμότητας-Επιχειρηματικότητας
Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Μονοπάτια
Αποτελεσματικότητας

www.jobdays.gr

www.jobdays.gr

www.footstep.gr

www.footstep.gr

ÅÓ¡ÔÆÊØ

ÅÓ¡ÔÆÊØ

ÅÓ¡ÔÆÊØ

ÅÓ¡ÔÆÊØ

Μονοπάτια
Τοπικής Ανάπτυξης

Μονοπάτια
Ηγεσίας

Μονοπάτια
Εθελοντισμού

Μονοπάτια
Αγροτικής Οικονομίας

www.footstep.gr

www.footstep.gr

www.footstep.gr

www.footstep.gr



Σάββατο - Κυριακή

Παιχνίδι
Επιχειρηματικότητας
www.gameboxes.gr

ÅÓ¡ÔÉ



www.festival.edu.gr

Μονοπάτια

Πέμπτη
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όλο τον κόσμο και από διάσημους οίκους. Η εταιρία
Cosset αναζητά στo πλαίσιo της περαιτέρω ανάπτυξής
της, άτομα ικανά να ενταχθούν στο δυναμικό της.
Αποθηκάριος
Αθήνα/Βούλα (πλήρης απασχόληση)
Αρμοδιότητες:
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÍÏÒ»ÔÀÏÀËÀÁ»ÔÊÀÈÀÍÐÑÍË»Ô
εμπορευμάτων
q¢ÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÍÏÒ»ÔÊÀÑÀÆÏÀÅ»ÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
και τήρηση διαδικασιών
Προφίλ υποψηφίου:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ¥¢¦ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
θέση αποθηκάριου
q ÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÄÏÆÀÐÈÎÌ
q ÖÑÍÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
προσόντων
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍe-mail: JOGP!DPTTFUNZLPOPTDPN

ΟΔΗΓΟΙ

¤.FE4FB)FBMUI ¢ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
ÆÈÀÑÍ ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÑÇÔÐÖÆÊÏ½ÑÇÀMiraggio
Thermal Spa ResortÐÑÍÀËÈÍ¿ÏÈ ÐÑÇÌ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀ
Χαλκιδικής, να καλύψει την ακόλουθη θέση:
Οδηγός (κωδ.: DR2018)
Προφίλ υποψηφίου:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ Ç¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÏÓÐÈÊ»Ô
»ÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
επιπρόσθετο προσόν
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÏ¼ÑÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ 
½ÓÔÑÇÔÏÓÐÈÊ»Ô ÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô
»ÑÇÔÆÀËËÈÊ»ÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÊ¬ÑÍÕÍÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿
ÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q§ÍÌÍÄÑ»Ô ÃÈÄÑ»Ô»ÑÏÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ 
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÄÆ¬ËÄÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔ
ÍÌ¬ÃÄÔÀÐÑºÏÓÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇCFMMNBO
ξενοδοχείου
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖ 
¬ÏÈÐÑÇÄÀÅ»ÄÄË¬ÑÄÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ 
ÄÖºËÈÊÑÍÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÐÈÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÄÏÆÀÐÈÎÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»Ô
υπηρεσιών
q ÀÐÕ½ËÇÐÇÆÈÀ»ÌÄÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÑÏÍÅ» ÊÀÑ¬ÑÍÖÔ»ÌÄÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÊÀÈÐÑºÆÀÐÇ ÆÈÀ½ÐÍÖÔ
ÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÈÊ¬ÑÍÈÊÍÈ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ
e-mail: hr@NJSBHHJPHSÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔ
ÒºÐÇÔ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ»ÐÑºËÌÍÌÑÀÈÕÓÏ¼ÔÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÍ¿ÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÐÑÍÏÍÐÄÕºÔ
ÃÈ¬ÐÑÇÀ½ÌÍÄ½ÐÍÖÔÄÈËÄÆÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
Το Suites of The Gods Luxury Spa Hotel στην
καλντέρα του §ÄÆÀËÍÕÓÏ¼ÍÖÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÄÈÏÍ
Οδηγό
ÈÀÄÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ Ï¼ËÈÍÔ®ÊÑÎÁÏÈÍÔ 
Προσόντα: ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
Προσφέρεται:ÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ Ä ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ e-mail: hr@
TVJUFTPGUIFHPETDPNÑÍÒºÀÑÍÖFNBJM ÀÏÀÊÀËÎ
ÌÀÀÌÀÅºÏÄÑÄÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
-VYVSZ4UBSIPUFMJO4BOUPSJOJJTDVSSFOUMZTFFLJOH
BZPVOHFOUIVTJBTUJDQSPGFTTJPOBMGPSUIFQPTJUJPOPG
Driver/Groom
Requirements:
q.JOJNVNZFBSTQSFWJPVTFYQFSJFODF
JOB PS MVYVSZIPUFM
q)PTQJUBMJUZUPVSJTNPSTJNJMBSHSBEVBUF
q1SPGFTTJPOBMESJWJOHMJDFOTFDBU$
q.JOZFBSTPGFYQFSJFODFBTBNJOJCVTESJWFS
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q*NQFDDBCMFBOEQSPGFTTJPOBMQSFTFOUBUJPO
q'MVFOUFOHMJTIBOEHSFFLTQFBLFS
Benefits:
q7FSZDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q"DDPNNPEBUJPOBOENFBMTPOEVUZ
"QQMJDBOUTIPVMETFOEBOVQEBUFE$7XJUIBSFDFOU
QIPUPUPUIFe-mail: IS!BRVBTVJUFTHS"QQMJDBUJPOT
XJMMCFUSFBUFEXJUITUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ"QQMJDB
UJPOTOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFTXJMMOPU
CFUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO
® ½ÈËÍÔ Brink’s Hellas  Ç ÄÆÀË¿ÑÄÏÇ ÄÑÀÈÏ¼À
TFDVSJUZ ÐÑÇÌ ¢ËË¬ÃÀ  ÍËÖÄÒÌÈÊ» Ä ÇÆÄÑÈÊ»
ÒºÐÇÀÆÊÍÐ¼ÓÔ ÏÍÐËÀÁ¬ÌÄÈ¬ÄÐÀÏÍÐÓ
ÈÊ½  Ã¼ÌÍÌÑÀÔ ÑÇ ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ ÆÈÀ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÄÉºËÈÉÇÐÄºÌÀÀÉÈ½ÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ Ì
ÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÀÈÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÍÖÖÀËË»ËÍÖÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÐÑÀÑÈÊºÔÅÖË¬ÉÄÈÔ QBUSPM ÀÄÏÍÄÑÀÅÍÏºÔ ÕÏÇÀ
ταποστολές), το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να
έρθεις σε επικοινωνία μαζί μας! Αυτή την περίοδο
ÏÍÐËÀÁ¬ÌPÖÄ¬ÄÐÀÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Οδηγούς & Συνοδηγούς Χρηματαποστολών
Tα προσόντα σου:
q³ÃÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ¥¢± ÐÄÈÐÕ¿

qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀË»ÏÇ»ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÐÄÊÖËÈ½ÄÌÄÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
(επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη)
q&ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Οι ευθύνες σου:
q¤ÀÐÅÀË»ÔÄÊÑºËÄÐÇÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÍÖÒÀÐÍÖÀÌÀÑÄÒÍ¿ÌÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÐÖÁÀÑÈÊºÔ
υποχρεώσεις και τις διαδικασίες της εταιρίας
qÖÌÄ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Η εταιρία σού παρέχει:
q§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÏÀÆÃÀ¼ÀÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍ
ÑÍºÀÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈËºÍÌÀÍÃÍÕÎÌÁ¬ÐÄÈ
της συνέπειας και της απόδοσής σου
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÍÖ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀ
ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÉÈ½ÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας,
τότε μπορείς να υποβάλεις τo βιογραφικό σου
με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ¬
ÄÐÓÑ    
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: IS!CSJOLTJODDPN
με κωδικό θέσης DM/ATH
qÑºËÌÍÌÑÀÔÅÀÉÐÑÍÖ½ÂÇ
ÑÍÖ)3EFQBSUNFOU
qÏÀÆÀÑÍÍÈÎÌÑÀÔ¼ÀÄ¼ÐÊÄÂÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼À
ÀÔ¦ÍÏÖÑÐ¬Ô ¡ÍÑÀÌÈÊ½Ô
ÀÈÑ»ÐÄÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌ¬
´ÕÄÈÔ½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ÊÀÈÐÍÖÀÏºÐÄÈÇÍÃ»ÆÇÐÇ
§ÈË¬ÔÊÀË¬¼ÀÉºÌÇÆËÎÐÐÀÊÀÈÂ¬ÕÌÄÈÔÆÈÀÊ¬ÑÈ
ÐÑÀÒÄÏ½¤Rich Concierge αναζητεί:
Οδηγούς
³ÌÓÑÓÌÄÑÎÌÊÀÈºÕÏÈÄÑÎÌ ÄÄÏÀÐÈÑÄ
χνικό δίπλωμα.
Παροχές: ÍÃÍÕºÔÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔ Ë»ÏÇÔÀÐÅ¬ËÈÐÇ
$WÐÑÍe-mail: QBQBEJNJUSJPVUI!ZBIPPHS.
°ÇË
Οδηγός
§ÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÊÀÈ¬ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
ΠαρέχεταιÃÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!HSFDPQIJMJBDPN
¢ÑÀÈÏ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô ÃÈÍÆÊÓºÌÇÔ ÍËÖÐÑÄÏ¼ÌÇÔ
ÄºÃÏÀÐÑÇÌ ÆÕ¼ÀËÍ ÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ αναζητά:
Οδηγό
Προφίλ υποψηφίου:
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔ¢ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε συρόμενο αυτοκίνητο ή επικαθήμενο
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÂÇÅÈÀÊÍ¿ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¢¥
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: EQBWMBLJT!QBONPOPUJLJHS
Belvedere Mykonos HotelJTMPPLJOHGPSBUBMFOUFE
BOEFYQFSJFODFEJOEJWJEVBMUPKPJOPVSSPPNTEJWJTJPO
UFBNPOBTFBTPOBMFNQMPZNFOUCBTJT
Driver
Position outline and responsibilities:
q$BSSZPVUUIFUSBOTGFSPGIPUFMHVFTUTVQPO
BSSJWBM EFQBSUVSFBOEEVSJOHUIFJSTUBZ
to all locations on the island
q.FFUBOEHSFFUHVFTUTJOBQSPGFTTJPOBM
DPVSUFPVTNBOOFSBTQFSDPSQPSBUFTUBOEBSET
q#FJODIBSHFPGUIFDMFBOMJOFTT GVFMJOH
BOENBJOUFOBODFPGUIFIPUFMWFIJDMFT
q3FQPSUBOZJOKVSJFT BDDJEFOUT VOTBGFXPSLJOH
DPOEJUJPOTJNNFEJBUFMZUPUIFEJSFDUPSPGSPPNT
PSIPUFMNBOBHFS
q"TTJTUIPUFMEFQBSUNFOUTXJUIBEEJUJPOBMUBTLT
VQPOSFRVFTUBOENBOBHFSTBQQSPWBM
q#FQIZTJDBMMZBCMFUPDBSSZMVHHBHFXIJMFPOEVUZ
q1BSUJDJQBUFJOUIFFWFOJOHWBMFUQBSLJOHUFBN
Desired skills and experience:
q"EFRVBUFFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPO
PGNJOJNVNZFBSTXJUIJOBTUBSIPUFMDIBJO
JTQSFGFSSFE
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT WFSCBM MJTUFOJOH
q1SPBDUJWFBOESFMJBCMF
q"CMFUPXPSLBMPOFBOEXJUIJOBUFBN
q.VMUJUBTLJOH
q(PPEPSHBOJ[BUJPOBMBOEUJNF
NBOBHFNFOUTLJMMT
q&EVDBUJPOPSDFSUJGJDBUJPO
q(PPEMFWFMPGFOHMJTIFTTFOUJBM
The company offers:
q"DPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q4UBGGBDDPNNPEBUJPOBOENFBM
q&YDFMMFOUXPSLJOHDPOEJUJPOTXJUIJOBMVYVSJPVT
BOENVMUJDVMUVSBMFOWJSPONFOU
5PBQQMZGPSUIJTQPTJUJPOQMFBTFTFOEBOVQEBUFEDW
XJUISFDFOUQIPUPUPUIFGPMMPXJOHe-mail address:
CFMWFEFSFSFDSVJUNFOU!HNBJMDPN
Dome Santorini Resort & Villas BMVYVSZCPVUJRVF
IPUFM BOE5IPMPT3FTPSU BCPVUJRVFIPUFM CPUI
in the heart of Santorini BSFTFFLJOHGPS
Driver
Desired skills:
q%SJWJOHFYQFSJFODFBUMFBTUZFBST
q%SJWFSTMJDFOTF#
q7FSZHPPEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOHSFFL
BOEFOHMJTIMBOHVBHF
q"TTJTUBODFXJUIHVFTUBSSJWBMTBOEEFQBSUVSFT 
MVHHBHF
q,FFQJOHDBSTJOUPQDPOEJUJPO
q3FTQPOTJCMFUPDPNNVOJDBUFXJUISFDFQUJPO
UPDIFDLPOBSSJWBMEFQBSUVSFUJNFTPGHVFTUT
q)BOEMJOHBOZESJWJOHEFMJWFSJFT PSTQFDJBM
OFFETUIBUBSJTFEVSJOHXPSLEBZ
q"TTJTUSFDFQUJPOXJUIMVHHBHF
q"TTJTUJOHXJUIBOZPUIFSKPCTEVSJOHTMPXUJNF

The company offers:
q&YDFMMFOUDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q"DDPNNPEBUJPONFBM
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q"MMSFRVJSFEJOTVSBODFBOEQBDLBHFT
$WUPe-mail: JOGP!HBSJBOIPUFMJOWFTUNFOUTDPN
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ
Οδηγός Ασθενοφόρου
½ ÑÍ ÈÃÈÓÑÈÊ½ ÍËÖØÀÑÏÄ¼Í ÍÌ¬ÃÀ ÇÄÏ»ÐÈÀÔ
ÌÍÐÇËÄ¼ÀÔ §¤ Ιατρική Ε.Π.Ε., μέλος του ομίλου
ÑÇÔ¦ÄÌÑÏÈÊ»Ô¦ËÈÌÈÊ»Ô ÒÇÌÎÌ
Κύριες αρμοδιότητες:
q§ÄÑÀÅÍÏ¬ÀÐÒÄÌÎÌÀ½ÊÀÈÏÍÔÑÍÈÃÈÓÑÈÊ½
ÍËÖØÀÑÏÄ¼Í§¤
q´ËÄÆÕÍÔÑÇÔÊÀË»ÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ»ÔÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ
των οχημάτων
q´ËÄÆÕÍÔÑÍÖÀÀÈÑÍ¿ÄÌÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
ÊÀÈÑÇÔÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÀÐÒÄÌÍÅ½ÏÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÄÄÖºËÈÊÑÍÓÏ¬ÏÈÍ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÀÐÒÄÌ»
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í¢¦ ¡»¥¢¦ÃÈÀÐÎÐÑÇËÇÏÎÀÑÍÔ
ÀÐÒÄÌÍÅ½ÏÍÖÄ¬ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
»ÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÀ½ÑÍÌ¢®¢ ¢ÒÌÈÊ½Ô
®ÏÆÀÌÈÐ½ÔÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÔ¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌ
Προσόντων)
q¼ËÓÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
q¼ËÓÀÇÕÀÌ»ÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍ
προσόν
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Παρέχεται:ÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÇËÎÐÑÄÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍe-mail: ISDFOUSBM!HNBJM
DPN À ÑÇÏÇÒÄ¼ À½ËÖÑÇ ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ ¢ÖÕ½ÀÐÑÄ
Ê¬ÒÄÄÈÑÖÕ¼ÀÐÑÈÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊºÔÐÀÔÄÈÃÈÎÉÄÈÔ
Mykonos Dove Beachfront Hotel JTB CFBDIGSPOU
IPUFMQSPQFSUZ8FBSFMPPLJOHGPSUBMFOUFE NVMUJ
MJOHVBMBTTPDJBUFTXJUIFYQFSJFODF GPSMPOHUFSN
DPPQFSBUJPOJOUIFIPTQJUBMJUZJOEVTUSZ.ZLPOPT
%PWF #FBDIGSPOU )PUFM JT PXOFE CZ DVTUPNFS
TFSWJDFPSJFOUFE  DPOUFNQPSBSZ NBOBHFNFOU
UFBN'BTUDBSFFSHSPXUIJTBWBJMBCMFUPTFSJPVT
DBOEJEBUFTJOUFSFTUFEJOCVJMEJOHTPMJEFYQFSJFODF
JOUIFJOUFSOBUJPOBMUPVSJTNJOEVTUSZ
Hotel Driver & Maintenance Associate
Position requirements driving:
q FYQFSJFODFJOESJWJOH
q-JDFOTFGPSTFBUNJOJWBO<SEDBUFHPSZ>
required
q"CJMJUZUPESJWFBMTPBVUPNBUJDDBST
q"TTJTUBODFXJUIHVFTUBSSJWBMTBOEEFQBSUVSFT 
MVHHBHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGHSFFLBOEFOHMJTI
required
q8BTIJOHIPUFMBVUPNPCJMFTXFFLMZ BTOFFEFE 
LFFQJOHDBSTJOUPQDPOEJUJPO
q"TTJTUJOHXJUIBSSBOHFNFOUPGDBST
JOQBSLJOHBSFB
q3FTQPOTJCMFUPDPNNVOJDBUFXJUISFDFQUJPOUP
DIFDLPOBSSJWBMBOEEFQBSUVSFUJNFTPGHVFTUT
q)BOEMJOHBOZESJWJOHEFMJWFSJFT PSTQFDJBM
OFFETUIBUBSJTFEVSJOHXPSLEBZ
q"TTJTUIPVTFLFFQJOHEVSJOHTMPXIPVST
XJUITJNQMFQSPCMFNT NPWJOHMVHHBHF FYUSB
NBUUSFTTFT QJMMPXTGPSSPPNDIBOHFT
q"TTJTUSFDFQUJPOXJUIMVHHBHF
q"TTJTUJOHXJUIBOZPUIFSKPCTEVSJOHTMPXUJNF
Position requirements maintenance:
q&YQFSJFODFLOPXMFEHFJOFMFDUSJDBM 
QMVNCJOHBOEHFOFSBMTJNQMFSFQBJST
q%BJMZDMFBOJOHPGQSJWBUFQPPMT 
IPUFMDPNNPOQPPM
q%BJMZDIFDLBOENBJOUFOBODFPGDPNNPOIPUFM
XDBOEBMMDPNNPOBSFBT MBVOESZNBDIJOFT 
IPUFMBVUPNPCJMFT IPUFMLJUDIFO SFTUBVSBOU 
CBS CFBDI
q$PPQFSBUJPOXJUIFYUFSOBMTFSWJDFUFBNTGSPN
FMFDUSJDBM BJSDPOEJUJPOJOH GPSTFSJPVTSFQBJST
The company offers:
q"DDPNNPEBUJPO NFBMQMBO
q"MMSFRVJSFEJOTVSBODFQBDLBHFT
q NPOUITFNQMPZNFOU
3FRVJSFE DW  QIPUPHSBQI UP e-mail: HN!
NZLPOPTMVYVSZDPSQDPN1MFBTFEPOPUBQQMZJGZPV
EPOPUNFFUBMMSFRVJSFNFOUT

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ÍËÖÑÄËºÔCPVUJRVFÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í στην Πάρο, ανα
×ÇÑÄ¼ÑÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»ÔÐÑÇÒºÐÇ
Υπάλληλος Υποδοχής
ÈÀÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÆÀËËÈÊÎÌ»ÈÑÀËÈÊÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¤ËÈÊ¼ÀºÕÏÈÄÑÎÌ ¬ÌÑÏÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»
qÈÀÑÏÍÅ»
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ºÐÀ§ÀØÍÖÑºËÇ
ÄÑÄÁÏ¼ÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ ÄÉ»Ô e-mail: WBMFSJBDBMNF!
IPUNBJMDPNÈÀÄÈËºÍÌËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÍÏÄ¼ÑÄ
ÌÀÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔIUUQTXXX
DBMNFIPUFMQBSPTDPN
Το Amaronda Resort & Spa, 4 αστέρων ξενοδο
ÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀÐÑÇ§ÀËÀÊ½ÌÑÀ ÑÇÔ¢ÏºÑÏÈÀÔ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Rooms Division Manager (Hotel)
(κωδ. θέσης: ARRDM18)
Κριτήρια επιλογής για τον/την υποψήφιο/α:

qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ÄÈÒÖÇÑ½
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε ξενοδοχείο
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÄÒÄÑÈÊ»ÐÑ¬ÐÇ
qÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÀÆÆËÈÊ¬ ÆÀËËÈÊ¬»ÍËÓÌÈÊ¬
qÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
ÀËË¬ÊÀÈÑÀÏÍÁË»ÀÑ¬ÑÍÖÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÐÄÒºÐÇÌÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
Ö½ÑÇÌ¼ÄÐÇÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÊÀÈÄ¿ÊÍËÀ
ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÔÐÑÈÔÀËËÀÆºÔ
qÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»ÊÀÒÇÄÏÈÌ¬
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
Προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
qÑºÆÀÐÇÆÈÀ½ÐÍÖÔÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÈÊ¬ÑÍÈÊÍÈ
¢ÏºÑÏÈÀÔ²ÀËÊ¼ÃÀÔ
ÀÏÀÊÀËÎ ½ÓÔ ÏÍÓÒ»ÐÄÑÄ ÐÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÀÔÄÑÍÌÊÓÃÈÊ½"33%.ÐÑÍe-mail: info@
BNBSPOEBSFTPSUDPN
Room Service
Job description:5PTFSWFCSFBLGBTU MVODI GPPE
BOECFWFSBHFUPHVFTUTBUUIFJSTVJUFTPSCZUIFQPPM
BOEQSPWJEFGSJFOEMZTFSWJDFJOPSEFSUPNBYJNJ[F
HVFTUTBUJTGBDUJPODPOTJTUFOUXJUIIPUFMTUBOEBSET
Candidate profile:
q"UMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODFBUUIFTBNF
QPTJUJPOJOGJWFTUBSQSPQFSUJFTJO4BOUPSJOJ
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIHSFFL
MBOHVBHF
q,OPXMFEHFPGBOBEEJUJPOBMGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q1SFGFSBCMZUPVSJTNPSIPTQJUBMJUZEFHSFF
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZ
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOBOEPSHBOJ[BUJPOBM
TLJMMT
Compensation:8FPGGFSBDPNQSFIFOTJWFTBMBSZ
CBTFEPOFYQFSJFODF TIBSFEBDDPNNPEBUJPO NFBMT
POEVUZ VOJGPSNDMFBOJOH QSJWBUFIFBMUIJOTVSBODF 
BGSJFOEMZXPSLFOWJSPONFOUBOEPQQPSUVOJUJFTGPS
DBSFFSEFWFMPQNFOUXJUIJOBEZOBNJDHSPVQ
1MFBTFUIPTFXIPTFOEDWTNVTUNFFUBMMPSNPTU
PG UIF SFRVJSFNFOUT $WT UP e-mail: HFPSHF!
BTUSBTVJUFTDPN
Το ξενοδοχείο Porto NaxosÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀÑÇÒÄÏÈÌ»ÄÏ¼ÍÃÍ
Operations Αssistant
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ104
qÌÎÐÇ(BMBYZÄÈÒÖÇÑ»
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»Ô
»ÊÀÈÑÇÔÈÑÀËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÈÐÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¤ÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼À
της εταιρίας
qÈ¬ÒÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
προσωπικού όλων των τμημάτων
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
και στην ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και ικανότητα διαχείρισης των πελατών
qÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ
ÊÀÈÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔºÐÀÀ½ÐÖÌÄÕ»
εκπαίδευση
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÊÀÈÐÖÐÑÀ
τικές επιστολές στο e-mail: JOGP!QPSUPOBYPTHS.
°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
White Rocks Hotel & Bungalows 1MBUJT(JBMPT 
,FGBMPOJB (SFFDFJTTFFLJOH
Reservations & Sales Executive 2018
3FTQPOTJCMFUPDSFBUF JNQMFNFOUBOENPOJUPSUIF
EBZUPEBZSFTFSWBUJPOTBOETBMFTPQFSBUJPOT
Qualifications:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN
NBSLFUJOH
q1PTUHSBEVBUFEFHSFFXJMMCFBQQSFDJBUFE
q3FWFOVFNBOBHFNFOUFYQFSJFODF
JO PS IPUFMT
q"UMFBTUZFBSTFYQFSJFODFBTBTBMFT
SFTFSWBUJPOTBHFOUFYFDVUJWFJO PS IPUFMT
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJODIBOOFMNBOBHFNFOU
BOEGJMMJOHFNQUZSPPNT  ZFBSFYQFSJFODF
SFRVJSFE 0QFOJOHBOEDMPTJOHPGBWBJMBCJMJUZ 
PWFSBMMLOPXMFEHFPGFYFDVUJOHQSPQFSDIBOOFM
NBOBHFNFOUBOETUPQTBMFT
q)BOEMFBMMJOUFSOFUCPPLJOHFOHJOFT &YQFEJB 
#PPLJOHDPN )PUFMCFET #$ UPNBYJNJ[FTBMFT
q#SPBEFYQFSJFODF1.44ZTUFNT QSPUFM 
BOEFYDFMMFOULOPXMFEHFPG.JDSPTPGUPGGJDF
q4USPOHBOBMZUJDBMBOEOVNFSJDBMTLJMMT 
FYDFMMFOU&YDFMTLJMMT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGWFSCBMBOEXSJUUFO
FOHMJTIBOEHSFFL
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBM DPNNVOJDBUJPO
BOEDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q4FMGESJWFO SFTVMUTPSJFOUFE XJUIQPTJUJWF
PVUMPPLBOEDMFBSGPDVTPOIJHIRVBMJUZ
BOEIPUFMQSPGJU
q"CJMJUZUPIBOEMFNVMUJQMFUBTLT

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

q0SHBOJ[FE SFTQPOTJCMF QVODUVBM XFMMHSPPNFE
q"CMFUPXPSLBGMFYJCMFTDIFEVMFBDDPSEJOH
UPCVTJOFTTOFFET
Requirements:
q1FSGPSNUIFIPUFMTSFTFSWBUJPOTTZTUFN
BOENBOBHFTUPQTBMFTXIFOOFFEFE
q)BOEMJOHDPSSFTQPOEFODFSFHBSEJOH
SFTFSWBUJPOT TFOEJOHPGGFSTUPHVFTUT
BOEBHFOUTXIPSFRVFTUBWBJMBCJMJUZBOEEFBMT
q1SFWJPVTGVMMFYQFSJFODFJODSFBUJOHTUBUJD
EZOBNJDBHSFFNFOUT DPOUSBDUTSBUFQMBOT
q.BOBHFIPUFMTTPDJBMNFEJBBDDPVOUT
q%FUFDUDVTUPNFSUSFOET OFFETBOETQFDJBM
SFRVFTUTQSJPSUPHVFTUBSSJWBM
q$SFBUFPGTFBTPOBMTQFDJBMPGGFST
BOEOFXTMFUUFSTUPUBSHFUHVFTUT
q$PNNVOJDBUFOFXSBUFQMBOTBOEQSPNPUJPOT
q$POTUBOUSFTFBSDIPGMPDBMQSJDJOHNBSLFU 
JOPSEFSUPJOJUJBUFQSPNPUJPOT TQFDJBMPGGFST
BOEQBDLBHFTXIFOOFFEFE
q.POJUPSPGQSJDJOHBOEJODSFBTJOHQSPGJUZJFME
*ODSFBTFBOEEFDSFBTFEZOBNJDSBUFTXJUIMPDBM
NBSLFUDIBOHFT
q"GUFSTBMFTGPMMPXVQXJUIHVFTUT&ODPVSBHF
SFQFBUTBMFT SFDFJWFUPQSFWJFXT TUSFOHUIFO
NBSLFUTIBSF
q-JBJTFXJUIUSBWFMBHFOUT GSPOUPGGJDFEFTL 
PQFSBUJPOT BDDPVOUTEFQBSUNFOUT QVCMJD
SFMBUJPOTBOESFQPSUUPUIF(.
q6QUPZFBSTPME
White Rocks Hotel offers:
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
BOEGVSUIFSEFWFMPQNFOU
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q'VMMZFBSFNQMPZNFOU
"QQMZUPe-mail: XIJUFLFG!PUFOFUHS3FDPNNFOEBUJPOT
BOESFDFOUQIPUPSFRVJSFE$WTOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWF
QSFSFRVJTJUFTXJMMOPUCFUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO
¤ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀ)FSTPOJTTPT(SPVQ)PUFMT
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍΑΒΑΤΟΝ Island Resort
& SpaÐÑÇÌ¦Ï»ÑÇ
Rooms Division Manager
(κωδ. θέσης: RDM ΑΒΑΤΟΝ)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»Ô»ÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔÐÑÍ
e-mail: KPCT!IFSTPUFMTHS ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼
τητα τον κωδικό της θέσης. Η εταιρία διαχειρίζεται
όλες τις αιτήσεις με απόλυτη εμπιστευτικότητα.
¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÒÀ Æ¼ÌÄÈ ½ÌÍ Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.
Η Atlantica Hotels & Resorts, μία από τις πιο
ÆÏ»ÆÍÏÀÀÌÄËÈÐÐ½ÄÌÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈ
ÐÑÇÌ¦¿ÏÍ ×ÇÑ¬ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÆÈÀ
το ξενοδοχείο της εταιρίας στη Ζάκυνθο ¢ËË¬ÃÀÔ
Assistant Housekeeping Manager
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌ
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
και ευχέρεια στην επικοινωνία
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑ¼ËÇÂÇÔÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÔÐÑ½ÕÓÌ
Προσφέρεται: πολύ καλό πακέτο αποδοχών και
¬ËËÓÌÍÅÄËÎÌ ½ÓÔÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ e-mail: NBOBHFS@FMFPOHSBOE!
BUMBOUJDBIPUFMTDPN ¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÒÀ Æ¼ÌÄÈ ½ÌÍ
Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ ÍÖ ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ ÐÑÈÔ
απαιτήσεις της θέσης. Για όλες τις αιτήσεις και τα
ÐÑÍÈÕÄ¼ÀÍÖÒÀÖÍÁËÇÒÍ¿ÌÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
εμπιστευτικότητα.
Το Doryssa Seaside Resort είναι ένα πολυτελές,
ÀÐÑºÏÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄºÌÀÀ½
ÑÀÈÍÀÆÄÖÑÈÊ¬ÀÏÀÒÀË¬ÐÐÈÀÑÍ¼ÀÑÇÔ¬ÍÖ 
Ã¼ËÀÐÑÍÈÐÑÍÏÈÊ½ÖÒÀÆ½ÏÄÈÍ°Í %PSZTTB4FBTJEF
Resort ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Guest Relations
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô
σχολής
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í » ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ»ÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÏÍÅÍÏÈÊ¬ÊÀÈÆÏÀÑ¬ ÄÈÒÖÇÑ»
ÇÆÌÎÐÇÑÇÔÐÍÖÇÃÈÊ»Ô ÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÊ¬
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÅ¬ÌÈÐÇ ¬ÂÍÆÄÔ
επικοινωνιακές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÏÈÐÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈ¬ÄÐÇÔÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ ÏÍÎÒÇÐÇ
υπηρεσιών του ξενοδοχείου
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤± 8PSE &YDFM 
JOUFSOFU 0VUMPPLÊË ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÑÍÖ&QJUPNF
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÍËÀÁºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÑºÆÀÐÇÔÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: PSFTUJT!WBMJTHS

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
The exclusive resort Porto Zante Villas and Spa
(www.portozante.com), Europe’s leading luxury hotel
& villas at the 2017 world travel awards and member
of the small luxury hotels of the world, is seeking:
Guest Relations Ambassador
Requirements:
q"UMFBTUZFBSTQSFWJPVTFYQFSJFODF
in a top 5-star luxury resort in front office/guest
relations or F&B
q"DIBSJTNBUJDLJOEQFSTPOBMJUZSFBEZ
to offer a memorable experience to guests
q&YDFMMFOU,OPXMFEHFPGHSFFLFOHMJTI
language
q,OPXMFEHFPGBOBEEJUJPOBMGPSFJHOMBOHVBHF
will be a bonus
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGQFSTPOBMDPNQVUFST
including Excel, Word & Outlook
Hotel offers:
q(VJEBODFUPNFFUJUTIJHIFTURVBMJUZTUBOEBSET
q"CJMJUZUPXPSLJOBSFTPSUUIBUBUUSBDUTTPNFPG
the world’s most prominent & demanding clientele
q"DDPNNPEBUJPONFBMT
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOCPOVT
To apply send a recent cv & photo
at e-mail: reception@portozante.com
Το ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport προκηρύσσει την
παρακάτω θέση εργασίας και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους:
Υπάλληλος Κρατήσεων (Ref.: RESA)
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν σχετική προϋπηρεσία. Τα cv (φέροντα τον αντίστοιχο κωδικό) θα
ÀÍÐÑÀËÍ¿ÌÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÍÖ4PGJUFM"UIFOT"JSQPSU
(Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, 19019 Σπάτα ή στο e-mail: H3167-HR@
sofitel.com. Τηλ.: 210 3544000, φαξ: 210 3544017.
Όλες οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.
Σημαντική ενημέρωση: Δηλώνουμε ότι για την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων το
ξενοδοχείο Sofitel δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει
να αποστείλετε προσωπικά έγγραφα, όπως αριθμό
ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, άδεια διαμονής,
αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής
κάρτας, ενώ δεν θα σας ζητηθεί καταβολή χρημάτων.
Το Aeolos Beach Hotel 4* στην Κω ζητά για τη
σεζόν του 2018:
Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
3 ετών
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿):
q¦ÀÈÌÍÑ½ÄÔÈÃºÄÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀ½ÌÓÌ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÌÎÐÇ'JEFMJP
Κύρια καθήκοντα:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÀÀÈÑ»ÐÄÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
με αποτελεσματικό τρόπο
q³ÄÐÇÏÍÐºÆÆÈÐÇÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
και άμεση εξεύρεση λύσεων
q¢ÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÍËÈÑÈÊ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο παροχών.
Βιογραφικά στο e-mail: cv@aeolosbeach.com
Η εταιρία Aks Hotels ζητεί προσωπικό για την κάλυψη της παρακάτω θέσης στο ξενοδοχείο LTI–Αks
Μinoa Palace στην Αμνισσό Ηρακλείου Κρήτης:
Guest Relations
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔÊÀÈÏÍÐÓÈÊ½
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
σε ξενοδοχεία 4* ή 5*
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
Προσφέρονται: ανταγωνιστικά πακέτα αποδοχών
και άριστο περιβάλλον εργασίας.
Βιογραφικά στο e-mail: a.lamprinoudaki@akshotels.
com, υπ’ όψιν του διευθυντή του ξενοδοχείου. Θα
τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
To Sophia Luxury Suites αναζητά για τη σεζόν 2018:
Front Desk Agent
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÆÌÎÐÇ
μιας επιπλέον ξένης γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÄÄÈÏ¼À
σε αντίστοιχα ξενοδοχεία
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÑÖÕ¼ÍÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
Βιογραφικά στο e-mail:
info@sophiasuites-santorini.com
Το ξενοδοχείο Archipelagos στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου, μέλος της αλυσίδας small luxury hotels of
the world, ζητά επαγγελματίες με ανάλογα προσόντα και εμπειρία για να προσφέρουν υπηρεσίες
ÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÐÑÍÖÔÅÈËÍÉÄÌÍÖºÌÍÖÔÀÔÈÀ
την καλοκαιρινή περίοδο 2018 ζητάμε:
Υπαλλήλους Υποδοχής/Receptionists
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¬ËËÇÔ¼ÀÔÉºÌÇÔ
γλώσσας
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
προγραμμάτων
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
θέση σε ξενοδοχείο
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇÀºÌÀÌÑÈ
σε πελάτες και συναδέλφους
Το ξενοδοχείο προσφέρει:
qÈÀÍÌ»
qÈÀÑÏÍÅ»

q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qË»ÏÇÀÐÅ¬ËÈÐÇ
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία
στο e-mail: archipelagos2017@gmail.com
5PS )PUFM (SPVQ  XJUI B TJHOJGJDBOU IJTUPSZ JO
hospitality for more than 90 years is seeking to
recruit talented and passionate professionals for
2018 season. Eagles Palace & Eagles Villas, a
VOJRVF MVYVSZSFTPSUJO(SFFDFJTTFFLJOHGPSB
Housekeeping Supervisor
Location:0VSBOPVQPMJT $IBMLJEJLJ
Position summary: The Housekeeping Supervisor
will have to assist the Executive Housekeeping
Manager in the supervision and management of all
housekeeping employees and procedures with a view
to maximizing guest satisfaction and recommend
ways to solve all relevant problems. Will have to
report to the Executive Housekeeping Manager.
Key responsibilities:
q4VQQPSUUIF&YFDVUJWF)PVTFLFFQFSJOBMMEBJMZ
activities of housekeeping, linen and laundry
EFQBSUNFOU DPOEVDURVBMJUZJOTQFDUJPOT
of all public areas and guest rooms
q"TTJHOEVUJFTUPSPPNBUUFOEBOUT FWBMVBUFUIFJS
productivity and assist in the schedule preparation
q3FQPSUBOZNBMGVODUJPOPGFRVJQNFOUXPSL
in close & effectively with the maintenance
department for any maintenance needs inside
the hotel
q.BJOUBJOIJHITUBOEBSETPGFNQMPZFFT
appearance and grooming
q3FDPSEMPTUBOEGPVOEPCKFDUTBOETFDVSFUIFN
in the proper area
q"TTJTUUIFPSEFSJOHPGHVFTUTVQQMJFT BMM
cleaning supplies, uniform and linen inventory
q&OTVSFFYDFMMFOUSFTQPOTFUPBMMHVFTU
SFRVFTUTDPNQMBJOUT NBJOUBJODPOGJEFOUJBMJUZ
of guests information & follow proper protocol
Requirements:
q%FHSFFEJQMPNBJOIPUFMNBOBHFNFOU
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOBTJNJMBS
position preferable within a 5* property
in the hospitality industry
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG&OHMJTIMBOHVBHF BCJMJUZ
UPTQFBLBOEVOEFSTUBOE(FSNBOXJMMCFBQMVT
q$PNQVUFSMJUFSBDZBOEFYQFSJFODFJO0QFSB
Fidelio programs
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT TUSPOHMFBEFSTIJQ 
stress management and organizational abilities
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZXJUIFOWJBCMFDVTUPNFS
TFSWJDFTLJMMT QBTTJPOBUFBCPVUUIFKPC
BOEGPDVTFEPOQSPWJEJOHIJHIRVBMJUZSFTVMUT
Benefits:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZSFNVOFSBUJPO
q$BSFFSEFWFMPQNFOUJOBGBTUQBDFEHSPXJOH
work environment
q%BJMZNFBMTXJUIJOUIFDPNQBOZ
q"DDPNNPEBUJPO
(for permanent residents outside the area)
q5SBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
Please send an updated cv with recent photo to
the following e-mail: kyriaki@torhotelgroup.gr"MM
applications will be treated as strictly confidential.
www.torhotelgroup.gr
Το ξενοδοχείο Kinetta Beach Resort & Spa στην
Κινέττα Αττικής (δυναμικότητας 253 δωματίων),
αναζητεί για τη σεζόν 2018:
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»Ô
και της αγγλικής γλώσσας
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ 
οργανωτικά και διοικητικά προσόντα, πνεύμα
συνεργασίας και ομαδικότητας
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
σε συνθήκες πίεσης και ευελιξία
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈºÅÀÐÇ
στη λεπτομέρεια
Προσφέρονται: διαμονή και διατροφή.
Βιογραφικά στο e-mail:
eugeniaradopoulou@gmail.com
Το ξενοδοχείο Astir Odysseus Resort & Spa 5*
στην Κω, επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2018:
Ρεσεψιονίστ Α’ & Β’
Βασικές προϋποθέσεις:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ ÆÀËËÈÊÎÌ 
γερμανικών (τουλάχιστον μίας εκ των δύο)
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÆÈÀÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
Προσφέρονται: άριστες συνθήκες εργασίας
και υψηλό πακέτο αποδοχών.
$WÐÑÍe-mail: secretary@astirodysseuskos.gr
Ξενοδοχείο 4* στη Σαντορίνη ζητά:
Υπάλληλο Υποδοχής/Ρεσεψιόν
½ÑÍÌ Ï¼ËÈÍºÓÔÑÍÌ®ÊÑÎÁÏÈÍ
q ÆÆËÈÊ¬ÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬
qÄ¼ÏÀÄÈÒÖÇÑ»
q¦ÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈ½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
Βιογραφικά στο e-mail: george@esperas.com
Front & Back Office Agent
(seasonal employment)
For Mistral Mare Hotel BSFB"HJPT/JLPMBPT
$SFUF .JTUSBM)PUFMT  www.mistralmare.gr):
Main responsibilities:
q8FMDPNFHVFTUT BOTXFSUIFJSRVFTUJPOT
and resolve their problems
q1FSGPSNDIFDLJODIFDLPVUEVUJFT
and receive payments for guests
q1SPDFTTIPUFMTCPPLJOHTUP).4 1SPUFM
q%PBOZGVSUIFSEVUJFTBTTJHOFECZUIF.BOBHFS
Essential qualities needed:
q.BMFGFNBMFVQUPZFBSTPME

q1SFWJPVTTJNJMBSFYQFSJFODFJOBUPVSJTN
environment would be preferred
q'MVFODZBUFOHMJTIBOEHSFFL
q,OPXMFEHFPGSVTTJBOMBOHVBHF
will be considered as a plus
q"CMFUPXPSLXJUIUJNFMJNJUTVOEFSQSFTTVSF
q1SPGFTTJPOBMHVFTUGPDVTFECFIBWJPVS
& teamwork spirit
Compensation: We offer a competitive salary based
on experience, meals on duty, shared accommodation
JGOPUJOIBCJUBOUPG"HJPT/JLPMBPT QSPGFTTJPOBM
environment and opportunities for career development
within a dynamic group.
$WTXJUISFDFOUQIPUPUPe-mail: info@mistralhotel.gr. Please note that due to the number of
responses we receive, we will only contact those
candidates we wish to interview.
Anemi Hotel BGJWFTUBSIPUFM JO$ZDMBEFT is seeking
for associates for long term cooperation:
Night Auditor
Requirements:
q&YQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPOJOBMVYVSZIPUFM
q1SFWJPVTFYQFSJFODFXJUI1.4TZTUFNT 
knowledge of Epitome system would be an asset
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIHSFFLMBOHVBHF
q$PNNVOJDBUJPOJOUFSQFSTPOBMTLJMMT 
self-motivated, costumer focused
q1SPGFTTJPOBMCFIBWJPSBOEUFBNXPSLTQJSJU
The hotel offers:
q"DDPNNPEBUJPONFBMQMBO
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
"QQMZUP e-mail: humanresources@anemihotels.com
Το ξενοδοχείο Ηoney Μoon Petra Villas 5* στo
Ημεροβίγλι της Σαντορίνης, ζητά να προσλάβει:
Κοπέλα για Reception
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ
γερμανικών
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
4 και 5 αστέρων (κατά προτίμηση resorts)
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
εργατικότητα-πνεύμα συνεργασίας
Παρέχεται διαμονή.
Βιογραφικά στο e-mail: info@honeymoonpetra.com
Ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο κέντρο των Φηρών
αναζητεί:
Άτομο για Ρεσεψιόν & Βραδινό
Με γνώση: Αγγλικών, υπολογιστή, κάτοικο Σαντορίνης.
Αποστολή βιογραφικών απαραίτητα με πρόσφατη
φωτογραφία στο e-mail:. kalisti@otenet.gr. Tηλ.:
6972 884187, φαξ /σταθερό: 22860 22317.
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Βlue Lagoon Village
στην Κέφαλο της Κω, αναζητεί για τη νέα σεζόν 2018:
Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων (Guest Relations)
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ ÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÆÄÏÀÌÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇ
3ης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÊÀÈ¬ÄÐÇÔ
εύρεσης λύσεων, καθώς και αμεσότητα στην
εξυπηρέτηση για την ικανοποίηση των πελατών
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
στην επικοινωνία
q¢ÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη,
ευχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
q²Ï»ÐÇ¤±ÊÀÈÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
Epitome
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍ
βιογραφικό τους με πρόσφατη φωτογραφία, υπόψη
ÑÍÖÏÍØÐÑÀºÌÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÊÄÓÏÆ¼ÍÖ
Σακέρογλου, στο e-mail: hr@bluelagoongroup.gr.
Τηλ.: 22420 54580, φαξ: 22420 54546.
Η Med Sea Health Α.Ε. αναζητά για τη σεζόν 2018,
για το 5* ξενοδοχειακό της συγκρότημα Miraggio
Thermal Spa Resort ÐÑÍÀËÈÍ¿ÏÈ ÐÑÇÌ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀ
²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌÀÊ½ËÍÖÒÇÒºÐÇ
Guest Relations Supervisor
(κωδικός: GUESTSUP18)
Ο ρόλος:¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÀÏÍÕ»Äλατοκεντρικής εξυπηρέτησης στους επισκέπτες,
εξασφαλίζοντας ότι η παραμονή τους θα είναι μια
αξέχαστη εμπειρία με βάση τα στάνταρ της εταιρίας
και είναι σε θέση ανά πασά στιγμή να προβλέψει
και να ικανοποιήσει τις ανάγκες των επισκεπτών
και να επιλύσει τα όποια προβλήματα προκύψουν.
Τα καθήκοντα του ρόλου περιλαμβάνουν:
q¢ÊÀÈÃÄ¿ÄÈÊÀÈÄÍÑÄ¿ÄÈÑÍÖÔÖÀËË»ËÍÖÔ
του τμήματος ώστε να εξασφαλίζεται
ότι τα πρότυπα του ξενοδοχείου τηρούνται πάντα
qÏÍÄÑÍÈ¬×ÄÈÑÇË¼ÐÑÀÄÑÈÔÀÅ¼ÉÄÈÔÑÓÌ7*1
πελατών για την επόμενη ημέρα
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀ¬ÌÑÇÐÇÐÄÐÕ½ËÈÀ
πελατών, είτε αυτά γίνονται απευθείας
από τους πελάτες προς το ξενοδοχείο
είτε αυτά αναρτώνται στο διαδίκτυο
qÈÀÑÇÏÄ¼ÑÍÀÏÕÄ¼ÍÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
φιλοξενουμένων και εξασφαλίζει ότι το αρχείο
με τις προτιμήσεις των πελατών ενημερώνεται
αναλόγως
qÖÄÑºÕÄÈÐÑÈÔÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÈÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
υποδοχής
qÖÄÑºÕÄÈÐÄÍÍÈÀÃ»ÍÑÄÊÍÈÌÓÌÈÊ¬
γεγονότα που διοργανώνονται στο ξενοδοχείο

q ÉÈÍËÍÆÄ¼ÑÍÖÔÖÀËË»ËÍÖÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌ
του τμήματος και τη βελτίωσή τους σε συνεργασία
με τον Front Office Manager
q¦ÀËÓÐÍÏ¼×ÄÈÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÑ¬ÑÇÌ¬ÅÈÉ»
τους με φιλικό και περιποιητικό τρόπο, σύμφωνα
με τα πρότυπα του ξενοδοχείου
qÖÌÍÃÄ¿ÄÈÑÍÖÔ7*1ÄË¬ÑÄÔÐÑÍÃÓ¬ÑÈ½ÑÍÖÔ
Σ’ αυτούς που επισκέπτονται για πρώτη φορά
το ξενοδοχείο τους εξηγεί τις υπάρχουσες παροχές.
Μέσα στο δωμάτιο παρέχει πληροφορίες σχετικά
με τις υπηρεσίες για την εξασφάλιση της άνεσής
τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.
Με τους τακτικούς πελάτες μπορεί να αναπτύξει
μια περαιτέρω συζήτηση
qÀÏÀºÌÄÈÆÌÎÐÑÇÔÑÓÌÀÏÍÕÎÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌ
του ξενοδοχείου τόσο για τουρίστες, όσο
και επαγγελματίες πελάτες, παρέχοντας
πληροφορίες που μπορεί να τους ενδιαφέρουν
q²ÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÀÀÈÑ»ÀÑÀÑÓÌÄËÀÑÎÌÄÄÖÆÄÌÈÊ½
και αποτελεσματικό τρόπο και τα αναθέτει στους
συναδέλφους για να διασφαλίσει την ικανοποίηση
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÇÌºÊÁÀÐÇ
των αιτημάτων όταν αυτό είναι απαραίτητο
q¢¼ÌÀÈÄÌ»ÄÏÍÔÆÈÀÑÈÔÄÊÃÇËÎÐÄÈÔ
που λαμβάνουν χώρα στο ξενοδοχείο
q ÌÑÀÍÊÏ¼ÌÄÑÀÈÐÄÊ¬ÒÄ¬ËËÍÄÏÈÐÑÀÐÈÀÊ½
αίτημα (συναφές με το αντικείμενο
δραστηριότητας της θέσης) που προκύπτει
& του ανατίθεται από τον προϊστάμενο του
Προφίλ υποψηφίου:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας, απαραίτητη η γνώση άλλης ευρωπαϊκής
γλώσσας (γαλλικά, γερμανικά, ρώσικα, ιταλικά)
q¼ËÓÀÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ 
δημοσίων σχέσεων και μάρκετινγκ ή άλλου
συναφούς αντικειμένου ιδιαίτερα επιθυμητό
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες 5 *
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿
προγράμματος PMS (κατά προτίμηση Protel)
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÄÀÅ»ÄÄË¬ÑÄÔ ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
και υπαλλήλους, προσανατολισμός
στο αποτέλεσμα, στην εξυπηρέτηση του πελάτη
qÌÎÐÇÑÇÔÕÏ»ÐÇÔÑÓÌTPDJBMNFEJB
για την επικοινωνία με υποψήφιους,
αλλά και υπάρχοντες πελάτες
q³ÏÈÐÑÇÑÄÕÌÈÊ»ÓË»ÐÄÓÌ VQTFMMJOH ÄÈËºÍÌ
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÍÖ ÄÖÆÄÌÈÊÍ¿ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊÍ¿
χειρισμού των προβλημάτων των πελατών
με στόχο την πλήρη ικανοποίηση του επισκέπτη
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÄÖÄËÈÉ¼À
qÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÏÍÐÍÕ»
στη λεπτομέρεια, ικανότητα διοίκησης ομάδας
q¢ÖÆºÌÄÈÀ ÀÅÍÐ¼ÓÐÇ ÀÊÏ¼ÁÄÈÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q»ÌÄÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»Ô
υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½
και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
qÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÈÐÑºÆÀÐÇ ÆÈÀ½ÐÍÖÔ
δεν είναι μόνιμοι κάτοικοι Κασσάνδρας)
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔ
βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία στην
ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση, αναγράφοντας
τον κωδικό της θέσης στο e-mail: hr@miraggio.gr.
Βιογραφικά που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή στέλνονται χωρίς φωτογραφία δεν θα
αξιολογηθούν. Θα επικοινωνήσουμε στο προσεχές
διάστημα μόνο με όσους επιλεγούν για συνέντευξη.
H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort,
που εδρεύει στην Κω, αναζητεί για να προσλάβει
άμεσα:
Καμαριέρες/Καθαρίστριες
Απαραίτητα προσόντα:
qÀºÕÄÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿½ËÓÌ
των λειτουργιών του τμήματος, τουλάχιστον
2 χρόνια στην ίδια θέση
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍ
καθαριότητας με την αυστηρή εφαρμογή
κατευθυντήριων γραμμών
Καθήκοντα:®ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔÏ½ËÍÔÖ¬ÆÄÑÀÈÀÄÖθείας στην προϊσταμένη ορόφων του ξενοδοχείου.
Η καμαριέρα/καθαρίστρια θα είναι υπεύθυνη για
τη διατήρηση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου
στην καθαριότητα των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων.
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q ½ÅÍÈÑÍÔÖÊÄ¼ÍÖ»ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
(προαιρετικά)
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε ξενοδοχεία 4* ή 5*, all inclusive
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ
των δωματίων
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση
των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
Βιογραφικά στο e-mail: hr@aegeanview.gr
Η εταιρία Xenios Gate με τρεις ξενοδοχειακές
μονάδες στη Θάσο αναζητά για τα ξενοδοχεία της
κατά τη σεζόν 2018
Reservations Manager
Περιγραφή θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
του τμήματος κρατήσεων
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qÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔ
και τουριστικά γραφεία για θέματα κρατήσεων
q,ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔÑÓÌÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ ºËÄÆÕÍÔÊÀÈÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇ
δεδομένων στα διαδικτυακά κανάλια κρατήσεων
των ξενοδοχείων
q¦ÀÑÀÌÍ»ÃÓÀÑ¼ÓÌ ÑÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔ
λογαριασμών πελατών
q³ÏÈÐÑÇÄÀÅ»ÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÈÃÈÀ¼ÑÄÏÓÌÀÀÈÑ»ÐÄÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÄÏÆÀÐÈÎÌÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
υπαλλήλων υποδοχής
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ
γερμανικών ή επιπλέον ξένων γλωσσών)
qÌÎÐÄÈÔ¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
προγραμμάτων (κατά προτίμηση Protel)
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿05"T
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
και στην ικανοποίηση του πελάτη
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ 
ευέλικτος και συνεργάσιμος χαρακτήρας
με πνεύμα συνεργασίας, oμαδικότητας
Παροχές εταιρίας:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄÍÕÈÊ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔÀÍËÀÁºÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία στο e-mail: mng.albeach@xeniosgate.gr.
ÈÀ½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Stella Hotels is a company which became active in
XJUI4UFMMB7JMMBHFIPUFM*O UIFDPNQBOZ
opened the second hotel Stella Palace and in 2017,
Stella Island luxury resort & spa began its operation.
It is a fast developing company which invest in
hospitality and plans to grow even more the next
years. The hotels are providing to the guests great
RVBMJUZPGGBDJMJUJFTBOETFSWJDFT5IFNBJOBTTFU
of the company is the staff. Throughout the years,
the company was always looking for reliable, kind,
XFMDPNJOHBOEFOUIVTJBTUJDQFPQMFUPKPJOUIFUFBN
For summer season 2018, the company is seeking
RVBMJGJFEDBOEJEBUFTUPGJMMUIFCFMPXQPTJUJPOT
Guest Relations Manager
Required qualifications:
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFBT(VFTU
relations Manager in a 5* hotel
q%FHSFFJO5PVSJTN)PTQJUBMJUZ
q&YDFMMFOU$PNQVUFSTLJMMT .T0GGJDF 
& knowledge of Hotel Manager Systems,
ideally PMS Fidelio
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIXSJUUFO
and spoken english and german or french
JTBNVTU,OPXMFEHFPGBUIJSEMBOHVBHF
will be considered as an asset
q-FBEFSTIJQTLJMMTXJUIBCJMJUZUPTVQFSWJTF
q4FMGNPUJWBUFE DPNNVOJDBUJPOBM XJUIOBUVSBM
ability and confidence to sell/promote
q&YDFMMFOUDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMTBOEQSPCMFN
solving skills
q%JTQMBZBQPMJUFBOEQSPGFTTJPOBMBUUJUVEF
to internal and external guests
q(PPEPSHBOJ[BUJPOBMBOENVMUJUBTLJOHBCJMJUJFT
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
$WTUPe-mail: hr@stellahotels.gr
Τα ξενοδοχεία Evilion & Stilvi βρίσκονται στους
ºÍÖÔ ½ÏÍÖÔ ÈÄÏ¼ÀÔ  ½ËÈÔ  ºÑÏÀ À½ ÑÇÌ
απέραντη αμμώδη οργανωμένη παραλία. Δέχονται
ÄÈÐÊºÑÄÔÀ½ÑÍÌ Ï¼ËÈÍºÓÔÊÀÈÑÍÌ®ÊÑÎÁÏÈÍ
Ë»ÏÓÔÀÌÀÊÀÈÌÈÐºÌÍÈÕÎÏÍÈÊÀÈÃÓ¬ÑÈÀ¢Öχάριστο και πολύ φιλικό περιβάλλον.
Reception/Υπάλληλος Υποδοχής
ÈÀÄÍÕÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ»ÌÄÔ
Προσόντα υποψήφιων:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼ÊÀÈÇÉºÌÇÆËÎÐÐÀÄÏÀÌÈÊ¬
qÌÎÐÇ¤± ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
και συστήματος κρατήσεων
q¢Å¬ÌÈÐÇÊÀÈ¬ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Παρέχεται:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈË»ÏÇÔÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
Βιογραφικά στο e-mail: info@hotel-evilion.com
Το ξενοδοχείο 4* αστέρων Sovereign στην Καρδάμαινα της Κω αναζητά:
Προϊσταμένη Ορόφων
Βιογραφικά στο e-mail: gounarasstelios1@yahoo.
gr ή στο φαξ: 22420 91943, τηλ.: 22420 92334-5.
±Ä¿ÒÖÌÍÈÊ¨Ï¬ÆÊÍÔÊ§ÍÌÀÕ¬Ô
Reservations Executive (code: RESM YST)
0VSVOJRVFDPNQBOZ "YJB)PTQJUBMJUZ FTUBCMJTIFE
in 2012, operates in hotel reservation management,
05"T 0OMJOF 5SBWFM "HFOUT  BOE SFWFOVF
management. On behalf of our new luxury hotel
partner, Euphoria Retreat, we are currently seeking
to recruit a Reservations Executive to be based
onsite in Mystras/Sparta. Opening in May, 2018,
Euphoria Retreat is positioned to be the most
desirable destination spa in Europe. This demanding
position will be responsible for handling the smooth
and efficient operations of the 5 star resort which
is made up of 45 luxury rooms and suites, 1 onsite
restaurant, and first-class spa facilities.
Requirements:
q.JOJNVNPGZFBSTFYQFSJFODFJOBMVYVSZ
hotel’s reservation department, ideally with spa
q$BQBDJUZPGEFWFMPQJOHBOENBJOUBJOJOH
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excellent relations with spa goers, luxury
travellers, as well as travel agencies
q'BNJMJBSJ[BUJPOXJUIPQFSBUJPOQSPDFEVSFT
q$PNQVUFSQSPGJDJFODZBOEFYIJCJUFEFYQFSJFODF
XJUI1.405"TTZTUFNT
q)PUFMNBOBHFNFOU CVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO
EFHSFFGSPNBDDSFEJUFEVOJWFSTJUZ
q4USPOHXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO
TLJMMTJOCPUIHSFFLBOEFOHMJTI
q"EEJUJPOBMMBOHVBHFTXJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q5FBNTQJSJU
q)JHIMZPSHBOJ[FEXJUITQFDJBMBUUFOUJPOUPEFUBJM
q3FTVMUTPSJFOUFE
Job Description:
q$PPSEJOBUFXJUIUIFIPUFMTUFBNUPFOTVSF
UIFCSBOETHVJEFMJOFTBSFNFU
q"EPQUBOEBQQMZUIFTBMFTTUSBUFHZ
PGUIFIPUFM SFMBUFEJOSFTFSWBUJPOT
q.BOBHFBMMPOMJOF PGGMJOFBOEUFMFQIPOF
reservations
q1SFQBSFHSPVQPGGFSTBDDPSEJOHUPTBMFT
EFQBSUNFOUHVJEFMJOFT
q0QFSBUFIPUFMT1.4
q.BJOUBJODPOUBDUXJUITBMFTEFQBSUNFOU
BOEIPUFMNBOBHFNFOU
q1SFQBSFVTFGVMSFQPSUTGPSTBMFT
BOENBOBHFNFOU TDIFEVMFEBOEBEIPD
q#FJOGPSNFEPGBMMTQBQSPEVDUTBOEUSFBUNFOUT
QBDLBHFEPSOPU TUBZJOHDVSSFOUPOBOZDIBOHFT
q&OTVSFBMMJOUFSOBMFYUFSOBMSFTFSWBUJPOT
EFQBSUNFOUTDPNNVOJDBUJPOTNBEFBSFDPSSFDU 
CSBOEDPNQMJBOUBOEXJMMFOIBODFUIFCSBOEJNBHF
q0SHBOJ[FBOENBOBHFTJUFJOTQFDUJPOTUPHFUIFS
XJUIUIFIPUFMNBOBHFS
q.BOBHFGJMJOHBOETQFDJBMTVCNJTTJPOT
q.BOBHFPOMJOFDPNNFOUT RVFTUJPOT FUD
The company offers:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
q"MMZFBSFNQMPZNFOUCBTFEJO.ZTUSBT4QBSUB
q'SJFOEMZXPSLFOWJSPONFOU
q&YQFSJFOUJBMDVMUVSFUSBJOJOHCBTFEPOIPMJTUJD
IFBMJOHBQQSPBDIPGPVSTQB
1MFBTFTFOEVTZPVSDWXJUISFDFOUQIPUPBOEBOZ
BWBJMBCMFSFGFSFODFTSFDPNNFOEBUJPOTUPcareers@
BYJBIPTQJUBMJUZDPN'PSZPVSDPOWFOJFODF BQQMZCZ
NFOUJPOJOHUIFQPTJUJPOSFGFSFODF QPTJUJPODPEF
3&4.:45 %VFUPUIFTFOTJUJWJUZPGUIFQPTJUJPO 
BQQMJDBUJPOT XIJDI EP OPU NFFU UIF NJOJNVN
SFRVJSFNFOUTJOEJDBUFEBCPWFXJMMOPUCFDPOTJEFSFE
GPSGVSUIFSSFWJFX
Το Club Med, η εταιρία που δημιούργησε την ιδέα
ÑÓÌÃÈÀÊÍÎÌBMMJODMVTJWFÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÊÀÈ
ÃÈÀÒºÑÄÈSFTPSUTÖÂÇË»ÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÐÑÈÔÈÍ
½ÍÏÅÄÔÑÍÍÒÄÐ¼ÄÔÐÑÍÌÊ½ÐÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Receptionist
ÈÀÑÇÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀÑÍÖ(SFDPMJNBOP στη
ÈÕ¬ÃÀ¢ÖÁÍ¼ÀÔÊÀÑ¬ÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Ï¼ËÈÍÔ®ÊÑÎÁÏÈÍÔ 
Εάν:
q¢¼ÐÑÄÀ½ÅÍÈÑÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô
ÐÕÍË»Ô
q´ÕÄÑÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÏÄÐÄÂÈ½ÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ
 »
q§ÈË¬ÑÄ¬ÑÀÈÐÑÀÆÀËËÈÊ¬ÊÀÈÀÆÆËÈÊ¬
q¢ÈÒÖÄ¼ÑÄÌÀÀÌÀÑ¿ÉÄÑÄÑÀÑÀËºÌÑÀ
ÊÀÈÑÈÔÃÄÉÈ½ÑÇÑºÔÐÀÔºÐÀÐÄºÌÀÖÂÇË»Ô
ÍÈ½ÑÇÑÀÔÍËÖÍËÈÑÈÐÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q´ÕÄÑÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÊÀÈÑÇÃÈÄÒÌ»ÊÀÏÈºÏÀÊÀÈÂ¬ÕÌÄÑÄÆÈÀ¼ÀÄÑÀÈÏ¼À
ÄÈÐÕÖÏ»ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÇÊÍÖËÑÍ¿ÏÀ
Στο Club Med:
qÀ×»ÐÄÑÄ¼ÀÍÌÀÃÈÊ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À 
ÍÖÒÀÐÀÔÄËÍÖÑ¼ÐÄÈÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½
ÊÀÈÏÍÐÓÈÊ½Ä¼ÄÃÍ
qÀºÕÄÑÄÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼ÑÄ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ¬
qÀÍÏºÐÄÑÄÌÀÀÌÀÑ¿ÉÄÑÄÑÍ¬ÒÍÔÆÈÀÑÍ
Ä¬ÆÆÄË¬ÐÀÔ ÌÀÀÉÈÍÍÈ»ÐÄÑÄÑÈÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑºÔ
ÐÀÔÊÀÈÌÀÀÌÀÊÀË¿ÂÄÑÄÑÀÑÀËºÌÑÀÐÀÔ
Προσφέρουμε:
qÈÀÍÌ» Ë»ÏÇÃÈÀÑÏÍÅ» ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈ¬ËËÀËÄÍÌÄÊÑ»ÀÑÀÍÖÐÖÌÃºÍÌÑÀÈ
ÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÑÍÖÍ¼ËÍÖ$MVC.iEJUFSSBOiF
q§ÈÐÒ½ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔ
ÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÄÑ¬ÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Ä¼ÑÄ½ËÄÔÑÈÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀÑÇÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍ
XXXDMVCNFEKPCTHSÊÀÈÊ¬ÌÑÄÀ¼ÑÇÐÇPOMJOFIUUQ
XXXDMVCNFEKPCTHSZQPCPMJBJUJTJTBQFZUIFJBTTUP
LFOUSPEJBLPQPO¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÌÇÄÏÎÌÄÈÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬
½ÌÍÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÑÓÌÍÍ¼ÓÌÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
Το ανακαινισμένο ξενοδοχείο Eden Roc στην προ
Ð¬ÒÄÈÀÀËËÀÆ»ÔÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÔÊÀÈÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÀÐÑºÏÓÌ ×ÇÑ¬
Υπάλληλο Υποδοχής
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι:
q ½ÅÍÈÑÍÈÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô 
qÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÀÆÆËÈÊ¬ ÆÀËËÈÊ¬
»ÏÓÐÈÊ¬¢ÈËºÍÌÆËÎÐÐÄÔÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
qÀºÕÍÖÌ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÀºÕÍÖÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÄ¼ÀÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mailÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
JOGP!FEFOSPDHS»ÌÀÐÖËÇÏÎÐÍÖÌ¼ÀÀ¼ÑÇÐÇÄÌÑ½Ô
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÊÀÒÇÄÏÈÌ¬Ä ÍÕË
¯½ÃÍÖ¦ÀËËÈÒºÀÔ° ¨
HotelBrain BOJOEFQFOEFOUDPNQBOZTQFDJBMJ[JOH
JOIPUFMNBOBHFNFOU DPOTVMUJOHBOEEFWFMPQNFOU 
JTDVSSFOUMZTFFLJOHUPSFDSVJUGPSBNBOBHFEIPUFM
JO.ZLPOPT QSPGFTTJPOBMGPSUIFQPTJUJPOPG
Resident Manager (Code: RES MYK)
3FTQPOTJCMFUPQSPWJEFDVTUPNFSGPDVTFETFSWJDF
UP UIF HVFTUT  SFTQPOTJCMF GPS UIF EBZUPEBZ
NBOBHFNFOUPGUIFIPUFMBOEJUTTUBGG NBOBHJOH

CVEHFUT BOE GJOBODJBM QMBOT  SFDSVJUJOH  USBJOJOH
BOENPOJUPSJOHTUBGG
Qualifications:
q%FHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBTB3FTJEFOU
PS0QFSBUJPO.BOBHFSQSFGFSBCMZJOBMVYVSZ
CPVUJRVFIPUFM
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIFOHMJTIBOEHSFFL
language is essential
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHO
MBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q4FMGNPUJWBUFE FOUIVTJBTUJD
DVTUPNFSPSJFOUFE
q&YDFMMFOU.40GGJDFDPNQVUFSTLJMMT
q/FHPUJBUJPOFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
"OBUUSBDUJWFQBDLBHFPGCFOFGJUTJTPGGFSFE
BDDPSEJOHUPRVBMJGJDBUJPOT
4IPVMEZPVXJTIUPCFBNFNCFSPG)PUFM#SBJOUFBN 
QMFBTFTFOEVTZPVSDWXJUIBQIPUPUPe-mail: eleni@
IPUFMCSBJODPN  PS GPMMPX UIF MJOL CFMPX IUUQ
IPUFMCSBJODPNDBSFFST $WT XJUI OP SFGFSFODF
DPEFBOEOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFTXPOU
CFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO"MMBQQMJDBUJPOTXJMM
CFUSFBUFEJOUIFTUSJDUFTUDPOGJEFODF
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀEl Greco Tours×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÕ½ÄÌÇ
ÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Υπαλλήλους για το Τμήμα Κρατήσεων
& Πωλήσεων Tοπικών Eκδρομών
Σύβοτα Θεσπρωτίας
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ ÇÍËÍÊË»ÏÓÐÇ
των στρατιωτικών υποχρεώσεων
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÄÖÏ½ÐÃÄÊÑÄÔ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÑºÆÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ Ð¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍÄÉ»Ôe-mail: IS!FMHSFDPHS
°Í ÍËÖÑÄËºÔ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í TUI Sensimar Grand
Mediterraneo Resort & Spa 5* by Atlantica ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Guest Relations
Απαραίτητες προϋποθέσεις υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÆÌÎÐÇÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÓÌÉºÌÓÌ
ÆËÓÐÐÎÌÊÏ¼ÌÄÑÀÈÒÄÑÈÊ¬
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍÄÉ»Ôe-mail:
HFO@NOH@HSBOENFE!BUMBOUJDBIPUFMTDPN
ÈÀÍÌ» (SFDPUFM ´ÌÀÔ ÍË½ÊËÇÏÍÔ Ê½ÐÍÔ ÐÄ
ÊÀËÄ¼ÌÀÆ¼ÌÄÈÔÊÍ¬ÑÈÑÍÖÑÇÌGrecotel Hotel
& Resorts ÐÑÇÌÊÍÏÖÅÀ¼ÀÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀ
ÍËÖÑÄËÍ¿ÔÅÈËÍÉÄÌ¼ÀÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÑÀ½ÌÄÈÏÀÅÑÈ¬
ÕÌÍÌÑÀÈÀ½ÍËËºÔÈÊÏºÔÈÐÑÍÏ¼ÄÔ¦¬ÒÄÐÑÈÆ» 
ÕÀ½ÆÄËÍ ÀÌ¬ÌÇÐÇÄ¼ÌÀÈÄÏ»ÅÀÌÍÃÇÈÍ¿ÏÆÇÀ
ÑÓÌÀÌÒÏÎÓÌÀÔÈÀÄ¬ÔÃÈÀÍÌ»ÐÇÀ¼ÌÄÈ
ÅÏÍÌÑ¼ÃÀ ÌÑÈÄÑÓ¼×ÄÈÔÑÇÃÈÀÍÌ»ÓÔÄÄÈÏ¼À
ÍÖÍÅÄ¼ËÄÈÌÀÄ¼ÌÀÈÍÌÀÃÈÊ»ÄÕÓÏ¼×ÄÈÔÆÈÀÑÍ
ÑÀËºÌÑÍÐÍÖÊÀÈÑÇÌÏÍÐÍÕ»ÐÍÖÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
ÃÍ¿ËÄÂÄÄÑÍÖÔÊÀË¿ÑÄÏÍÖÔÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔÐÑÇÌ
&ËË¬ÃÀÊ¬ÌÄÀ¼ÑÇÐÇÑÎÏÀÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÍÖ
Housekeeping Manager
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÀÍÃÍÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q¢ÉÓÐÑÏºÅÄÈÀÊÀÈÅÈË½ÉÄÌÇÃÈ¬ÒÄÐÇ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
Παροχές:
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÑÀÒÄÏ½ÑÇÑÀÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇºÐÀÀ½ÐÖÄÑÍÕ»
ÐÄÏÍÆÏ¬ÀÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÔ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÖÔËºÍÌÊÀÑÀÉÈÓºÌÍÖÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔÑÍÖÕÎÏÍÖ
ÌÀ×ÇÑ»ÐÑÄÑÇÌÀÆÆÄË¼ÀÐÑÍlink: IUUQXXXHSFDPUFM
DPNFMDBSFFSTJOEFYIUNM ÀÑ»ÐÑÄBQQMZ»MPH
JOÊÀÈÐÖËÇÏÎÐÑÄÑÇÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»À¼ÑÇÐÇ ÄÈ
ÐÖÌ¬ÑÍÌÑÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ
4FDSFUIPUFMTGBNJMZDPOUJOVFTUPHSPXXJUIUIF
PQFOJOH PG 4FDSFU -FHFOE 4VJUFT BOE 4BOUPSJOJ
4FDSFU 1SFNJVN $VSSFOUMZ Santorini’s Secret
HotelsBSFTFFLJOHUPSFDSVJUB
Night Auditor
Position requirements:
q ZFBSTFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPO
JOB PSMVYVSZCPVUJRVFIPUFM
q%FHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGHSFFLBOEFOHMJTIMBOHVBHF 
BEEJUJPOBMMBOHVBHFTXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q,OPXMFEHFPGBOZ1.4JTDPOTJEFSFEFTTFOUJBM 
LOPXMFEHFPG1FSTFBT1.4 XJMMCFDPOTJEFSFE
as an asset
q(VFTUGSJFOEMZNFOUBMJUZ
q4VQFSJPSDPNQVUFSTLJMMT<.JDSPTPGU0GGJDF 
TPDJBMNFEJB FNBJMT JOUFSOFU>
q5FBNXPSLTQJSJU

q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUQMBOOJOHBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
Key responsibilities:
q&OTVSFBQPMJUFXBSNXFMDPNFUPBMMHVFTUT
q.BOBHFBMMEFQBSUNFOUTPQFSBUJPO
q.BJOUBJOBUBMMUJNFTBIJHITUBOEBSE
PGQFSTPOBMBQQFBSBODFBOEIZHJFOF
q&OTVSFFYDFMMFOUSFTQPOTFUPHVFTUSFRVFTUT
DPNQMBJOUT
q'PMMPXPQFSBUJPOBMQSPUPDPMT
q#VJMEVQGVMMLOPXMFEHFPGIPUFMGBDJMJUJFT
& services
The company offers:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZBDDPSEJOHUPRVBMJGJDBUJPOT
q4FBTPOBMFNQMPZNFOU
q'SJFOEMZXPSLFOWJSPONFOU
q"DDPNNPEBUJPO
q5SBJOJOHTFNJOBST
q$BSFFSEFWFMPQNFOU
1MFBTFTFOEVTZPVSDWXJUISFDFOUQIPUPBOEBOZ
BWBJMBCMFSFGFSFODFTSFDPNNFOEBUJPOTUPe-mail:
IS!TBOUPSJOJTFDSFUDPN 'PS ZPVS DPOWFOJFODF
BQQMZCZNFOUJPOJOHUIFQPTJUJPOSFGFSFODF
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀΒlue Lagoon Resort
ÐÑÇÌ¦Ó×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÌÌÄÀÐÄ×½Ì
Προϊσταμένη Ορόφων
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
qÄÑÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÒºËÇÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬
και γνώση
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÆÈÀÑÍÌÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍe-mail: IS!CMVFMBHPPOHSPVQHS
ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À Ö½ÂÇÑÍÖÏÍØÐÑÀºÌÍÖ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÊÄÓÏÆ¼ÍÖÀÊºÏÍÆËÍÖ 
°ÇË ÅÀÉ
Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική,
ÑÍ ÍÍÏÅ½ÑÄÏÍ ÊÀÈ ËÇÏºÐÑÄÏÍ ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½
ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων
(Code: HSΑ)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»ÔÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÐÑºÏÓÌ
ÊÀÈÐÄÄÆ¬ËÄÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊºÔÍÌ¬ÃÄÔ
qÌÎÐÇÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÐÄÒºÀÑÀ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ ÆÌÎÐÇÑÍÖ4ZTDP¢QJUPNF
4ZTUFNÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑÍÖÔ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ Ö½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÐÑÍe-mail: IS!QPSUPDBSSBT
DPN»ÄGBYÐÑÀÊÀÈ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

°Í ÍËÖÑÄËºÔ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í La Marquise Luxury
Resort ComplexÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ¦ÀËËÈÒºÀÔ¯½
ÃÍÖ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍ
TQBÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ »DJUZTQB»ÍËÖÃ¿ÌÀÍ
ÊºÌÑÏÍÍÍÏÅÈ¬Ô
qÑÖÕ¼ÍÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈËºÍÌ
ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÀËËÈÊ»»ÇÆÄÏÀÌÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
και ευχέρεια στην επικοινωνία
q®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄ¬ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
ÀÈÐÒÇÑÈÊÍ¿À½°¢¥ÒÀÏÍÑÈÇÒÍ¿Ì
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!MBNBSRVJTFHS¢È
ÊÍÈÌÓÌ¼ÀÒÀÆ¼ÌÄÈ½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖ
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
Santa MarinaJTBOVCFSMVYFSFUSFBUGPSFYQMPSFST
BOEDPMMFDUPSTPGUIFXPSMETJTMBOEJEZMMFYQFSJFODFT
4FUPWFSMPPLJOHUIFFYRVJTJUFBOEJDPOJD0SOPTCBZ 
4BOUB.BSJOBDSVDJBMMZDPNNBOETUIFPOMZQSJWBUF
CFBDIPO.ZLPOPT NBLJOHJUTUSBOTQBSFOUUVSRVPJTF
XBUFSTBOEXIJUFTJMLTBOETBHFOVJOFTBODUVBSZ
GSPNUIFQVCMJDFZF4BOUB.BSJOB BMVYVSZDPMMFDUJPO
SFTPSUWJMMBT .ZLPOPT JTTFFLJOHGPS
Spa Therapists
Being part of our team, you need to:
q%FMJWFSBWBSJFUZPGTQBTFSWJDFTMJLFNBTTBHFT 
CPEZUSFBUNFOUT GBDJBMT FUD
q.BOBHFBOEDBSSZPVUQSPDFEVSFT IBWF
DVSSFOULOPXMFEHFPGUSFBUNFOUT BOEFOTVSFBMM
USFBUNFOUTDPNQMZXJUIDVSSFOUMFHJTMBUJPO
BOEDPNQBOZTUBOEBSET
q&OTVSFDMJFOUFYQFSJFODFJTQSPGJDJFOUJODMVEJOH
CPPLJOHT QBZNFOUT BOEDPOTVMUBUJPODBSET
q*OUFSBDUBOEDPNNVOJDBUFFGGFDUJWFMZXJUI

DMJFOUT NFNCFST UFBNNFNCFST HVFTUT 
BOENBOBHFNFOUUFBN
q4VHHFTUBOEQSPNPUFSFUBJMQSPEVDUT
PSBEEJUJPOBMTFSWJDFT
q&OTVSFUIBUIZHJFOFBOEDMFBOJOHTUBOEBSET
BSFBEIFSFEUP
q&OTVSFUIBUBMMPQFSBUJPOBMDIFDLMJTUT
BSFJOQMBDFBOEFGGFDUJWFMZGPMMPXFE
To be successful in this role you must have:
q3FMFWBOUEFHSFF
q1SPWFOXPSLFYQFSJFODFBTBTQBUIFSBQJTU
OESFMFWBOUDFSUJGJDBUJPO
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTIMBOHVBHF
q$PNNVOJDBUJPOBOEHVFTUTFSWJDFTLJMMT
q1PTJUJWFBUUJUVEF
q$PNNJUUFEUPEFMJWFSJOHBIJHIMFWFM
PGDVTUPNFSTFSWJDF
q&YDFMMFOUHSPPNJOHTUBOEBSET
q4QFDJBMRVBMJGJDBUJPOTTVDIBTTIJBUTVNBTTBHF
q5IBJNBTTBHFSFGMFYPMPHZXJMMCFDPOTJEFSFE
strong assets
q%FUBJMPSJFOUFE QBTTJPOBUFBOEGPDVTFE
POQSPWJEJOHIJHIRVBMJUZSFTVMUT
q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUFBOEGPDVTFE
POQSPWJEJOHIJHIRVBMJUZSFTVMUT
q4FMGNPUJWBUFE NVMUJUBTLJOHBOEQSPBDUJWF
"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
About the benefits:
q$IBODFUPCFEFWFMPQFEXJUIJOUIFNPTU
JOOPWBUJWFPQFSBUPSPGMJGFTUZMFIPTQJUBMJUZ
CSBOETJOUIFXPSME
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q"DDPNNPEBUJPOBOENFBMTXIJMF
ZPVXJMMCFJO.ZLPOPT
q0OHPJOHUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOUIJTFYDJUJOHPQQPSUVOJUZUPHSPX
XJUIJOUIFNPTUJOOPWBUJWFIPTQJUBMJUZPQFSBUPS QMFBTF
TFOEBOFOHMJTISFTVNFBOEBSFDFOUQIPUPHSBQIUP
IS!TBOUBNBSJOBHS1MFBTFOPUF$WTOPUGVMGJMMJOHUIF
BCPWFQSFSFRVJTJUFTXPOUCFUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO
® ½ÈËÍÔ ÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô ÈÀÑÏÈÊ»Ô Figura ×ÇÑÄ¼ ÊÀ
Ñ¬ËËÇËÄÔÖÍÂ»ÅÈÄÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌÐÑÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÑÓÌ ÒÇÌÎÌ
Aισθητικός (κωδικός θέσης: FA 31)
Προφίλ υποψηφίων:
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖÊË¬ÃÍÖ
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈÐÇÀÌÑÈÊ½
ÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆ»ÔÒÄÏÀÄÈÎÌÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
ÐÎÀÑÍÔÊÀÈÏÍÐÎÍÖ
q¢ÖÆºÌÄÈÀ ÖÍÍÌ» ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÏÍÐÄÆºÌÇ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®È ÖÍÂ»ÅÈÄÔ ÍÖ ËÇÏÍ¿Ì ÑÈÔ ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½¿ÅÍÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍe-mail: IS!GJHVSBCPEZ
gr§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÈÔÖÍÂ»ÅÈÄÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀ
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
8FBSFIJSJOH#SBOEOFXIPUFMVOEFSNBOBHFNFOU
JO.ZLPOPT BTUBSSBUFTQSPQFSUZXJUIFYDMVTJWF
TFSWJDFT JTTFFLJOHGPSFYQFSJFODFEFNQMPZFFTJO
UIFGPMMPXJOHEFQBSUNFOUT
Spa Therapist
q)PVTJOH NFBMTBOEBDPNQFUJUJWFTBMBSZ
XJMMCFQSPWJEFEUPUIFSJHIUDBOEJEBUFT
q.VTUIBWFQSJPSFYQFSJFODFJOUIFIPTQJUBMJUZ
JOEVTUSZ CFGSJFOEMZ QPMJUFBOEQSPGFTTJPOBM
q&OHMJTIEJQMPNBJTDPNQVMTPSZ
q"OZFYUSBMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBTBQMVT
Apply to e-mail: QBSJT!IPUFMCSBJODPN
Kensho’s Boutique Hotel & Suites is currently
TFFLJOHUPSFDSVJUGPSUIFTFBTPO
Spa Therapists
Position requirements:
q.JOJNVNFYQFSJFODFPGZFBSTJOBTJNJMBS
QPTJUJPOJOTUBSIPUFMJTOFDFTTBSZ
q"EWBODFEVTFPGFOHMJTIMBOHVBHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGGBDJBMCPEZUSFBUNFOUT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGNBOJDVSFQFEJDVSF
q&YDFQUJPOBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTBOEHSFBU
DVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q"QPTJUJWF QVODUVBMBOEQSPGFTTJPOBMBQQSPBDI
q&YDFMMFOUBUUFOUJPOUPEFUBJM QSPCMFNTPMWFS 
UIJOLJOHPVUPGUIFCPY NBLJOHIBQQFOBUUJUVEF
q*NNBDVMBUFQFSTPOBMHSPPNJOHQSFTFOUBUJPO
q"QPTJUJWFBUUJUVEF FOUIVTJBTUJDQFSTPOBMJUZ
Kensho Hotel offers:
q"DDPNNPEBUJPO
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
$W SFDPNNFOEBUJPOTBOESFDFOUQIPUPSFRVJSFE
to e-mail: KPCT!LFOTIPNZLPOPTDPN
The Rocabella SantoriniJOUFOETUPCFUIFIPTQJUBMJUZ
IFBSUPGUIFBSFBPG*NFSPWJHMJBTNBMMQJDUVSFTRVF
4BOUPSJOJBOWJMMBHF PGGFSJOHHSFBUWJFXTUPUIF7PMDBOP 
0JB 5IJSBTTJBBOEUIFXPSMEXJEFLOPXO4BOUPSJOJBO
TVOTFU5IJTCPVUJRVFIPUFMTQBJTBSFGSFTIJOHBEEJUJPO
UPBWJMMBHFTQSBXMJOHXJUIUSBEJUJPOBMXIJUFXBTIFE
TUSVDUVSFTBOEJOUFOETUPQVUUIFGPDVTCBDLPOUIF
PVUEPPSTBOEOBUVSBMTVSSPVOEJOHT
Spa Therapist
Job description:
q%BZUPEBZSFTQPOTJCJMJUZGPSFRVJQNFOU QSPEVDUT 
DMFBOMJOFTTBOEIZHJFOFPGUIFUSFBUNFOUBSFBT
q5PCFBXBSFPGBMMUSFBUNFOUT SFUBJM 

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

BOEBOZQSPNPUJPOTPGGFSFEBUBOZHJWFOUJNF
q3FTQPOTJCMFGPSBDIJFWJOHTBMFTUBSHFUT
BTTFUCZUIF)PUFM.BOBHFS
q"TTJTUXJUIEFNPOTUSBUJPOTFWFOUTBTSFRVJSFE
q.VTUBEIFSFUPUSBJOJOHBTTFUEPXO
CZUIF)PUFM.BOBHFS
q5PNBJOUBJOUIFTUPDLBUUIFDPSSFDUMFWFM
GPMMPXJOHTFUTUBOEBSET
q'PMMPXBMMDMFBOJOHBOETUFSJMJ[JOHQSPDFEVSFT
TFUCZUIFMFBEUIFSBQJTU
q5PVTFUIFDPSSFDURVBOUJUJFTPGQSPEVDUT
BTTQFDJGJFECZUIFNBOVGBDUVSFSBOEOPUFYDFFE
UIBUBNPVOU
q.VTUBUUFOEBMMUSBJOJOHDPVSTFTBTEFFNFE
OFDFTTBSZCZUIFMFBEUIFSBQJTU
q3FTQPOTJCMFGPSLFFQJOHVQUIFIJHITUBOEBSE
PGUSFBUNFOUBOETFSWJDF
q5PTVQFSWJTFBOEDPOEVDUUIFTBGFUZPGVTFST
BOEFRVJQNFOUBUUIFTQBUPSFDFJWFUSBJOJOH
to ensure that all relevant legislation pertaining
UPUIF)FBMUITBGFUZBUXPSLMBXIFBMUI
IZHJFOFTUBOEBSETBSFJNQMFNFOUFENPOJUPSFE
q5PQSPWJEFDPVSUFTZUPHVFTUTBOEPUIFS
NFNCFSTPGTUBGGBUBMMUJNFT
q5PBTTJTUJOSFHVMBSJOWFOUPSZDPVOUTBVEJUT
Qualifications:
qZFBSTFYQFSJFODFBTBNBTTBHFUIFSBQJTU
JOSFQVUBCMFTQBPSIFBMUIDMVC
q%FHSFFPSDVSSFOUMJDFOTFJOBFTUIFUJDT 
QIZTJPUIFSBQZPSNBTTBHFUIFSBQZ
q&YDFMMFOUWFSCBMBOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPO
TLJMMTJOFOHMJTI,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHO
MBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q(PPELOPXMFEHFPG.40GGJDF
q&YUFOTJWFLOPXMFEHFBOEFYQFSJFODFPGEFFQ
NFEJUBUJPOBOESFMBYBUJPO
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q4USPOHJOUFSQFSTPOBMQSPCMFNTPMWJOHBCJMJUJFT
q)JHIMZSFTQPOTJCMFBOESFMJBCMF
q"CJMJUZUPGPDVTBUUFOUJPOPOHVFTUOFFET 
SFNBJOJOHDBMNBOEDPVSUFPVTBUBMMUJNFT
q4FMGNPUJWBUFE FOUIVTJBTUJDBOEQBTTJPOBUF
BCPVUUIFKPC
Apply to e-mail: IS!SPDBCFMMBTBOUPSJOJDPN$WT
XJUIOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFTXPOUCF
UBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCF
DPOTJEFSFEBTDPOGJEFOUJBM
°Í Ambassador Aegean Luxury Hotel & Suites
ÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ÑÇÔÀËÖÐ¼ÃÀÔ"FHFBO-VYVSZ)PUFMT 
ÑÍÍÍ¼ÍÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÇÄÏÈÍÕ»ÑÍÖ ÊÏÓÑÇÏ¼ÍÖ 
ÄÃÓ¬ÑÈÀÊÀÈÁ¼ËÄÔÊÀÈÈÃÈÓÑÈÊºÔÈÐ¼ÌÄÔ 
ÈÃÈÓÑÈÊ½ÄËÈÊÍÃÏ½ÈÍ ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍÊÀÈÖ½ÐÊÀÅÍTQB 
×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÄÏÕ½ÄÌÇÐÄ×½Ì
Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q°ÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌÊÀÈÀÐ¬×
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÖÂÇË½ÌÄ¿À
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
Πρόσθετα προσόντα:¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÎÒÇÐÇÔ
ÊÀÈÎËÇÐÇÔÖÇÏÄÐÈÎÌÊÀÈÏÍØ½ÌÑÓÌ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÈÀÍÌ»ÄXJGJÊÀÈºÌÀË»ÏÄÔÆÄ¿À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο e-mail: BNIPUFMNJLPOPT!HNBJMDPN
Αισθητικοί Τ.Ε.Ι.
£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÆÈÀGVMMUJNFÄÏÆÀÐ¼ÀÀ½ÍÌ¬ÃÀÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÀÃÖÌÀÑ¼ÐÀÑÍÔÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓ
ÐÇÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌÑÇ¬ÑÓÌÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÏÍÐÎÍÖ 
ÀÃÖÌÀÑ¼ÐÀÑÍÔÊÀÈÀÍÑÏ¼ÕÓÐÇÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÐÄÍËÖÃ¿ÌÀÄÔÍÌ¬ÃÄÔ
ÄÈÒÖÇÑ» ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈ
ÀÐÅ¬ËÈÐÇ CPOVT
qÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÄÉÀÐÅ¬ËÈÐÇ
ÊÀÑÍÈÊ¼ÀÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÊÀÒ½ËÇÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀÑÍÖºÑÍÖÔ
Προφίλ υποψήφιας:
qÀÃÈÀÒºÑÄÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÉºËÈÉÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: WBTHBMBOJT!HNBJMDPN¸ËÄÔ
ÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÄ¼ÌÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÍÈÐÖÌÄÌÑÄ¿ÉÄÈÔ
ÒÀÏÀÆÀÑÍÍÈÇÒÍ¿ÌÐÑÇÌ Ò»ÌÀ±Ä¿ÒÖÌÍÔÊ
¡ÀË¬ÌÇÔ ÊÈÌ
Το Santorini Princess Luxury Spa Hotel ÐÑÍ¤Ä
ÏÍÁ¼ÆËÈ ÊÀÈ ÑÍ Santorini Princess Presidential
SuitesÐÑÍ ÊÏÓÑ»ÏÈ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÄÈÏÇ
Αισθητικό/Φυσικοθεραπεύτρια
ÈÀÄÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ Ï¼ËÈÍÔ®ÊÑÎÁÏÈÍÔ 
Απαραίτητο προσόν: ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ
ÆÆËÈÊÎÌ
Προσφέρονται ÃÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
ÑÍÒºÀÑÍÖFNBJMÐÀÔÀÏÀÊÀËÎÌÀÀÌÀÅºÏÄÑÄ
ÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ e-mail: IVNBO
resources!TBOUPSJOJQSJODFTTDPN
ExclusivelySpa JTMPPLJOHGPS
Full Time-Spa Therapists
'PSBMVYVSZTQBNPVOUBJOSFUSFBUJO$ZQSVTGPSUIF
XJOUFSTFBTPOPSGPSBMMZFBSSPVOEKPC
Requirements:
q$BOEJEBUFTNVTUCFDJUJ[FOTPGBO&6NFNCFS
DPVOUSZPSIBWFUIFSJHIUUPXPSLJO$ZQSVT
q)JHITUBOEBSETJODVTUPNFSDBSFBOEIZHJFOF
with previous working experience in luxury
hotel spas

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
q4USPOHJOUFSQFSTPOBMTBMFTTLJMMTBSFFTTFOUJBM
q#FQSFQBSFEUPQSPNPUFUIFTFSWJDFTPGUIFTQB
XJUIJOUIFSFTPSU
q2VBMJGJFEJONVMUJQMFGVODUJPOT NBTTBHF
UIFSBQJTUT CFBVUJDJBOT OBJMUFDIOJDJBOT XBY 
XJMMCFQSFGFSSFE
q'MVFOUFOHMJTIJTFTTFOUJBM
"QQMZUPe-mail:ZJBOOJT!FYDMVTJWFMZTQBDPN
Spa Therapist (Θεραπευτής/τρια για Spa)
:PVSMJGF ZPVSKPVSOFZEuphoria Retreat BIPMJTUJD
EFTUJOBUJPOTQBSFTPSUJO.ZTUSBT POUIF1FMPQPOOFTF
QFOJOTVMBJOTPVUIFSO(SFFDF JTPQFOJOHJUTHBUFTJO
.BZ MBVODIJOHBOFXTQBUIBUJTEFTJHOFEUPCF
BNPOHUIFNPTUEFTJSBCMF%FTUJOBUJPO4QBTJO&VSPQF
0VSBQQSPBDIJTVOJRVFBOEIPMJTUJDDPNCJOJOHBODJFOU
(SFFLQIJMPTPQIZBOE)JQQPDSBUJDNFEJDJOFXJUIUIF
QSBDUJDFPG$IJOFTFNFEJDJOFXJUIUIFBJNUPDSFBUF
BUSVFCBMBODFCFUXFFOZPVSQIZTJDBM FNPUJPOBM
BOETQJSJUVBMEJNFOTJPOT5IJTJT&VQIPSJB BVOJRVF
TUBSSFTPSUXIJDIXJMMCFDPNQPTFEPGMVYVSZ
SPPNTBOETVJUFT SFTUBVSBOUXJUI.FEJUFSSBOFBO
)FBMUIZ4QB$VJTJOF MVYVSZUSFBUNFOUSPPNT B
VOJRVFTQIFSFQPPMXJUIIZESPUIFSBQZTUBUJPOT B
UIFSNBMTVJUFXJUITFOTPSZTIPXFST TBVOB 0UUPNBO
IBNNBN UFQJEBSJVN TUFBNSPPN IFBUFEMPVOHFST 
BSFMBYBUJPOSPPN BXBUTVQPPM BGJUOFTTDMVCBOE
FYFSDJTFTUVEJPT#FQBSUPGUIF&VQIPSJBFYQFSJFODF
CZKPJOJOHPVSUFBNOPXBOEIBWFUIFPQQPSUVOJUZUP
DPOUSJCVUFJOUIFMBVODIJOHBOETVDDFTTPGUIFGJSTU
EFTUJOBUJPOTQBSFTPSUJO(SFFDF8FBSFMPPLJOHUP
SFDSVJUUBMFOUFEQBTTJPOBUF4QB5IFSBQJTUT XJUI
Key Responsibilities:5IFNBJOKPCEVUJFTJODMVEF
EFMJWFSJOHBTFMFDUJPOPGQSPGFTTJPOBMBOEFOHBHJOH
XFMMOFTTUIFSBQJFTBOENBTTBHFUSFBUNFOUTJOBTBGF
BOEDPNGPSUBCMFNBOOFS6OEFSUIFEJSFDUJPOPGUIF
4QB.BOBHFS ZPVXJMMPGGFSBGVMMSBOHFPGUSFBUNFOUT
UPGVMGJMMEJGGFSFOUHVFTUOFFETBOEPCKFDUJWFTBOE
FOTVSFJOEJWJEVBMJ[FEHVFTUTFSWJDF:PVXJMMBDUJWFMZ
QBSUJDJQBUFJOPUIFSBSFBTPGUIF4QB0QFSBUJPOBOE
ZPVXJMMCFTVHHFTUJOHBOEQSPNPUJOHSFUBJMQSPEVDUT
PSBEEJUJPOBMTFSWJDFT"EEJUJPOBMRVBMJGJDBUJPOTBOE
TLJMMT TVDIBTJOSFGMFYPMPHZ TIJBUTV NZPGBTDJBM
SFMFBTFPS3FJLJ XJMMCFSFHBSEFEGBWPSBCMZ
Requirements:
q%FHSFFGSPNBUFDIOPMPHJDBM*OTUJUVUF
PSBQSJWBUFDFSUJGJFEDPMMFHFJO(SFFDFPSBCSPBE
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGNBTTBHFUFDIOJRVFT 
GBDFBOECPEZUIFSBQJFTBOEBOBUPNZ
BOEQIZTJPMPHZBSFFTTFOUJBM
q&YQFSJFODFJOTBMFTXJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q,OPXMFEHFPGFOHMJTIMBOHVBHF
q$PNNVOJDBUJPOBOEDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q$PMMBCPSBUJWFXPSLJOHTUZMF UFBNCVJMEJOH
BQQSPBDI
q0QFOUPBIPMJTUJDMJGFBQQSPBDI
Benefits:
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q7FSZFYDJUJOHBOEEZOBNJDXPSLJOH
FOWJSPONFOU
q1BSUJDJQBUJPOJOUIFQSFPQFOJOHUFBN
PGUIFGJSTUEFTUJOBUJPOTQBSFTPSUJO(SFFDF
q&YQFSJFOUJBMDVMUVSFUSBJOJOHCBTFE
POUIFIPMJTUJDIFBMJOHBQQSPBDIPGPVSTQB
"QQMZUPe-mail:NBSJBUILBMPHFSBLJ!HNBJMDPN
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Olympia Golden Resort & Spa
ÐÑP¦¬ÐÑÏÍ¦ÖËË»ÌÇÔÑÍÖÍÍ¿¤ËÄ¼ÀÔ×ÇÑÄ¼ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈ
Spa Therapist
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:
qÑÖÕ¼ÍÐÖÌÀÅºÔÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
»ÀÐÑºÏÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀÈÑºÏÓÔÇÆÌÎÐÇ
ÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÍÀÃÈÊ½
ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:"OESFBT!PHCHS
Thelma Spa+Cosmetics BXFMMLOPXOBOESBQJEMZ
HSPXJOHDPNQBOZJOUIFXFMMOFTTBOETQBJOEVTUSZ 
JTTFFLJOHUPSFDSVJUGPSJUTCVTJOFTTPQFSBUJPOT
Spa Managers(SpM18)
.BOBHJOHBOETVQFSWJTJOHBMM4QBPQFSBUJPOTBOE
UFBN PG UIFSBQJTUT UP FOTVSF QSPGJUBCJMJUZ BOE
BDIJFWFNFOUPGTFUQFSGPSNBODFHPBMT$PPSEJOBUF
UIFEFMJWFSZPGTQBTFSWJDFT JODMVEJOHTBMPO TLJO
DBSF XFMMOFTT NBTTBHF SFTFSWBUJPOT SFDFQUJPO
BOEMPDLFSSPPNBSFBT4USJWFUPDPOUJOVBMMZJNQSPWF
HVFTUFYQFSJFODFBOEFNQMPZFFTBUJTGBDUJPOJOPSEFS
UPNBYJNJ[FGJOBODJBMSFTVMUT
The job holder should:
q&YFDVUFDPNQBOZTCVTJOFTTBOENBSLFUJOH
QMBO.POJUPSBDUVBMBOEQSPKFDUFETQBTBMFT 
FOTVSFSFWFOVFTFUHPBMTBSFNFUPSFYDFFEFE
q.BOBHFTQBDPOUSPMMBCMFFYQFOTFTTVDI
BTHVFTUBNFOJUJFT MJOFOFYQFOTFT QSPGFTTJPOBM
TBMPOQSPEVDUT BOEPUIFSTVQQMJFTTPBTUPTUBZ
XJUIJOCVEHFU
q)BOEMFDVTUPNFSTSFRVFTUTBOEDPNQMBJOUT
XJUIBOFYDFQUJPOBMMZQSPGFTTJPOBMNBOOFS
q3FQMZUPBMM(VFTUTSFRVFTUTUISPVHIFNBJM 
QIPOF JOQFSTPOBOENBLFTVSFBMMCPPLJOHT
BSFGPMMPXFEVQPOUJNF
q)BOETPOBQQSPBDI QPTJUJWFBUUJUVEF TUSPOH
MFBEFSTIJQBOEUFBNCVJMEJOHTLJMMT
q4USPOHPSHBOJ[BUJPOBM SFDPSELFFQJOHBOEUJNF
NBOBHFNFOUTLJMMT
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT XFMMHSPPNFE
BQQFBSBODF QSPGFTTJPOBMJTN BOEBCJMJUZ
UPEFNPOTUSBUFQBTTJPOBOEFYRVJTJUFTFSWJDF
TUBOEBSETUPHVFTUTBOETQBUFBNNFNCFST
q"CJEFCZBMMTFDVSJUZ IFBMUIBOETBGFUZ

SFHVMBUJPOTBOEGJSFQSFWFOUJPOQSPDFEVSFT 
SFQPSUBOZIB[BSETPSJOBQQSPQSJBUFCFIBWJPST
Qualifications:
qZFBSTFYQFSJFODFBTBTQBNBOBHFS 
JOIJHIWPMVNFMVYVSZTQBGBDJMJUJFT
XJUIJOB IPUFMFOWJSPONFOU
q%JQMPNBEFHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN
CVTJOFTTPSPUIFSSFMBUFEEJTDJQMJOFJO(SFFDF
PSBCSPBE
q"EWBODFELOPXMFEHFJOJOEVTUSZTUBOEBSET
BOEQSBDUJDFT
q,OPXMFEHFBCMFJOTQBTBMFTBOENBSLFUJOH
UFDIOJRVFT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGHSFFLBOEFOHMJTI
MBOHVBHF LOPXMFEHFPGBUIJSEMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q7FSZHPPELOPXMFEHFPG.40GGJDFBOETQB
TBMPOTPGUXBSF
The company offers:BDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPO
QBDLBHFJOBEZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMXPSLJOH
FOWJSPONFOU "DDPNNPEBUJPO  NFBMT  VOJGPSNT 
QSPEVDUEJTDPVOUTBOEGVSUIFSDBSFFSEFWFMPQNFOU
"QQMZUPe-mail:EL!DIBSNFEPSJFOUHS
)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀAegean View Aqua Resort 
ÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÇÌ¦Ó ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα:
qÀºÕÄÈÆÌÎÐÄÈÔÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÀÊºÑÓÌ
ÒÄÏÀÄÈÎÌÊÀÈÏÍÐÅÍÏÎÌÀÌ¬ËÍÆÀ
ÄÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
qÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÃÈ¬ÅÍÏÀÄ¼ÃÇÀÐ¬× ÀÌÈÊÈÍ¿Ï 
ÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÍÖTQB
Καθήκοντα:®ÒÄÏÀÄÖÑ»ÔÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀ
ÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÖÂÇË½ÑÄÏÍÖÃÖÌÀÑÍ¿ÄÈºÃÍÖ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÍÖÑ»ÀÑ½ÔÑÍÖ
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q ½ÅÍÈÑÍÔÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÄËËÇÌÈÊ¬»ÃÈÄÒÌ»ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À » 
ÄÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔTQB
qÀºÕÄÈÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ ÇÆËÎÐÐÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÀºÕÄÈÆÌÎÐÄÈÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌÀÐ¬× 
ÀÌÈÊÈÍ¿Ï ÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï ÑÄÕÌÇÑÎÌÌÖÕÈÎÌ ÆÊ¬ÀÔ
ÒÄÏÀÄÈÎÌÏÍÐÎÍÖÊÀÈÐÎÀÑÍÔ
qÀÄ¼ÌÀÈ¬ÑÍÍÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ
ºÅÄÐÇÐÑÇÌÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!BFHFBOWJFXHS
Stella HotelsJTBDPNQBOZXIJDICFDBNFBDUJWFJO
XJUI4UFMMB7JMMBHFIPUFM*O UIFDPNQBOZ
PQFOFEUIFTFDPOEIPUFM4UFMMB1BMBDFBOEJO 
4UFMMB*TMBOEMVYVSZSFTPSUTQBCFHBOJUTPQFSBUJPO
*U JT B GBTU EFWFMPQJOH DPNQBOZ XIJDI JOWFTU JO
IPTQJUBMJUZBOEQMBOTUPHSPXFWFONPSFUIFOFYU
ZFBST5IFIPUFMTBSFQSPWJEJOHUPUIFHVFTUTHSFBU
RVBMJUZPGGBDJMJUJFTBOETFSWJDFT5IFNBJOBTTFU
PGUIFDPNQBOZJTUIFTUBGG5ISPVHIPVUUIFZFBST 
UIFDPNQBOZXBTBMXBZTMPPLJOHGPSSFMJBCMF LJOE 
XFMDPNJOHBOEFOUIVTJBTUJDQFPQMFUPKPJOUIFUFBN
'PSTVNNFSTFBTPO UIFDPNQBOZJTTFFLJOH
RVBMJGJFEDBOEJEBUFTUPGJMMUIFCFMPXQPTJUJPOT
Spa Therapist
Required qualifications:
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFBTTQB
UIFSBQJTUJOB IPUFM
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF
JTBNVTU,OPXMFEHFPGBTFDPOEMBOHVBHF
QSFGFSBCMZHFSNBOPSGSFODI XJMMCFDPOTJEFSFE
BTBOBTTFU
q.VTUCFBIPMEFSPGBTQBUIFSBQJTU
PSBFTUIFUJDJBOEFHSFF
q1SPGFTTJPOBMJOUFHSJUZXJUIBCJMJUZUPNBLFTVSF
USFBUNFOUTBSFLFQUJOIJHIMFWFMTPGDVTUPNFS
TBUJTGBDUJPO
q"CJMJUZUPLFFQUIFIJHIFTUTUBOEBSETPGIZHJFOF
q$PNNVOJDBUJPOBOEDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q5FBNXPSLTQJSJU
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
$WTUPe-mail:IS!TUFMMBIPUFMTHS
°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÍËÖÑÄËÄ¼ÀÔ
qMyconian Villa Collection &YDMVTJWF7JMMB3FTPSU
qMyconian Utopia Resort NFNCFSPG3FMBJT
$IBUFBVY
qMyconian Ambassador Hotel NFNCFSPG3FMBJT
$IBUFBVY
qMyconian Imperial Resort NFNCFS
PGUIF-FBEJOH)PUFMTPGUIF8PSME
qRoyal Myconian Resort NFNCFSPGUIF-FBEJOH
)PUFMTPGUIF8PSME
qMyconian Kyma %FTJHO)PUFM
qMyconian Korali 3FMBJT$IBUFBVY
qMyconian Naia -VYVSZ4VJUFT
×ÇÑÍ¿ÌÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
qÌÎÐÄÈÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
Παρέχονται:

q²ÎÏÍÔÃÈÀÍÌ»Ô
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀ
Å¼ÀÐÑÍe-mail:TQBNBOBHFS!NZDPOJBODPMMFDUJPOHS
Sani Resort JTBQSJWBUFMZEFWFMPQFEFDPMPHJDBMSFTFSWF
PGGFSJOHXPSMEDMBTT TFSWJDFTXIJMFBUUIFTBNF
UJNFNBJOUBJOJOHBIVNBOTDBMFBOEQSPUFDUJOHJUT
TVSSPVOEJOH FOWJSPONFOU PG VOJRVF CFBVUZ *O JUT
BDSFT UIFSFBSFGJWFJOUFSOBUJPOBMMZBXBSEFE
MVYVSJPVTIPUFMT FBDIXJUIJUTPXODIBSBDUFSBOE
QSFTUJHFJOBMMBSFBTPGPQFSBUJPOT TFSWJOHMVYVSZJO
BXJEFSBOHFPGMFJTVSFGBDJMJUJFTBOEBDDPNNPEBUJPO
*OUIJTGBTUQBDFE SBQJEMZHSPXJOHFOWJSPONFOU UIFSF
BSFQMFOUZPGXPSLBOEEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT0VS
EFDJTJWFBJNJTUPFYQMPJUBCJMJUJFTBOEUBMFOUTBNPOHPVS
BTTPDJBUFTBOEUPVUJMJ[FUIFNPOFWFSZBTQFDUPGUIFJS
QSPGFTTJPOBMGSBNFXPSL8FBSFDPOUJOVPVTMZDSFBUJOH
BOENBJOUBJOJOHEZOBNJDBOEQSPEVDUJWFXPSLQMBDFT
FNQIBTJ[JOHPOUIFTQJSJUPGDPPQFSBUJPO UFBNXPSL
BOELOPXMFEHFTFFLJOH TPXFBSFMPPLJOHGPSQFPQMF
XJUIIJHIUBSHFUTBOEBNCJUJPOT*GZPVCFMJFWFUIBU
ZPVDBONBLFPVSDPNQBOZWJTJPOZPVSPXO XFBSF
OPXSFDSVJUJOHGPSTFBTPO
Spa Therapist(SST018)
Job description:5PPGGFSTQBUSFBUNFOUTBDDPSEJOHUP
UIFIPUFMTUBOEBSETBOETFSWJDFT0UIFSSFTQPOTJCJMJUJFT
JODMVEFDIBOHJOHBSFBTBOESFMBYBUJPOSPPNTBSFTUPDLFE
XJUIMJOFOBOEQSPEVDUTBUBMMUJNFTBOENBJOUBJOUIF
EBZUPEBZDMFBOMJOFTTBOEIZHJFOFPGBMMBSFBTJO
BDDPSEBODFXJUIUIFIFBMUIBOETBGFUZMFHJTMBUJPO
Candidate profile:
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZXJUIFYDFMMFOU
DPNNVOJDBUJPOBOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q8FMMHSPPNFEXJUIBQPTJUJWFBUUJUVEF
q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUF TFMGNPUJWBUFE 
NVMUJUBTLJOHBOEQSPBDUJWF"CJMJUZUPXPSL
VOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUDPNNBOEPG&OHMJTIMBOHVBHF
,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
QSFGFSBCMZ3VTTJBO 'SFODIPS(FSNBO XPVME
CFDPOTJEFSFEBTFYUSBBTTFU
q3FMFWBOUFEVDBUJPO *&,5&* 
q.JOJNVNZFBSTPGSFMFWBOUFYQFSJFODF
Benefits:5IFDPNQBOZPGGFSTBDPNQFUJUJWF
SFNVOFSBUJPOQBDLBHFJOBEZOBNJDBOE
IJHIMZQSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
"DDPNNPEBUJPO EBJMZNFBMT VOJGPSN
DMFBOJOH JOUFSOBMEJTDPVOUTBOEGVSUIFSDBSFFS
EFWFMPQNFOU
"QQMZOPXBUUIFlink:IUUQTMEEUCFUBMFPOFUMEE
BUTDBSFFSTWWJFX3FRVJTJUJPO PSH4"/*#&"$D
XTSJE'PMMPXVTPOPVSXFCTJUFGPSNPSF
DPNQBOZOFXTBOEKPCVQEBUFTXXXTBOJSFTPSUDPN
°ÍSuites of The Gods Luxury Spa HotelÐÑÇÌ
ÊÀËÌÑºÏÀÑÍÖ§ÄÆÀËÍÕÓÏ¼ÍÖÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Αισθητικό/Φυσικοθεραπεύτρια
ÈÀÄÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ Ï¼ËÈÍÔ®ÊÑÎÁÏÈÍÔ 
Προσόντα: ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Προσφέρεται:ÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:
IS!TVJUFTPGUIFHPETDPNÑÍÒºÀÑÍÖFNBJMÐÀÔ
ÀÏÀÊÀËÎÌÀÀÌÀÅºÏÄÑÄÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌ
ÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
¤HealthAnytime ÀÍÑÄËÄ¼ÑÇÌÏÎÑÇÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÇ
ÊÀÈÀÌÑÈÊÄÈÄÌÈÊ»¿ËÇÄ¿ÏÄÐÇÔÌÍÐÇËÄÖÑÎÌÊÀÈ
¬ËËÓÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÀÐÈÊ½ÕÀÏÀÊÑÇÏÈ
ÐÑÈÊ½ÀÔÄ¼ÌÀÈÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÄºÌÀÌÑÄÏ¬ÐÑÈÍÀÏÈÒ½
ÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÓÌÊÀÈÈÐÑÍÍÈÇºÌÓÌÄÀÆÆÄËÀ
ÑÈÎÌ ½ËÓÌÑÓÌÄÈÃÈÊÍÑ»ÑÓÌ ½ÓÔÌÍÐÇËÄÖÑºÔ 
À¼ÄÔ ÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄÖÑºÔ ÄÏÆÍÒÄÏÀÄÖÑºÔÊ¬)
)FBMUI"OZUJNF ÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Φυσικοθεραπευτές
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖY¼ÍÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÐÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
ÑÄ¼ËÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅÓÑÍ
ÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:JOGP!IFBMUIBOZUJNFHS¸ËÀÑÀ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÀ½ÑÇÃÌÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿ÄË»ÏÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
4FDSFUIPUFMTGBNJMZDPOUJOVFTUPHSPXXJUIUIF
PQFOJOH PG 4FDSFU -FHFOE 4VJUFT BOE 4BOUPSJOJ
4FDSFU 1SFNJVN $VSSFOUMZ Santorini’s Secret
HotelsBSFTFFLJOHUPSFDSVJUB
Spa Therapist
Position requirements:
q&YQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPOJOB PSMVYVSZ
CPVUJRVFIPUFMXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q%FHSFFJOBFTUIFUJDTDPTNFUPMPHZ
PSQIZTJPUIFSBQZ
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGHSFFLBOEFOHMJTI
MBOHVBHF BOBEEJUJPOBMGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q(VFTUGSJFOEMZNFOUBMJUZ
q4VQFSJPSDPNQVUFSTLJMMT<.40GGJDF TPDJBM
NFEJB FNBJMT JOUFSOFU>
q5FBNXPSLTQJSJU
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUTLJMMTPGPSHBOJ[BUJPO
q4FMGNPUJWBUFEGPSTBMFTEFWFMPQNFOU
q&YDFMMFOUQMBOOJOHBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
Key responsibilities:
q&OTVSFBQPMJUFXBSNXFMDPNFUPBMMHVFTUT
q.BOBHFBMMEFQBSUNFOUTPQFSBUJPO
q.BJOUBJOBUBMMUJNFTBIJHITUBOEBSE
PGQFSTPOBMBQQFBSBODFBOEIZHJFOF
q&OTVSFFYDFMMFOUSFTQPOTFUPHVFTUSFRVFTUT
DPNQMBJOUT

q'PMMPXPQFSBUJPOBMQSPUPDPMT
q3FTQPOTJCMFGPSUIFQSPNPUJPONBSLFUJOH
PGUIFTQB
q#VJMEVQGVMMLOPXMFEHFPGIPUFMGBDJMJUJFT
TFSWJDFT
The company offers:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZBDDPSEJOHUPRVBMJGJDBUJPOT
q4FBTPOBMFNQMPZNFOU
q'SJFOEMZXPSLFOWJSPONFOU
q"DDPNNPEBUJPO
q5SBJOJOHXJUIBEFNBOEJOHDPTNFUJDCSBOE
q$BSFFSEFWFMPQNFOU
1MFBTFTFOEVTZPVSDWXJUISFDFOUQIPUPBOEBOZ
BWBJMBCMFSFGFSFODFTSFDPNNFOEBUJPOTUPe-mail:
IS!TBOUPSJOJTFDSFUDPN 'PS ZPVS DPOWFOJFODF
BQQMZCZNFOUJPOJOHUIFQPTJUJPOSFGFSFODF
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀ Neptune Hotels
*****ÐÑÍ§ÀÐÑÈÕ¬ÏÈÑÇÔ¦ÓÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Αισθητικό
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÐÕÍË»ÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô»ÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
Προσφέρονται:
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬
ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÄÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÖÌÍÃÄÖ½ÄÌÍÀÀ
ÏÀ¼ÑÇÑÀÀ½Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍe-mail:
BHJBOP[PHMPV!OFQUVOFHS

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀAtlantica Porto Bello BeachÊÀÈ
Atlantica Porto Bello Royal ÐÑÇÌ ¦ÀÏÃ¬ÀÈÌÀ
ÑÇÔÌ»ÐÍÖ¦Ó ÏÍÐËÀÁ¬ÌÍÖÌÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Καμαριέρες/Καθαρίστριες
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:NBOBHFS@QPSUP@CFMMP@
SPZBM!BUMBOUJDBIPUFMTDPN ±ÍÁÍË» ÀÈÑ»ÐÄÓÌ
ÐÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í1PSUP#FMMP3PZBMÊÀÒÇÄÏÈÌ¬ÑÈÔ
ÎÏÄÔ
¤Med Sea Health Α.ΕÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
ÆÈÀÑÍ ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÑÇÔÐÖÆÊÏ½ÑÇÀMiraggio
Thermal Spa ResortÐÑÍÀËÈÍ¿ÏÈ ÐÑÇÌ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀ
²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌÀÊ½ËÍÖÒÇÒºÐÇ
Καθαρίστρια Κοινόχρηστων Χώρων
Καθήκοντα θέσης:
qÄÑÍÄÏ»ÔÊÀÈÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»ÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ½ËÓÌ
ÑÓÌÊÍÈÌ½ÕÏÇÐÑÓÌÕÎÏÓÌÊÀÈÑÓÌÆÏÀÅÄ¼ÓÌ
ÆÏÀÅÄ¼À ÑÍÖÀËºÑÄÔ ÕÎÏÍÈÄÈÐÊÄÑÎÌ ÃÈ¬ÃÏÍÍÈ 
Ñ×ÀÀÏ¼ÄÔÊË
qÈÀÑÇÏÄ¼ÑÇÌÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
ÊÀÈÑÓÌÕÎÏÓÌÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÔ
q°ÀÊÑÍÍÈÄ¼ÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔÄÈÐÊÄÑÎÌÄËÀÑÎÌ
qÓÐÑ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÍÒ»ÊÄÖÐÇ
ÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿ÑÓÌÖËÈÊÎÌ ÖËÈÊ¬ÊÀÒÀÏÈÐÍ¿ 
q¢ÌÇºÏÓÐÇÑÍÖÑÇÔÏÍØÐÑÀºÌÍÖÇÔ
ÆÈÀÅÒÍÏºÔ ÄËËÄ¼ÂÄÈÔÊÀÈÁË¬ÁÄÔ
q¢ÊÑºËÄÐÇÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÄÑÀÕ¿ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ
ÊÀÈÄÖÐÖÌÄÈÃÇÐ¼À
q¢¼ÌÀÈÄÖºËÈÊÑÇ ÀÍÃºÕÄÑÀÈÑÇÌÀÌ¬ÒÄÐÇÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÑÇÌÑÏÍÍÍ¼ÇÐÇÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌÀ½ÑÍÌÑÇÌ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÇÍÏ½ÅÓÌ ÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÊÖËÈ½ÄÌÄÔ
Á¬ÏÃÈÄÔÊÀÈÊÀÑ¬ÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀÐÀÁÁÀÑÍÊ¿ÏÈÀÊÓÌ
ÊÀÈÀÏÆÈÎÌ ÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÌÀËËÀÐÐ½ÄÌÍÖÔ
Ï½ËÍÖÔÊÀÈÐÇÄ¼ÀÏÍÔÊÀÒÀÏÈÐ½
ÄÌÑ½ÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿ÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÍÔ
q§ÍÏÄ¼ÌÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
Ä¼ÑÄÓÔÍÌ¬ÃÀÄ¼ÑÄÓÔºÏÍÔÍ¬ÃÀÔÀÌ¬ËÍÆÀ
ÄÑÈÔÄÊ¬ÐÑÍÑÄÀÌ¬ÆÊÄÔ
q¢ÊÏÍÐÓÄ¼ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ 
ÄÖÆºÌÄÈÀÐÄÊ¬ÒÄÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÄÑÀÈ¬ÄÐÀÐÄÄÏÓÑ»ÀÑÀ
»ÀÏ¬ÍÌÀÄ¼ÑÄÄÈË¿ÍÌÑÀÔÑÀ½ÍÖÄ¼ÌÀÈÄÅÈÊÑ½
Ä¼ÑÄÏÍÓÒÎÌÑÀÔÑÀÐÑÍÖÔÀÏ½ÃÈÍÖÔÖÄÖÒ¿ÌÍÖÔ
¢¼ÌÀÈÄÌ»ÄÏÇÆÈÀÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÀÏÍÕºÔ
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÎÐÑÄÌÀÍÏÄ¼ÌÀÀÀÌÑ»ÐÄÈ
ÐÄÑÖÕ½ÌÄÏÓÑ»ÐÄÈÔÄËÀÑÎÌ
q¦ÀÑÀÆÏ¬ÅÄÈÐÑÍÅ¿ËËÍÀÌ¬ÒÄÐÇÔÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÐÕÄÑÈÊºÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀË½ÆÍÖÔÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÀÌÀÅÍÏ¬ÔÊÀÈÆÈÀÌÀÍÏÍ¿ÌÌÀÀÌÀÑÏºÉÍÖÌ
ÐÑÍºËËÍÌ
q´ÕÄÈÄÖÏÄ¼ÀÀÌÑ¼ËÇÂÇÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿
ÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÓÌ¬ËËÓÌ
ÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÄÈÃÈÎÊÄÈÑÇÌÊÀË»ÊÀÈÄ¿ÏÖÒÇ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÖÔÖ½ËÍÈÍÖÔÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
q ÌÑÀÍÊÏ¼ÌÄÑÀÈÐÄÊ¬ÒÄ¬ËËÍÄÏÈÐÑÀÐÈÀÊ½
À¼ÑÇÀ ÐÖÌÀÅºÔÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑ¬Ô
ÑÇÔ ÍÖÏÍÊ¿ÑÄÈÊÀÈÑÇÔÀÌÀÑ¼ÒÄÑÀÈ
À½ÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇÑÇÔ
q ÖÐÑÇÏ»Ñ»ÏÇÐÇÑÇÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÖÆÈÄÈÌ»Ô 
Ñ»ÏÇÐÇÑÓÌÀÀÈÑ»ÐÄÓÌÊÀÈÑÓÌÏÍÑ¿ÓÌ
Ð¿ÅÓÌÀÄÑÇÌÍËÈÑÈÊ»ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προφίλ υποψηφίου:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÑÇÔÏÓÐÈÊ»Ô
»¬ËËÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ½ÀÍËÖÑ»ÏÈÍÖÊÄ¼ÍÖ
qÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÖÆÄ¼À ÅÖÐÈÊ»ÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇ
ÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÇÌÊ¼ÌÇÐÇ
qÌÎÐÇÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÔÐÄÊÀÌ½ÌÄÔÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÄÏ½ÑÖÀÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ 
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÄÏÆÀÐÈÎÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖºËÈÊÑÍÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÐÈÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ 
ÇÒÈÊ½ÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½Ô
q§ÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
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ÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌ
q ÀÐÕ½ËÇÐÇÆÈÀ»ÌÄÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÑÏÍÅ» ÊÀÑ¬ÑÍÖÔ»ÌÄÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÊÀÈÐÑºÆÀÐÇ ÆÈÀ½ÐÍÖÔ
ÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÈÊ¬ÑÍÈÊÍÈ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÐÑÄ¼ËÍÖÌ
Ë»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓ
ÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:IS!NJSBHHJPHS¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÍÖÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÃÄÌÒÀ
ÀÉÈÍËÍÆÇÒÍ¿ÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÐÑÍÏÍÐÄÕºÔ
ÃÈ¬ÐÑÇÀ½ÌÍÄ½ÐÍÖÔÄÈËÄÆÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ

ΜΟΔΑ
)ÄÑÀÈÏ¼ÀPop Air ÇÍÍ¼ÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ ×ÇÑ¬
Σχεδιαστές Ενδυμάτων
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: ISQPQBJS!HNBJMDPN
°ÍMiraggio Thermal Spa Resort 5* ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½
ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀÐÑÍÀËÈÍ¿ÏÈÐÑÇÌ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀ²ÀËÊÈ
ÃÈÊ»Ô ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌºÀÐÄ×½Ì
Μοδίστρα(Code: ΜΟΔ18
Καθήκοντα θέσης:
q¢ËºÆÕÄÈÊÀÒÇÄÏÈÌ¬ÄÑÇÌ&YFDVUJWF
)PVTFLFFQFSÀÌÖ¬ÏÕÄÈÊ¬ÍÈÀÄÄ¼ÆÍÖÐÀ
ÃÍÖËÄÈ¬ÍÖÕÏÄÈ¬×ÄÑÀÈÌÀÏÍÇÆÇÒÄ¼
À½ÑÇÌÊÀÌÍÌÈÊ»ÑÇÔÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÈÃÈÍÏÒÎÌÄÈÑÈÔÐÑÍËºÔÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
½ÐÍÑÍÃÖÌÀÑ½ÌÆÏÇÆÍÏ½ÑÄÏÀ
q¢ÈÃÈÍÏÒÎÌÄÈÑÀÏÍ¿ÕÀÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÄÌÇÄÏÎÌÄÈÑÇÌ&YFDVUJWF)PVTFLFFQFS
ÆÈÀÑÈÔÕÏÄÎÐÄÈÔÊÀÈÑÀÖËÈÊ¬ÍÖÕÏÄÈ¬×ÄÑÀÈ
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»½ËÓÌÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔÐÑÍÁÈÁË¼Í
ÐÖÁ¬ÌÑÓÌ
q ÌÑÈÊÀÒÈÐÑ¬ÑÍÌÖÄ¿ÒÖÌÍËÈÌÍÒ»ÊÇÔ
ÐÑÍÏÄ½ÑÍÖ
q ÖÐÑÇÏ»Ñ»ÏÇÐÇÑÇÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÖÆÈÄÈÌ»Ô
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í» ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
qÍË¿ÊÀË»ÖÆÄ¼À ÅÖÐÈÊ»ÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇ
ÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÇÌÊ¼ÌÇÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ 
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÄÏÆÀÐÈÎÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖºËÈÊÑÍÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÐÈÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ 
ÇÒÈÊ½ÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½Ô
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q»ÌÄÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÈÐÑºÆÀÐÇÆÈÀ½ÐÍÖÔ
ÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÈÊ¬ÑÍÈÊÍÈ¦ÀÐÐ¬ÌÃÏÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÄÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:
IS!NJSBHHJPHSÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÐÑÍÏÍÐÄÕºÔ
ÃÈ¬ÐÑÇÀ½ÌÍÄ½ÐÍÖÔÄÈËÄÆÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ

SECURITY
®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌ#SJOLT)FMMBTÄÊ¿ÊËÍÄÏÆÀÐÈÎÌ
¬ÌÓ À½  ÄÊ ÄÖÏÎ  ºËÍÔ ÑÇÔ ÀÄÏÈÊ¬ÌÈÊÇÔ
ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÔThe Brink’s Company, ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍ
ÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÀÐÅÀËÄ¼ÀÔÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
À½ÕÎÏÄÔÑÍÖÊ½ÐÍÖÏÍÐËÀÁ¬ÌÄÈ¬ÄÐÀ
Προσωπικό Ασφαλείας/Security Officers
ÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÀÄÏÍÄÑÀÅÍÏÎÌÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ
ÊÈ¬ÒÍÖ
Tα προσόντα σου:
q³ÃÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ¥¢± ÐÄÈÐÕ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀË»ÏÇ»ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÐÄÊÖËÈ½ÄÌÄÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ 
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÃÄÌÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÑÖÕ¼Í 
q&ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Οι ευθύνες σου:
q¤ÀÐÅÀË»ÔÄÊÑºËÄÐÇÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÍÖÒÀÐÍÖÀÌÀÑÄÒÍ¿Ì Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÐÖÁÀÑÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÊÀÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÌÄ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Η εταιρία σου παρέχει:
q§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÌÏÀÆÃÀ¼ÀÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍ
ÑÍºÀÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÀÄÏÍÄÑÀÅÍÏÎÌÑÇÔÕÎÏÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈËºÍÌÀÍÃÍÕÎÌÁ¬ÐÄÈÑÇÔ
ÐÖÌºÄÈÀÔÊÀÈÀ½ÃÍÐ»ÔÐÍÖ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀ
ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÉÈ½ÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας μας,
τότε μπορείς να υποβάλεις τo βιογραφικό σου
με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ¬ÐÑÍÑÇË
Ê³ÏÇÔ¦ÍÖÃºÏÇÔ
qÑºËÌÍÌÑÀÔe-mail:BSJTLPVEFSJT!CSJOLTJOD
DPNÄκωδικό θέσης FR/SKIA
qÑºËÌÍÌÑÀÔGBYÐÑÍ
Ê³ÏÇÔ¦ÍÖÃºÏÇÔ
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φιερωμένο στην εύρεση εργασίας

τινό Thessaloniki #JobFestival
ει περισσότερα workshop από
οτέ! Τα εργαστήρια στοχεύν στην ενίσχυση και στον
ντονισμό των υποψηφίων
τη σύγχρονη αγορά εργασίας
ι έχουν τέσσερις θεματικούς
ονες:
Ενίσχυση στην αναζήτηση
γασίας με θεματικές που
ωτίζουν τα σημεία προσοχής
ι ενισχύουν τις πιθανότητες
ιτυχίας κατά την αναζήτηση
γασίας.
Απασχολησιμότητα: Βιωματιworkshop σε μικρότερα τμήτα με σκοπό την προσωπική
μμετοχή των υποψηφίων στη
μιουργία της επαγγελματικής
υς πορείας.
Ανάπτυξη επαγγελματικών
ξιοτήτων: Άξονας που ενισχύει
αγγελματικές δεξιότητες για
οντες και μη έχοντες εργασία.
Αυτοβελτίωση στον χώρο ερσίας: Περιλαμβάνονται περισ-

σότερο διαδραστικά εργαστήρια
που βοηθούν την ατομική και
ομαδική ανάπτυξη στον χώρο
εργασίας.
Ο αριθμός των θέσεων είναι
περιορισμένος και απαιτείται
προεγγραφή στη σελίδα της
εκδήλωσης. Παρέχονται σε
όλους βεβαιώσεις παρακολούθησης.
q$IFDLZPVS$7Βελτιστοποίηση των βιογραφικών των
συμμετεχόντων από εξειδικευμένους συμβούλους. Τα λάθη και
οι παραλείψεις που όλοι κάνουμε
στο βιογραφικό μας σημείωμα
είναι ιδιαίτερα σημαντικά, μειώνοντας συχνά τις πιθανότητές
μας να μας καλέσουν σε μία
συνέντευξη εργασίας. Γι’ αυτό
η εξειδικευμένη ομάδα της Lead
Compass θα είναι παρούσα στο
Thessaloniki #JobFestival για
να σου προτείνει διορθώσεις
βελτιστοποίησης του βιογραφικού σου (ένας ακόμα λόγος

για να φέρεις μαζί αντίγραφα
του βιογραφικού σου).
q1IPUP1SP Επαγγελματική
φωτογράφιση για το βιογραφικό
και το LinkedIn προφίλ. Πολλές αγγελίες εργασίας ζητούν
βιογραφικά με φωτογραφία και
συχνά αναγκαζόμαστε να βάζουμε
φωτογραφίες που δεν αντιπροσωπεύουν τον επαγγελματικό
μας εαυτό. Στη διάρκεια του
φεστιβάλ θα μπορείς να βγάλεις
επαγγελματικές φωτογραφίες από
την ομάδα του Ι.Ε.Κ. Δέλτα, γι’
αυτό έλα περιποιημένος/η και
ντυμένος/η κατάλληλα!
q(BNF:PV6Q Ανακάλυψε
τις δεξιότητές σου παίζοντας.
Οι ήπιες δεξιότητες είναι μία
έννοια-κλειδί για τον εργασιακό τομέα σήμερα. Όλοι μας τις
έχουμε, όμως πολλοί από εμάς
δεν τις γνωρίζουμε και δεν τις
αξιοποιούμε στο βιογραφικό,
στη συνέντευξη και στην εργασιακή ζωή. Παίξε λοιπόν στη

διάρκεια του Job Festival και
ανακάλυψε δεξιότητες παρατηρητικότητας, δημιουργικής και
κριτικής σκέψης, συνεργασίας
και λογικής μέσα από μία σειρά
ατομικών και ομαδικών γρίφων,
παιχνιδιών και τεστ, που δημιουργήθηκαν αποκλειστικά από
το Great Escape.
q%SFTT$PEF Ντύσου επαγγελματικά, ενισχύοντας το προφίλ σου.
Όλοι ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εμφάνισή
μας στην πρώτη εντύπωση που
δίνουμε στους άλλους, πόσο
μάλλον σε μία συνθήκη όπως η
συνέντευξη εργασίας, αλλά και
η εργασιακή καθημερινότητα.
Κορυφαίες εταιρίες ένδυσης,
όπως η Oxford Company, θα
παραβρίσκονται στον χώρο του
φεστιβάλ, δίνοντάς μας χρήσιμες συμβουλές για να ντύσουμε
τον επαγγελματικό μας εαυτό με
τρόπο που να ξεχωρίζει.

q$PBDIJOHGPS:PVΣυμβουλές από επαγγελματίες του είδους
για μία επιτυχημένη πορεία. Η
έννοια του coaching, δηλαδή της
διαδικασίας κατά την οποία ένας
coach και ένας υποστηριζόμενος
συνεργάζονται δημιουργικά με
σκοπό ο δεύτερος να βελτιώσει
τις δεξιότητες, την απόδοση και
την ανάπτυξή του, κερδίζει όλο
και περισσότερο έδαφος τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο
επίπεδο. Στη διάρκεια του φεστιβάλ coaches του ελληνικού
τμήματος της International Coach
Federation θα βρίσκονται εκεί
για να σε ακούσουν και να σου
δώσουν συμβουλές για το πώς
μπορείς να πετύχεις όσα χρειάζεσαι στον εργασιακό τομέα.
q7JEFP1JUDIΔείξε τις
δεξιότητές σου στον μελλοντικό
σου εργοδότη σε 20 δευτερόλεπτα. Δύο πολύ σημαντικά σημεία
της επαγγελματικής μας ταυτότητας είναι αυτά των ήπιων

δεξιοτήτων και του τρόπου που
παρουσιάζουμε τον εαυτό μας.
Στο Thessaloniki #JobFestival
μπορείς να τα αναδείξεις και
τα δύο μέσα από μία βιντεοπαρουσίαση του εαυτού σου
προβάλλοντας το γιατί είσαι ο
πιο κατάλληλος υποψήφιος για
τη δουλειά.
Μπορείς λοιπόν να κάνεις μία
πολύτιμη πρώτη εντύπωση στους
μελλοντικούς σου εργοδότες
συνοδεύοντας το βιογραφικό
σου με βίντεο 20 δευτερολέπτων
με τη βοήθεια της τεχνολογικής
start-up Intrideo!
Πιο πλούσιο και επίκαιρο από ποτέ, το φετινό
Thessaloniki#JobFestival είναι
το κορυφαίο γεγονός για την
εργασία από το οποίο δεν πρέπει
να λείψει κανείς, καθώς όσοι
αναζητούν εργασία μπορούν να
αυξήσουν τις πιθανότητές τους
για την εύρεση δουλειάς, ενώ
όσοι έχουν ήδη μπορούν να
διευρύνουν τις γνώσεις και τους
επαγγελματικούς τους ορίζοντες.
Μπες τώρα στο jobfestival.
gr και δήλωσε συμμετοχή αποστέλλοντας το βιογραφικό σου
σημείωμα στις εταιρίες που σε
ενδιαφέρουν και επιλέγοντας
τα workshop που σε ενδιαφέρει
να παρακολουθήσεις.
Σε περιμένουμε στο Thessaloniki
#JobFestival 2018 και σου ευχόμαστε καλή επιτυχία!
Περισσότερες πληροφορίες:
Χρύσα Δότσα
Συντονίστρια δράσεων
Skywalker.gr
2310 32 67 12

συνεντεύξεις εργασίας και πώς να απαντήσετε

προσφέρει η συγκεκριμένη
ική θέση;
με την έκβαση της συζήτησης
και προσαρμοστείτε στη ροή
υξης εργασίας. Μην φοβηθείτε
ποιήσετε σχετικές ιστορίες του
ος ή και χόμπι ή δραστηριόμπορούν να ταιριάξουν με τις
της θέσης. Σκοπός εξάλλου της

Εφόσον αναλάβετε τη θέση εργασίας για
την οποία πραγματοποιείτε τη συνέντευξη, στόχος σας θα είναι να συμβάλλετε
στο έργο που προσφέρει η συγκεκριμένη
εταιρία και πιθανόν στη βελτίωση των
προϊόντων και των υπηρεσιών της. Άρα
είναι απαραίτητο να γνωρίζετε σε ποιους
τομείς δραστηριοποιείται και πώς μπορείτε
να συνεισφέρετε εσείς με τις γνώσεις σας
σε αυτούς.

συνέντευξης εργασίας είναι να αναδείξετε
την προσωπικότητά σας, η οποία, πέρα από
την επαγγελματική σας στάση, εμπεριέχει
και το χιούμορ και την ευχάριστη διάθεση.
Όπως προαναφέραμε, πέρα από την
αναφορά στον εαυτό σας, πιθανόν να
πρέπει να εξηγήσετε τι γνωρίζετε για την
εταιρία στην οποία κάνατε την αίτησή σας.
Με άλλα λόγια, πέρα από τους βιοπορι-

στικούς λόγους της εύρεσης εργασίας, οι
οποίοι είναι απολύτως κατανοητοί και
αυτονόητοι, τι είναι αυτό που σας γοητεύει
στον εν δυνάμει μελλοντικό σας εργοδότη;
Σε αυτή την απάντησή σας μπορείτε να
συμπεριλάβετε τα εξής:
Σε τι ακριβώς δραστηριοποιείται η εταιρία, ποια είναι τα προϊόντα της και ποιο
είναι το όραμά της.

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πελάτες
της και τα τελευταία νέα της
Αυτό το στοιχείο (εφόσον φυσικά μπορείτε να το μάθετε από την ιστοσελίδα
της εταιρίας) μπορεί να σας βοηθήσει να
κατανοήσετε το προφίλ της εταιρίας, τη
στρατηγική της και το όραμά της, ώστε να
πείσετε τον recruiter ότι είστε το κατάλληλο
άτομο για τη θέση και ότι έχετε κατανοήσει
ποιοι είναι οι μακροχρόνιοι στόχοι σας.
Μία μεγάλη βράβευση ή μία εντυπωσιακή εξαγορά, η οποία ίσως να έχει
ανακοινωθεί ήδη στα Μ.Μ.Ε., είναι μία
πληροφορία για την εταιρία-στόχο σας,

την οποία αναμφισβήτητα θα πρέπει να
γνωρίζετε.
Στόχος σας είναι να αποδείξετε στον
recruiter ότι επιθυμείτε πραγματικά τη
συγκεκριμένη εταιρία και όχι οποιαδήποτε
δραστηριοποιείται σε κοινό αντικείμενο
και ότι είστε «διαβασμένοι».
¢ÒÍÒÙÉÁÑÅÍÒ$&0ÖÌÙÉÖÅÍÔÁÅÙ
Ποιο είναι το όνομα του; Είναι άντρας
ή γυναίκα; Αυτές οι πληροφορίες θα σας
βοηθήσουν ιδιαίτερα να καταλάβετε την
κουλτούρα, το προφίλ και την καινοτομία
της εταιρίας.
Σε κάθε περίπτωση να θυμάστε ότι η
συνέντευξη εργασίας είναι μία διαδραστική
συζήτηση. Δεν θα μάθει μόνο ο recruiter
πληροφορίες για εσάς, αλλά κι εσείς για
την εταιρία την οποία επισκεφθήκατε.
Επιλέξτε ποια από τα παραπάνω στοιχεία επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στις
απαντήσεις σας, πιστέψτε στον εαυτό σας
και καλή επιτυχία!
Άννα Γαντερί,
Content writer, Randstad Hellas
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Coach Βαλεντίνα Κόρδη: Προσανατολισμός στις λύσεις

Τ

ι αξία και πόση αποτελεσματικότητα μπορεί
να έχει το coaching για
τον επιχειρηματία ή τον απλό
εργαζόμενο ή τον άνεργο που
δεν ξέρει κατά πού να στρέψει
το βλέμμα του;
Η απάντηση είναι απολύτως προσωπική. Κι επειδή οι
εκ των προτέρων αφορισμοί
έχουν ένα και μόνο αποτέλεσμα, την αποτυχία, σχεδιάσαμε
με τη Βαλεντίνα Κόρδη, high
performance και mindset coach
για επιχειρηματίες, στελέχη και
ομάδες εργασίας, ένα εικονικό
coaching σε κανονικό χρόνο
συνεδρίας με κανονικές ερωτήσεις και κανονικές απαντήσεις.
Από τη μία πλευρά βρισκόταν η Βαλεντίνα Κόρδη, που
έχει εξειδικευτεί στο strategic
intervention coaching στη σχολή
Robbins - Madanes Training του
Antony Robbins, εκπαιδεύτηκε
στη μέθοδο του υπνωτισμού
System 23 και είναι μέλος της
Ένωσης Πιστοποιημένων Προπονητών του Καναδά (CCA).
Από την άλλη πλευρά ήταν η
γράφουσα σε ρόλο ιδιοκτήτριας
μιας μικρομεσαίας επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας
ρούχων με 48 εργαζομένους
στην επιχείρησή της, πολλά
προβλήματα και ένα όραμα
που χρειάζεται βοήθεια για
να υλοποιηθεί.
Κάναμε ένα speed coaching,
μία μεμονωμένη συνεδρία δηλαδή, ο σκοπός της οποίας ήταν
ο coachee να αλλάξει την εστίασή του από το να βλέπει τα
προβλήματα που υπάρχουν και
να πιστεύει ότι δεν μπορούν να
λυθούν. Συνεδρίες που χρειάζεται κάποιος όταν θεωρεί ότι
έχει κολλήσει σε μία κατάσταση
από την οποία δεν υπάρχει η
δυνατότητα να ξεκολλήσει. Κι
ενώ στην αρχή καθόμασταν η
μία απέναντι στην άλλη, προς
το τέλος, μετά από μόλις μία
ώρα συζήτησης, παρά λίγο να
καθίσουμε δίπλα δίπλα, σαν η
λύση του προβλήματος, αλλά
και το όραμα, να ήταν κοινή
υπόθεση.
Πώς να αντιμετωπίσω τους
εργαζομένους, που διαρκώς
μου ζητούν αυξήσεις, τις οποίες πραγματικά στην παρούσα
φάση δεν μπορώ να δώσω, και
βλέπω ότι αυτό έχει αντίκτυπο
στην αποδοτικότητά τους και
στη μεταξύ τους συνεργασία;
- Μου λέτε ότι οι εργαζόμενοι
στην εταιρία σας είναι δυσαρεστημένοι και, απ’ ό,τι φαίνεται,
δεν υπάρχει υψηλή εργασιακή
δέσμευση. Φαίνεται ότι δεν
αγαπούν αυτό που κάνουν, βρίσκουν τρόπους να ξεφεύγουν
παίρνοντας, για παράδειγμα,
αναρρωτικές άδειες. Παρότι
ασχολούνται με την παράγωγή ρούχων, που χρειάζεται
έμπνευση και δημιουργικότητα, οι υπάλληλοί σας, σε όποιο
πόστο και να βρίσκονται, δεν
νιώθουν την παρακίνηση που

θα τους έκανε να δώσουν τον
καλύτερό τους εαυτό.
Πρόκειται για μία επιχείρηση
που κληρονόμησα από την οικογένειά μου και θέλησα να τη
συνεχίσω. Πριν από 15 χρόνια τα
πράγματα ήταν πολύ πιο εύκολα.
Κράτησα πολλούς υπαλλήλους
από τότε, ανανέωσα φυσικά και
τμήμα του προσωπικού, αλλά
αυτή την περίοδο βρισκόμαστε
σε μεγάλη τριβή.
- Πώς ορίζουμε το «τότε ήταν
πολύ εύκολα τα πράγματα»;
Από την πλευρά της δικής μου
οικογένειας υπήρχε μία προσωπική προσέγγιση με κάθε
εργαζόμενο. Μέσες άκρες γνώριζαν τις ζωές των υπαλλήλων,
τα προβλήματά τους. Θυμάμαι
ότι ο πατέρας μου μου έλεγε πως
κάποιες φορές του ζητούσαν
δανεικά για να αντεπεξέλθουν
σε υποχρεώσεις τους και, κατά
περίπτωση φυσικά, τους έδινε.
Υπήρχε δηλαδή προσωπική επαφή και επικοινωνία εργαζομένου
- εργοδότη. Νομίζω πως αυτή τη
στιγμή δεν μπορώ να το κάνω.
- Για ποιο λόγο;
Διότι με πιέζουν τα δάνεια που
έχω, η βιωσιμότητα της επιχείρησης.
- Πώς θα μπορούσε να αλλάξει
αυτό;
Δεν ξέρω. Εάν ήξερα, δεν θα
ήμουν εδώ να κάνω coaching.
- Η διαφορά της συμβουλευτικής με το coaching είναι ότι
ο σύμβουλος προτείνει ο ίδιος
κάποιες λύσεις ή ιδέες, που όμως
μπορεί να μην έχουν εφαρμογή
στις δικές σας συνθήκες και
σκέψεις, ακριβώς επειδή θα
είναι από την οπτική γωνία του
coach.
Στο coaching ο coach βρίσκει την απάντηση μαζί με τον
coachee, γιατί μόνο ο coachee
ξέρει τόσο καλά τι γίνεται μέσα
στην επιχείρησή του και τι εργαλεία διαθέτει ώστε να κάνει
τις αλλαγές που θέλει.
Μου είπατε λοιπόν ότι «τότε
που ήταν εύκολα τα πράγματα»,
υπήρχε καλή και ανθρώπινη επικοινωνία με τους εργαζομένους.
Σίγουρα το οικονομικό κομμάτι παίζει ρόλο στην εύρυθμη
λειτουργία μίας επιχείρησης.
Όμως πολλές έρευνες έχουν
δείξει ότι η εργασιακή δέσμευση
που αισθάνεται ο εργαζόμενος
συνδέεται πάρα πολύ με συναισθηματικούς και ψυχολογικούς
παράγοντες. Ο εργαζόμενος
θέλει να νιώθει ότι είναι σημαντικός για την επιχείρηση.
Να ακούγεται η γνώμη του.
Να νιώθει αυτονομία. Να μην
αισθάνεται ότι υπάρχει συνέχεια αρνητική κριτική. Να νιώθει
ασφαλής. Όταν δεν υπάρχουν
αυτά και εγκεφαλικά βιώνει μία
κατάσταση κινδύνου, προσπαθεί
να βγαίνει με διάφορους τρόπους από αυτή την κατάσταση
είτε παίρνοντας, για παράδειγμα,
αναρρωτικές άδειες είτε, παρότι βρίσκεται στον εργασιακό
χώρο, το μυαλό του ταξιδεύει

Βαλεντίνα Κόρδη, high performance & mindset coach for
entrepreneurs, executives & teams.

οπουδήποτε αλλού. Γιατί, πολύ
απλά, δεν του αρέσει εκεί που
βρίσκεται.
Ακούω πολύ καλά τι μου λέτε,
όμως εμένα την πόρτα μου τη
χτυπούν για να ζητήσουν αύξηση,
που ειλικρινά αυτή τη στιγμή
δεν μπορώ να δώσω.
- Πέρα από αυτό, πόσος χρόνος χρειάζεται για μία σύντομη συζήτηση με έναν υπάλληλό
σας την ημέρα για να μάθετε
τα προβλήματά τους, τι τους
απασχολεί;
Δεν είναι αυτό το πρόβλημα.
Μπορεί να γίνει. Όμως φοβάμαι
πως θα πιστεύουν ότι, επειδή
ακριβώς δεν μπορώ να δώσω
ό,τι μου ζητούν, υποδύομαι ότι
ενδιαφέρομαι.
- Έχει υπάρξει συγκεκριμένο
περιστατικό;
Όχι, δεν μπορώ να πω κάτι
τέτοιο.
- Άρα είναι ένα σενάριο δικό
σας. Υπάρχουν άνθρωποι στην
εταιρία που μία επιβράβευση
φαίνεται ότι θα τους κάνει να
νιώσουν όμορφα, που αναζητούν
την επιβεβαίωση;
Ένα διάστημα το έκανα. Όχι σε
καθημερινή βάση βέβαια.
- Δώστε μου μία περιγραφή
επιβράβευσης.
Θέλαμε να ετοιμάσουμε μία
σειρά παιδικών ρούχων. Στη
συνάντηση που κάναμε όσοι
εμπλεκόμασταν άμεσα ένας υπάλληλος υπερασπιζόταν με πάθος
ότι έπρεπε να ξεφύγουμε από το
κλασικό μοτίβο ροζ χρώμα για
τα κοριτσάκια και γαλάζιο για τα
αγοράκια και πρότεινε κόκκινο
φούξια για τα φορεματάκια και
τις φούστες και μπλε ηλεκτρίκ για
τα παντελονάκια. Ήμουν αρνητική
σχεδόν, αλλά, δεν ξέρω, ίσως
εξαιτίας του πάθους με το οποίο
υπερασπιζόταν την άποψή του,
το τολμήσαμε. Πήγε καλά στην
αγορά. Τον φώναξα και του το
είπα πως τελικά ήταν πολύ καλή
η ιδέα του.
- Ποια ήταν η αντίδρασή του;
Ευχαριστήθηκε, αλλά νομίζω ότι
σκεπτόταν παράλληλα «επιτέλους
με άκουσες!».

- Πόσο συχνά επαινείτε τους
εργαζομένους σας;
Το παράδειγμα με τον Γιώργο
ήταν η εξαίρεση. Πρέπει να αξίζει
και τον κόπο ο έπαινος.
- Δηλαδή στην καθημερινότητα
ο καθένας από το πόστο του
δεν κάνει τίποτε άξιο επαίνου;
Θυμάμαι που μιλούσα με έναν
συνεργάτη μου και μου είχε πει
πόσο ευγενική γραμματέα έχω.
- Της το μεταφέρατε ποτέ;
Όχι.
- Θα μπορούσε να νιώσει και
η γραμματέας όμορφα με αυτή
τη συγκεκριμένη επιβράβευση,
γιατί η επιβράβευση πρέπει να
είναι συγκεκριμένη, όχι γενική κι αόριστη, και, παρότι δεν
παίρνει την αύξηση που θέλει,
να πηγαίνει στη δουλειά της και
να νιώθει ότι κάνει κάτι καλά;
Θα μπορούσε. Όμως οι άνθρωποι θέλουν να ζουν οικονομικά
πιο άνετα. Και, απ’ την άλλη,
θέλω να βρω τρόπο να ενδυναμώσω τη δημιουργικότητά τους.
- Συναντήσεις μαζί τους κάνετε;
Μία φορά τον μήνα, το δίμηνο.
- Και πώς κάνετε αυτές τις συναντήσεις; Διάλογος; Έχετε ένα
θέμα που αναπτύσσετε; Μιλάτε
εσείς και όλοι οι άλλοι ακούν;
Συνήθως μιλώ εγώ.
- Πόση ώρα διαρκεί αυτή η μηνιαία ή διμηνιαία συνάντηση;
Περίπου μία ώρα.
- Κατά πόσο ένας άνθρωπος
που επί μία ώρα ακούει έναν
μονόλογο μπορεί να διατηρήσει
τη διαύγειά του και το ενδιαφέρον του; Εσείς έχετε εργαστεί
σε όλες τις θέσεις της δικής σας
εταιρίας ούτως ώστε, εάν λείψει
ο συγκεκριμένος εργαζόμενος
της συγκεκριμένης θέσης, να
μπορείτε να κάνετε εξίσου καλά
τη δική του δουλειά;
Όχι, δεν μπορώ να κάνω τη
δουλειά του καθενός. Δεν την
ξέρω. Νομίζω όμως ότι λέω
ενδιαφέροντα πράγματα στη
συνάντηση με το προσωπικό.
- Ποιος ορίζει το ενδιαφέρον;
Εγώ! Ενδιαφέρουν εμένα αυτά
που λέω! Είναι οι προσωπικές
επιχειρηματικές μου αγωνίες!

Δεν είμαστε συνεταιρισμός να
συναποφασίζουμε!
- Όχι βέβαια. Αλλά κάθε εργαζόμενος έχει τη δική του οπτική
από τη δική του θέση εργασίας.
Για να βγει το αποτέλεσμα που
εσείς θέλετε, χρειάζεστε τη γνώμη των υπαλλήλων σας και οι
υπάλληλοι να αισθανθούν ότι
η γνώμη τους μετράει. Δεν σας
έχει τύχει ποτέ να σκεφτείτε κάτι,
να φτιάξετε ένα σπιτάκι και ένα
μικρό παιδί να πει αυθόρμητα
«πολύ ωραίο, αλλά πού είναι
η πόρτα για τον σκύλο μου»;
Εννοώ ότι μπορεί να υπάρξουν
και πολύ φρέσκιες ιδέες για να
υλοποιηθεί το σχέδιό σας, αλλά
χρειάζεται να τις ακούσετε.
Ξέρετε ποιο είναι το όραμα μου;
Όχι να κάνω την τέλεια φούστα
με το τέλειο σχέδιο στο τέλειο
χρώμα. Να μπορέσω να φτιάξω
παιδικά ρούχα με σήμα κατατεθέν, όχι ομοιόμορφα ή σαν
σχολικές ποδιές, αλλά με σήμα
κατατεθέν για όσα περισσότερα
παιδιά από ευπαθείς ομάδες,
είτε είναι παιδιά προσφύγων
είτε φτωχών ανθρώπων, παιδιά των οποίων οι γονείς δεν
έχουν τη δυνατότητα να τους
αγοράζουν ρούχα.
- Στο κομμάτι της κοινωνικής
ευθύνης της εταιρίας;
Στην εξέλιξη της εταιρίας.
- Και πώς μπορεί να γίνει κάτι
τέτοιο; Οι γονείς των παιδιών
που μου περιγράφετε δεν μπορούν να πάρουν ένα πακέτο
μακαρόνια. Πόσο φθηνή μπορεί να είναι μία φούστα ή ένα
μπλουζάκι;
Είναι δύσκολο. Τι μου προτείνετε,
να εγκαταλείψω το όνειρό μου;
- Όχι βέβαια. Πώς σκέφτεστε
να το κάνετε ρωτάω.
Θέλω να εμπλέξω τους εργαζομένους μου και κομμάτι της
κοινωνίας ενδεχομένως ώστε να
συμμεριστούν το όραμά μου. Νομίζω στην Αμερική γίνεται με τα
παπούτσια Toms, για κάθε αγορά
δίνεται ένα ζευγάρι παπούτσια σε
κάποιο άνθρωπο που δεν μπορεί
να τα αποκτήσει. Θέλω όμως να
εμπλέξω και τους εργαζομένους
μου γιατί αυτό σημαίνει ενδεχομένως περισσότερη παραγωγή,
περισσότερη δουλειά και προς
το παρόν χωρίς αυξήσεις.
- Και οικονομική μελέτη χρειάζεται.
Εννοείται.
- Και πού θα διατίθενται αυτά
τα παιδικά ρούχα;
Σε κάποιο προσιτό κατάστημα.
Δεν ξέρω πού ακριβώς.
- Ουσιαστικά μιλάτε για σχέδιο
ανάπτυξης της εταιρίας με τη
συμβολή των καταναλωτών και
των εργαζομένων σας. Αν οργανωθεί μία τέτοια καμπάνια, θα
υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν
οι πωλήσεις; Εκμεταλλευόμενοι
το e-shopping, για παράδειγμα,
υπάρχει περίπτωση να αυξηθούν
οι πωλήσεις;
Πολύ πιθανόν.
- Έτσι κι αλλιώς το μοντέλο που
ακολουθείτε τώρα δεν έχει προ-

οπτική. Άρα μπορείτε να δοκιμάσετε να πραγματοποιήσετε
το όνειρο που λέτε. Το έχετε
μοιραστεί με τους εργαζομένους;
Όχι.
- Και πώς περιμένετε να ενστερνιστούν κάτι που δεν γνωρίζουν;
Πέραν των οικονομικών μελετών
που πρέπει να κάνετε, αν δεν
εξηγήσετε και δεν μοιραστείτε το
όραμά σας με τους ανθρώπους
που δουλεύουν για εσάς, πώς
να τους ζητήσετε να το δεχθούν;
Πολλές φορές έχουμε μία εικόνα
και, αν δεν τη μοιραστούμε, μπορεί να χάσουμε κάτι πολύτιμο.
Μπορεί ο εργαζόμενος να
συμβάλει με κάποια πολύ ωραία
ιδέα που να κουμπώνει με το
όραμά σας. Να ασχολείται με
την τεχνολογία για παράδειγμα. Να έχει παρακολουθήσει
κάποια σεμινάρια που θα είναι
βοηθητικά στην προώθηση του
οράματος. Να είναι expert στα
social media.
Μπορεί και ο εργαζόμενος
να θέλει να συνεισφέρει στους
συνανθρώπους του και, εφόσον νιώθει σημαντικός για την
εταιρία, να ικανοποιήσει και
τη δική του εσωτερική ανάγκη
συμμετέχοντας στο όραμα. Να
του δώσετε τη δυνατότητα, εξηγώντας το όραμα, να απαντήσει
στο δικό του ερώτημα γιατί θέλει
να συμμετάσχει σε αυτό.
Δεν μπορούμε να τα πούμε
όλα σε μία συνεδρία, αλλά, όταν
κάποιος ακούει για συγκεκριμένες ενέργειες με συγκεκριμένες προοπτικές, είναι πολύ
πιθανό να θέλει να συμμετάσχει. Να αντιληφθεί ότι έτσι
έχει καλύτερες προοπτικές η
βιωσιμότητα της επιχείρησης,
άρα και η θέση του μέσα στην
επιχείρηση. Αν κάποιος δεν το
συναισθάνεται, ενώ η υπόλοιπη
ομάδα το κάνει, τότε προφανώς
δεν μπορεί να προχωρήσει μαζί
σας. Κι εσείς από τη δική σας
τη μεριά χρειάζεται να πείτε τι
μπορεί να επιτευχθεί σε κάποιο
χρονικό διάστημα με το θέμα
των αυξήσεων.
Τι μπορείτε να κάνετε άμεσα
για να ανακάμψει η εργασιακή
δέσμευση των εργαζομένων
στην εταιρία σας;
Να μάθω για τις σκέψεις τους, τις
ζωές τους, τα προβλήματά τους.
- Ποτέ θα το αρχίσετε;
Από αύριο το πρωί.
- Και για την αρχή της υλοποίησης
του οράματός σας;
Να συναντηθώ με τον οικονομικό
διευθυντή της εταιρίας να δούμε συγκεκριμένα τα οικονομικά
μεγέθη.
- Ποτέ μπορείτε να κάνετε τη
συνάντηση;
Κάποια στιγμή μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα.
- Δεν μπορείτε να προσδιορίσετε ημέρα;
Έχει σημασία;
- Φυσικά και έχει.
Το πρωί της ερχόμενης Δευτέρας.
Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος skywalker.gr
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7DL&KL&KXDQÐÓ¼ÄÕÆÑÐÍÆÎÊÌ¡Û½ÔÕÆÂÊÒÏÊÂ
άλλον έχετε ακούσει για το tai
chi από γνωστούς ή φίλους και
σίγουρα έχετε δει φωτογραφίες
με Κινέζους όλων των ηλικιών να εκτελούν
με αργές αρμονικές κινήσεις, τις «φόρμες»
τους, το πρωί στα πάρκα της Κίνας. Aυτό
που ίσως δεν έχετε ακόμα συνειδητοποιήσει είναι η ένταση της θεραπευτικής
ενέργειας που προσφέρει αυτή η ήπια
πολεμική τέχνη. Eμείς το διαπιστώσαμε και
ανυπομονούμε να σας το μεταδώσουμε.
Eν αρχή ην το kung fu. Aυτό στη συνέχεια
αναπτύχθηκε γύρω από τρεις γεωγραφικούς πυρήνες: τη βόρεια, τη νότια και
την κεντρική Kίνα. Tα παραδοσιακά στυλ
που δημιουργήθηκαν
στη βόρεια και στη
νότια περιοχή, αν
και ανέπτυξαν διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ
τους, διατήρησαν



την ονομασία «kung fu». Tο στυλ που αναπτύχθηκε στην κεντρική Kίνα όμως πήρε
άλλο δρόμο. Πρόκειται για μία πολεμική
τέχνη εσωτερική, με κινήσεις ομαλές, κυκλικές και ήπιες, που μοιάζουν εκπληκτικά
με αργές χορογραφίες. Έτσι γεννήθηκε
επίσημα το tai chi chuan στις αρχές της
δυναστείας των Tσινγκ (1644-1911).
Η εναρμόνιση των αντιθέσεων
H πολεμική τέχνη συνδέθηκε απευθείας
με τον ταοϊσμό, καθώς το διαλογιστικό
μέρος της είναι βασισμένο στις θεωρίες
των ενεργειακών μεσημβρινών και των
δυνάμεων γιν και γιανγκ. Σύμφωνα με
τη θεωρία του tai chi η ισορροπία επιτυγχάνεται μέσα από την εναρμόνιση
των αντίθετων δυνάμεων που κρύβονται
μέσα μας.
Η εκμάθηση της πολεμικής τέχνης στο μη
μαχητικό κομμάτι της χαρακτηρίζεται από
ρευστές, απλές και φυσικές κινήσεις, που
στο σύνολό τους ονομάζονται «φόρμες».
Παραδόξως όμως, όταν ο εκπαιδευόμενος
είναι έτοιμος, η πρακτική εφαρμογή της
είναι αστραπιαία.
Tο tai chi chuan στη χώρα μας είναι
οργανωτικά αναγνωρισμένο από τη
Γενική Γραμματεία Aθλητισμού μέσω
της Ελληνικής Ομοσπονδίας Wu Shu
- Kung Fu.
Στους Oλυμπιακούς του Πεκίνου
το 2008 θα το δούμε εντεταγμένο
μέσα στο wu shu, το οποίο και
θα παρουσιαστεί ως άθλημα
επίδειξης.
Πρέπει να επισημάνουμε
όμως και την αμεσότατη
σχέση του tai chi chuan
με το chi kung, καθώς η
εξάσκηση στο δεύτερο
είναι απαραίτητη για να
ολοκληρώσει κανείς την
εκπαίδευσή του στο tai
chi. Tο chi kung είναι μία
σειρά ασκήσεων που θεωρούνται αφάνταστα δυναμωτικές για το σώμα και
ενεργοποιούν τη σπονδυλική
στήλη και την αναπνοή. Έτσι ένα
κριτήριο επιλογής σχολής είναι το
κατά πόσο ο δάσκαλος είναι ικανός
να εντρυφήσει και σε ασκήσεις chi
kung, κάτι που στην Eλλάδα είναι
δυστυχώς σχετικά σπάνιο. Πέραν
αυτών, το πιο διαδεδομένο στυλ
tai chi στη χώρα μας είναι το chen
tai chi chuan, αλλά και τα yang tai chi
chuan και wu tai chi chuan.
Oι διαφορές ανάμεσα στα στυλ είναι λεπτές, καθώς προέρχονται απλώς
από διαφορετικές οικογένειες. Tα επίπεδα των ασκούμενων διαχωρίζονται
σε ζώνες, ενώ τα τελευταία χρόνια στην
Eυρώπη οργανώνονται και αγώνες tai

chi, οι οποίοι εστιάζουν στην πρακτική
εφαρμογή της τέχνης.
Αρχίστε tai chi εάν:
i«ÖÍÅÒÅÎÌÅuÉË¼Ò»ÖÍÈ ÁÌÌ»ÖÅÒÅ
ξεφύγει από τις εκρηκτικές τάσεις των
νεότερων χρόνων σας και σας ενδιαφέρει
να κινείστε στους ρυθμούς σας χωρίς
πίεση ή ανταγωνισμό.
i;Å½ÒÅ×ÇÉÅÉÍ ÒÐ»ÆÅÑÒÅÑÔÑÒËÁÉÅÍÄÉ
αφέρεστε να διεκδικήσετε τη μακροζωία
με όσους τρόπους μπορείτε.
i"ÍÁØÈÒÒÅËÎÉÁÓÅÐÁÅ×ÒÉË¼uÎÐÆ¼
σωματικής άσκησης, επειδή υποφέρετε
από άγχος.
iÅÍÄÉÁÓ»ÒÅÒÅÁÁÐÁ½ÒÈÒÁËÁÌ¼ÑÔuÁÒÉË¼
κατάσταση.
i&½ÑÒÅ»ÒÎÉuÎÉÇÉÁu½ÁÎÌÉË¼uÅÒÁu¾ÐÆÔÑÈ 
σωματική και πνευματική, την οποία θα
βιώσετε βήμα βήμα.
iµÖÅÒÅÒÅÐÑÒÉÁÁÎÓ»uÁÒÁ×ÎuÎÍ¼Õ
γενικότερα (ο χρόνος κατανόησης της
τεχνικής είναι ο τριπλάσιος του kung fu).
iÅÍ»ÖÅÒÅ×ÎuÎÍ¼ ÁÌÌÅ½ÑÒÅÄÉÁÒÅÓÅÉu»
νοι να αποκτήσετε (επειδή αυτή η πολεμική
τέχνη είναι ιδιαίτερα ήπια, αντενδείκνυται
στα μικρά παιδιά, τα οποία προτιμούν να
εκτονώνονται με πιο δυναμικές κινήσεις).
Πώς γίνεται το μάθημα
Kάθε μάθημα, που διαρκεί συνήθως μία
ώρα, οργανώνεται με τα εξής βήματα:
1. Tυπικός χαιρετισμός των εκπαιδευόμενων, σεβασμός του χώρου υπόκλισης.
2. Kλασική προθέρμανση μέσω διατάσεων
διάρκειας 15 λεπτών.
3.ÀÎÂÁÑÉË»ÕËÉÍ¼ÑÅÉÕDIJLVOHÄÉÐ
κειας 7-8 λεπτών για τον συγχρονισμό
της αναπνοής με την κίνηση.
4. Aκολουθούν ασκήσεις κινησιολογίας,
για να κατανοήσει ο αρχάριος τη συγχρονισμένη κίνηση και την αρμονία που
διέπει τις διάφορες φόρμες.
5. Στις προηγούμενες ασκήσεις συμμετέχει
τώρα η παλάμη και η γροθιά.
6. Ξεδιπλώνονται πια οι τεχνικές μέσα
από μία σειρά κινήσεων άμυνας και επίθεσης. Το μάθημα στους προχωρημένους
περιλαμβάνει το ξίφος και τη βεντάλια.
Για τους αρχάριους συστήνονται 2-3
συμμετοχές την εβδομάδα, ενώ το κόστος
κυμαίνεται (ανάλογα με το στούντιο) από
40 έως 70 ευρώ μηνιαίως. Οι τάξεις είναι
για αρχάριους και προχωρημένους, ενώ
η ηλικία των αθλητών κυμαίνεται από 17
έως 60 ετών. Για την εγγραφή χρειάζεστε
βεβαίωση γιατρού.

κότητα, την κρίση, την υπομονή και οξύνει
τη συγκέντρωση.
i¯ÉÐÎÖÔÐÈu»ÍÎÉÑ×ÍÅÉÄÈÒÎÎÉÎÀÍÒÈÍ
ύπαρξη της εσωτερικής ενέργειας.
i&ÉÂÐÁÄÀÍÅÒÁÉÈÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁÇ¼ÐÁÍÑÈÕ
και επιτυγχάνεται η μακροζωία.
i0ÉÒÅÖÍÉË»ÕÁ×ÒÎu×ÍÁÕËÍÎ×ÍÒÎ×Õ
αθλητές ικανούς στην άοπλη μάχη.
i5ÎÄÉÁÌÎÇÉÑÒÉË¾u»ÐÎÕÒÎ×UBJDIJDIVBO
και οι ασκήσεις του θεωρούνται μαθήματα ζωής.
iµÖÅÉÓÅÐÁÅ×ÒÉËÁÎÒÅÌ»ÑuÁÒÁÑÅ»ÍÁÍ
μεγάλο αριθμό παθήσεων.
Πού διδάσκεται
H Eλληνική Oμοσπονδία Wu Shu Kung Fu (Iοφώντος 12 & Kρίτωνος, τηλ.:
210.72.99.138) συντονίζει την εξάπλωση
του tai chi chuan στη χώρα μας. Aπευθύνεστε σε αυτή για τα εκπαιδευτήρια
του ενδιαφέροντός σας. Πέραν της ομοσπονδίας, θα βρείτε θεραπευτικά κέντρα,
θεατρικές σχολές και άλλες οργανώσεις
που προσφέρουν μαθήματα tai chi.
Aσκήσεις για αρχάριους
tai chi για ενεργοποίηση
Είναι μία ιδανική άσκηση για το πρωί, πριν
από το πρωινό. Με αυτή θα ρυθμίσουμε
την αναπνοή μας και θα τη συγχρονίσουμε
με την κίνηση, έτσι ώστε να ενεργοποιηθούμε για την ημέρα που αρχίζει.
Στεκόμαστε όρθιοι, με τα πόδια λίγο
ανοιχτά, τα γόνατα ελαφρά λυγισμένα
(ώστε να βρίσκονται στην ίδια ευθεία
με τις άκρες των δαχτύλων της πατούσας
μας) και με τα χέρια χαλαρά δίπλα στον
κορμό. Καθώς αρχίζουμε να ανεβάζουμε τα
χέρια προς την πρόταση και να τεντώνουμε
ταυτόχρονα τα πόδια μας, εισπνέουμε
αργά και σταθερά, έχοντας τη γλώσσα
μας κολλημένη στον ουρανίσκο, ώστε
να μένει ανοιχτό το διάφραγμα (ηλιακό πλέγμα). Συνεχίζοντας την εισπνοή,
φέρνουμε με μία ενιαία κίνηση τα χέρια
προς το στήθος. Καθώς συνεχίζουμε την
κίνηση των χεριών προς τα κάτω και με
τις παλάμες να κοιτούν το πάτωμα, αρχίζουμε να εκπνέουμε μέχρι να φέρουμε τα
χέρια και τα πόδια στην αρχική τους θέση.
Επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειαστεί
μέχρι να νιώσουμε την ενέργεια μέσα μας.

Chi kung για χαλάρωση
Η άσκηση αυτή, που, εκτός από τον
τρόπο της εκπνοής, είναι επανάληψη
της προηγούμενης, προσφέρεται για τις
βραδινές ώρες. Επαναλαμβάνουμε την
προηγούμενη άσκηση μέχρι το τέλος της
Πώς ωφελεί
i&½ÍÁÉÁÐËÅÒ»ÍÒÎÍÈuÎÐÆ¼ÑËÈÑÈÕ εισπνοής και στη συνέχεια, αρχίζοντας
Βελτιώνει το σώμα και δυναμώνει τα πόδια να κατεβάζουμε τα χέρια προς τα κάτω,
γυρίζουμε τις παλάμες παράλληλα με την
και τους κοιλιακούς.
iÐÎÑÆ»ÐÅÉÈÐÅu½ÁËÁÉÖÁÌÐÔÑÈ
κοιλιά μας, ενώ κάνουμε ταυτόχρονα
iÐÎÔÓÅ½ÒÈÍÅ×Ì×ÇÉÑ½Á ÒÈÍÒÁÖÀÒÈÒÁ διακεκομμένες εκπνοές.
των αντανακλαστικών, την παρατηρητιvita.gr
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Eκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ωνάση

WordPress: Introduction to Content Management

Εκπαιδευτικές δράσεις, ευρηματικά εργαστήρια και καινοτόμες προσεγγίσεις για παιδιά,
οικογένειες, μαθητές, ερευνητές και ενήλικες. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος
Ωνάση πραγματοποιούνται με δωρεάν είσοδο και είναι για όλους! Με αφετηρία την
Ωνάσειο Βιβλιοθήκη, τα παιδιά «ταξιδεύουν» στην Αρχαία Ελλάδα, ξεφυλλίζουν την
Αντιγόνη του Σοφοκλή, μετατρέπονται σε μικρούς ενόρκους και - ακροβατώντας μεταξύ
δικαιοσύνης και ελευθερίας - ετοιμάζουν την ετυμηγορία τους: η Αντιγόνη τελικά είναι
αθώα ή ένοχη; Με «όχημα» την ψηφιακή τεχνολογία και μια κάσκα Virtual Reality (VR),
μικροί «προγραμματιστές» ανιχνεύουν τη Χάρτα του Ρήγα και σχεδιάζουν τα δικά τους
κινούμενα τρισδιάστατα γραφικά, με έμπνευση το ιστορικό αυτό τεκμήριο. Με «οδηγό» την
ποίηση του Κ.Π. Καβάφη, μαθητές σε σχολεία, εντός και εκτός Αττικής, απελευθερώνουν
τη φαντασία τους και μετατρέπουν το καβαφικό έργο σε ηλεκτρονική μουσική, graffiti και
μικρής κλίμακας έργα τέχνης. Αλλά και με προορισμό τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος», παιδιά με αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές, μαζί με
τους γονείς τους, επιχειρούν μια προσομοίωση αεροπορικού ταξιδιού και εξοικειώνονται
με τις απρόβλεπτα αγχώδεις διαδικασίες που περιλαμβάνει μια πτήση.
Πού θα συμβούν όλα τα παραπάνω, και όχι μόνο; Στα εκπαιδευτικά προγράμματα
του Ιδρύματος Ωνάση, τα οποία ξεκινούν για ακόμη μία χρονιά και φιλοδοξούν
να προσφέρουν, μεταξύ άλλων, έμπνευση με τον πνευματικό πλούτο της Ωνασείου
Βιβλιοθήκης, δημιουργικότητα με τις καινοτόμες προσεγγίσεις του Αρχείου Καβάφη
και μουσικό αυτοσχεδιασμό με τα ευρηματικά εργαστήρια Ειδικής Αγωγής.
Ναύτες και Κοσμονάυτες
Γνώρισε τη ζωή μέσα σε (διαστημό) πλοιο.
Τα παιδιά μαθαίνουν πώς ζουν οι ναύτες και
οι αστροναύτες. Πώς είναι η ζωή μέσα σε ένα
πλοίο ή σε ένα διαστημόπλοιο; Ποιες είναι οι
ομοιότητες και ποιες οι δυσκολίες; Θα δούμε
πώς έχει αλλάξει η καθημερινότητα των ναυτών
στο πέρασμα του χρόνου και της εξέλιξης των
πλοίων και πώς η χρήση των πλοίων επηρέασε την
κοινωνία. Τι είναι ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός; Κοιμούνται οι αστροναύτες όρθιοι;
Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα παιδιά θα μάθουν ιδιαιτερότητες που
αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους όσοι ταξιδεύουν κάπου μακριά από τη στεριά,
είτε πρόκειται για μακρινές θάλασσες ή για τις γωνιές του διαστήματος. Θα ανακαλύψουν
πώς η έμφυτη περιέργεια του ανθρώπου τον οδήγησε από την κατασκευή μεγάλων
πλοίων μέχρι την κατασκευή διαστημόπλοιων, τον ρόλο της αστρονομίας και πώς από
τη ναυσιπλοΐα περάσαμε στη «διαστημοπλοΐα». Έως 25 παιδιά.
Απευθύνεται: Σε παιδιά άνω των 12 ετών
Ημερομηνία: Σάββατο 20 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Ώρα: 11:00 με 14:00
Επικοινωνία: τηλ. 210 3713000, website: onassis.org
Κύκλος: Διαμάχες παιδείας και γλώσσας την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού
Ένας κύκλος με 4 διαφορετικές και πολύ ενδιαφέρουσες διαλέξεις για τις πνευματικές
διαμάχες της εποχής του Νεοελληνικού Διαφωτισμού.
Από την τυπογραφία και τον επιστημονικό λόγο μέχρι την παιδεία και το γλωσσικό
ζήτημα, οι ριζοσπαστικές δυνάμεις της εποχής δίνουν τη δική τους μάχη απέναντι σε
πανίσχυρα παραδοσιακά ρεύματα.
«Σταθμοί στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος: Από το γλωσσικό ζήτημα στο γλωσσικό
μας πρόβλημα»
Εισηγητής: Γεώργιος Μπαμπινιώτης, Καθηγητής Γλωσσολογίας και πρώην πρτύτανης
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
Απευθύνεται: Σε ενήλικες
Ημερομηνία: Τετάρτη 24 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Ώρα: 18:30 με 20:30
Επικοινωνία: 210 3713000, website: onassis.org

Το σεμινάριο έχει ως στόχο να μάθει στους συμμετέχοντες πώς μπορούν να δημιουργήσουν
με ευκολία αλλά και αποτελεσματικότητα περιεχόμενο στην πλατφόρμα του WordPress,
να οργανώσουν τον σκελετό του site τους, να διαμορφώνουν και να προσαρμόζουν
το περιεχόμενο ανάλογα με τις ανάγκες τους.
Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία.
Απαιτείται προεγγραφή. Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:
XXXFWFOUPSBDPNFM&WFOUTXQDPOUFOU
¥ÅËÄ¼ÌÔÑÈÇ½ÍÅÒÁÉuÅÒÈÍ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÒÈÕ.JDSPTPGU£ÌÌÕËÁÉÈÑ×uuÅÒÎÖ¼ÇÉÁÒÎËÎÉÍ¾
είναι δωρεάν. Μετά το τέλος τον μαθημάτων και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, θα
λάβετε στο e-mail σας βεβαίωση παρακολούθησης.
Εισηγήτρια: Katerina Kerra
Διάρκεια προγράμματος: 3 ώρες
Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ευρυσθέως 2, Found.ation, Πετράλωνα
Ώρα: 10:30 με 13:30
Πληροφορίες:UFDIUBMFOUTDIPPMHS

Σεμινάριο: «Consumer Marketing in 2025»
Η εκδήλωση: Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας),
με σαφή προσανατολισμό στην τεκμηρίωση
της γνώσης και της διά βίου μάθησης,
ÄÉÎÐÇÁÍÏÍÅÉ ÑÅ Ñ×ÍÅÐÇÁÑ½Á uÅ ÒÎ *O
novathens, τον Κόμβο Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του
Δήμου Αθηναίων, σεμινάριο με θέμα «ConTVNFS.BSLFUJOHJOk
Τα trends στη συμπεριφορά των brands αλλά
και των καταναλωτών αλλάζουν καθημερινά
Ñ¼uÅÐÁµÖÎ×uÅ¼ÄÈuÅÉÑÒÎDVTUPNFSFY
QFSJFODF ÑÒÁDIBUCPUTËÁÉÑÒÎNPCJMFXFC
Και πού πάει τελικά όλο αυτό; Πώς θα
είναι το marketing το 2025 απέναντι στους
καταναλωτές;
Θεματολογία εισήγησης:

1. Σημερινά trends και τα trends του 2025
2. §¾ÑuÎÕQPTUUFYUT
3. $VTUPNFSFYQFSJFODFPWFSCSBOE
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη
η προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας. Οι συμμετέχοντες θα
λάβουν πιστοποίηση παρακολούθησης.
Δηλώσεις συμμετοχής:
Δηλώστε συμμετοχή, για την ημερομηνία
που σας ενδιαφέρει στο www.innovathens.
HSFWFOUSFHJTUSBUJPO
Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ιnnovathens-Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης
του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100
Ώρα: 18:00 με 20:30
Πληροφορίες: www.innovathens.gr

Social Media: Getting Started with Digital Marketing
Το workshop έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν
στη χρήση σημαντικών μέσων κοινωνικής
δικτύωσης, να μάθουν τον τρόπο μέτρησης
της αποτελεσματικότητας του digital marketing και να δουν βέλτιστες πρακτικές από
καταξιωμένα brands.
Συνοπτικό πρόγραμμα:
i¢ÁÑÉË»Õ»ÍÍÎÉÅÕEJHJUBMNBSLFUJOH
i±ÑÅÉÕ ÒÔÍ TPDJBM NFEJB ÑÒÈÍ £ÌÌÄÁ
Ñ¼uÅÐÁËÁÉÄÉÅÓÍÏÕ'BDFCPPL -JOLFEMO 
5XJUUFS 4OBQDIBU *OTUBHSBN :PV5VCF
iÈuÉÎ×ÐÇ½ÁCVTJOFTTQSPGJMFÑÒÁTPDJBMNFEJB
i%PTBOE%POUTÒÎ×TPDJBMNFEJBNBSLFUJOH
iÈuÉÎ×ÐÇ½ÁÄÉÁÆÈuÉÑÒÉË¼ÕÐÎÂÎÌ¼Õu»ÑÔ
TPDJBMNFEJB
i£ÉÒ×ÖÈu»ÍÁ DBTF TUVEJFT ËÁÉ ÐÁËÒÉË¼
μελέτη ενός ολοκληρωμένου digital marketing strategy

Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική
παρουσία.
Απαιτείται προεγγραφή. Για δηλώσεις
συμμετοχής επισκεφτείτε τον ακόλουθο
ÉÑÒ¾ÒÎÎXXXFWFOUPSBDPNFM&WFOUT
4PDJBM.FEJB
Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της
.JDSPTPGU£ÌÌÕËÁÉÈÑ×uuÅÒÎÖ¼ÇÉÁÒÎËÎÉÍ¾
είναι δωρεάν. Μετά το τέλος τον μαθημάτων
και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, θα λάβετε
στο e-mail σας βεβαίωση παρακολούθησης.
Εισηγήτρια: Katerina Kerra
Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Ημερομηνία: Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου 2018
Τοποθεσία: Ευρυσθέως 2, Found.ation,
Πετράλωνα
Ώρα: 14:00 με 16:00
Πληροφορίες:UFDIUBMFOUTDIPPMHS

Ανοιχτά Σχολεία του Δήμου Αθηναίων: Ιδεατροπαιδαγωγικό & εκπαιδευτικό εργαστήριο για φοιτητές/τριες
Βιωματικό εργαστήριο για φοιτητές και φοιτήτριες που σπουδάζουν παιδαγωγική και
αντικείμενα σχετικά με την εκπαίδευση. Η δράση απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες
παιδαγωγικών σχολών, υλοποιείται κάθε 15 ημέρες και έχει διάρκεια 3 ώρες.
Oι δράσεις του προγράμματος Ανοιχτά Σχολεία πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο
για όλους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η δήλωση συμμετοχής είτε στην ιστοσελίδα
ÒÎ×ÐÎÇÐuuÁÒÎÕ¡ÍÎÉÖÒÖÎÌÅ½ÁXXXBUIFOTPQFOTDIPPMTHSFMESBTFJTPMFTPJ
ESBTFJT Å½ÒÅÒÈÌÅÆÔÍÉËÑÒÎ
Οι κρατήσεις - εγγραφές είναι με σειρά προτεραιότητας, όπως και οι κρατήσεις στη
λίστα αναμονής. Εφόσον υπάρξει διαθεσιμότητα, οι εγγεγραμμένοι στη λίστα αναμονής
θα ενημερώνονται για τη δυνατότητα παρακολούθησης της δράσης.
Απευθύνεται: Σε ενήλικες (18+)
Περίοδος υλοποίησης: »ÔÕ
Ημέρες διεξαγωγής: Κάθε 2η Τετάρτη 18:00 με 21:00
Φορέας υλοποίησης: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)
Επικοινωνία:  XFCTJUFXXXBUIFOTPQFOTDIPPMTHS

¤ÌÂ¾ÅÆØÒÉ

Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018 45

Μεταπτυχιακό στην Ψυχολογία
από το Mητροπολιτικό Κολλέγιο
H Σχολή Ανθρωπιστικών
Επιστημών:
Αποστολή της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Μητροπολιτικού
Κολλεγίου είναι η εκπαίδευση νέων
επαγγελματιών και επιστημόνων σε
ένα ευρύ φάσμα γνωστικών πεδίων
και επιστημών, οι οποίες έχουν ως
βασικό γνώμονα τον άνθρωπο και τη
γενική συμπεριφορά του στο ευρύτερο
κοινωνικό πλαίσιο. Περιλαμβάνει τμήματα, όπως η ψυχολογία, η προσχολική
εκπαίδευση και η ειδική αγωγή.
Τα προγράμματα σπουδών, που
προσφέρονται σε προπτυχιακό και
μεταπτυχιακό επίπεδο, χαρακτηρίζονται από έντονο ανθρωποκεντρικό περιεχόμενο, στηρίζονται στην
εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων με
τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων
στην εκπαίδευση και στηρίζουν την
έρευνα. Οι φοιτητές μαθαίνουν να
αντιλαμβάνονται και να ερμηνεύουν
την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις
εκφάνσεις της, αλλά και να εντοπίζουν
τους διάφορους παράγοντες από τους
οποίους αυτή επηρεάζεται.
Οι απόφοιτοι των προγραμμάτων του
τμήματος Ανθρωπιστικών Επιστημών
διαθέτουν μια σοβαρή επιστημονική
υποδομή, αλλά και όλες τις επαγγελματικές δεξιότητες οι οποίες είναι
απαραίτητες για την ένταξή τους στη
σύγχρονη αγορά εργασίας και μια
επιτυχημένη καριέρα στον χώρο τους.
Διακρίνονται για το υψηλό επίπεδο
επιστημονικής γνώσης, αλλά και για
την ικανότητα εφαρμογής των πλέον
νεωτεριστικών μεθόδων, έχοντας
την προοπτική άμεσης επαγγελματικής
αποκατάστασης, αλλά και την απευθείας συνέχιση των σπουδών τους σε
μεταπτυχιακά προγράμματα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα προγράμματα
σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών
Επιστημών στηρίζονται στην εφαρμογή
νέων, καινοτόμων διδακτικών και
μεθοδολογικών προσεγγίσεων με
τη χρήση εξελιγμένων εργαλείων και
ενθαρρύνουν την έρευνα.
Εργαστήρια
Ανθρωπιστικών Επιστημών:
Όλα τα παραπάνω είναι εφικτά
στα πλήρως εξειδικευμένα ιδιόκτητα
εργαστήρια της σχολής με εξοπλισμό
τελευταίας τεχνολογίας, στα οποία οι
φοιτητές εξοικειώνονται με την πολυδύναμη χρήση των νέων τεχνολογιών,
μαθαίνουν να αντιλαμβάνονται και να
ερμηνεύουν την ανθρώπινη συμπεριφορά και τις ποικίλες εκφάνσεις της, ενώ
εντοπίζουν τους διάφορους παράγοντες
από τους οποίους αυτή επηρεάζεται,
θεμελιώνοντας και αναπτύσσοντας
κριτική και δημιουργική σκέψη.
Εργαστήρια ψυχολογίας:
Τα εργαστήρια του Τμήματος Ψυχολογίας περιλαμβάνουν: Εργαστήριο Γνωστικής Ψυχολογίας - Οπτικής
Αντίληψης, Εργαστήριο Γνωστικής
Ψυχολογίας - Πείραμα Stroop, Εργαστήριο Ψυχομετρίας, Εργαστήριο
Κοινωνικής Ποιοτικής Έρευνας, Εργαστήριο Εγκληματολογίας και Εργαστήριο Στατιστικής και Έρευνας.

Γιατί να επιλέξω αυτό το πρόγραμμα;
i ¡ÍÁÇÍÔÐÉÑu»ÍÎ uÅÒÁÒ×ÖÉÁË¾
πρόγραμμα σπουδών βρετανικού
πανεπιστημίου στην ψυχολογία, που
παρέχεται στην Ελλάδα και προσφέρει
τη δυνατότητα επαγγελματικής ισοδυναμίας μέσω ΣΑΕΠ του υπουργείου
Παιδείας.
i¥ÅÉÒ×Ö¼ÕÎÌÎËÌ¼ÐÔÑÈÒÎ×ÐÎ
γράμματος MSc Psychology στο Μητροπολιτικό Κολλέγιο οδηγεί στην
απόκτηση τίτλου σπουδών Master
of Science από το University of East
London.
i5ÎÐÏÒÎÅÌÌÈÍ¾ÆÔÍÎeDPOWFSTJPOk
μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην ψυχολογία σε συνεργασία με κρατικό
πανεπιστήμιο της Μ. Βρετανίας.
iÌ¼ÐÔÕÅÌÌÈÍ¾ÆÔÍÎÐ¾ÇÐÁuuÁ 
που επιτρέπει τη μέγιστη κατανόηση της
επιστήμης και ταυτόχρονα προσφέρει
διεθνείς επαγγελματικές προοπτικές.
i±½ÒÌÎÕÑÎ×ÄÏÍÁ¾ÒÎ6OJWFSTJUZ
of East London, που αναδείχτηκε
δεύτερο στην επιλογή σπουδών στη
ψυχολογία, βάσει της εθνικής έρευνας
ικανοποίησης φοιτητών στο Λονδίνο
(National Student Satisfaction Survey,
London, 2014).
i½ÍÅÉÒÈÄ×ÍÁÒ¾ÒÈÒÁÅÇÇÐÁÆ¼ÕÑÒÎÍ
Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων (BPS),
αλλά και της απόκτησης του Graduate
Basis for Chartership (GBC) έπειτα από
ατομική αίτηση εγγραφής.
i§ÁÒÌÌÈÌÎÇÉÁÁÎÆÎ½ÒÎ×ÕÌÌÔÍ
ειδικοτήτων που επιθυμούν να ξεκινήσουν επαγγελματική ή ακαδημαϊκή
εκπαίδευση στην ψυχολογία.
i£ËÁÉÄÅ×ÒÉËÑÅuÉÍÐÉÁ XPSLTIPQT
και διαλέξεις από επαγγελματίες ψυχολόγους.
i£×»ÌÉËÒÎÔÐÎÌ¾ÇÉÎÐ¾ÇÐÁuuÁÉÄÁÍÉ
κό για εργαζομένους και ολοκλήρωση
σπουδών σε ένα ακαδημαϊκό έτος.

να καλύπτει τα κριτήρια του BPS για την
εγγραφή μελών σε επίπεδο αποφοίτων
(Graduate Basis for Chartership).

Περιγραφή προγράμματος:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc in
Psychology αποτελεί την ιδανική λύση
για αποφοίτους άλλων επιστημών,
οι οποίοι ενδιαφέρονται να προσανατολίσουν την καριέρα τους προς
την επιστήμη της ψυχολογίας ή να
αλλάξουν τελείως καριέρα.
Για παράδειγμα, παιδαγωγοί ή εκπαιδευτικοί με ενδιαφέρον για την
Ψυχολογία της Εκπαίδευσης ή την
Παιδοψυχολογία ή απόφοιτοι Επιστημών Υγείας με ενδιαφέρον για την
Ψυχολογία της Υγείας ή την Κλινική
Ψυχολογία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους
όλων των ειδικοτήτων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.,
κολλεγίων και ξένων πανεπιστημίων που επιθυμούν να σπουδάσουν
ψυχολογία.
Παρέχει τη δυνατότητα σε υποψηφίους που έχουν αποκτήσει πτυχίο σε
τομέα διαφορετικό από την ψυχολογία,
να γνωρίσουν την επιστήμη της ψυχολογίας και τις βασικές αρχές της, να
δώσουν έμφαση μέσω της πτυχιακής
τους στον τομέα της ψυχολογίας που
τους ενδιαφέρει και να εντρυφήσουν
περαιτέρω.
Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, ώστε

Δικαιολογητικά
εγγραφής:
iÐÏÒÎÒ×Ö½ÎÁ¾ÅËÁÉÄÅ×ÒÉË
ιδρύματα της Ελλάδας ή του
εξωτερικού (ανεξαρτήτως
γνωστικού αντικειμένου)
i £ÁÇÇÅÌuÁÒÉË¼ ÅuÅÉÐ½Á
τουλάχιστον 2 ετών στο αντικείμενο (επιθυμητή, αλλά όχι
απαραίτητη για την εισαγωγή
στο πρόγραμμα)
i×ÑÒÁÒÉË»ÕÅÉÑÒÎÌ»Õ
i¡ÑÒ×ÍÎuÉË¼ÒÁ×Ò¾ÒÈÒÁ
iÒ×Ö½ÎÉÑÒÎÎÉÈÒÉË¾ÇÍÏ
σης αγγλικής γλώσσας (μόνο
όπου απαιτείται)
i´ÌÌÎÉÒ½ÒÌÎÉÑÎ×ÄÏÍ ÅÍ
υπάρχουν)
i¡½ÒÈÑÈÅÇÇÐÁÆ¼ÕÒÎ×¨È
τροπολιτικού Κολλεγίου
Την αξιολόγηση των παραπάνω δικαιολογητικών συμπληρώνει
η προσωπική συνέντευξη επιλογής
των υποψηφίων. Ενθαρρύνεται η
υποβολή αιτήσεων για εισαγωγή στο
πρόγραμμα και από υποψηφίους που
δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο, αλλά
έχουν σχετική προϋπηρεσία και αποδεδειγμένες πρότερες γνώσεις στο
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.

Επαγγελματικές προοπτικές:
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MSc
Psychology απευθύνεται σε όσους δεν
διαθέτουν προπτυχιακό τίτλο σπουδών στην ψυχολογία και επιθυμούν
να ασχοληθούν με την ψυχολογία
επαγγελματικά ή ακαδημαϊκά.
Oι απόφοιτοι του προγράμματος
μπορούν να:
i£ÆÁÐu¾ÑÎ×ÍÒÉÕÇÍÏÑÅÉÕÃ×ÖÎÌÎÇ½ÁÕ
που θα αποκτήσουν σε διάφορους
επαγγελματικούς τομείς (π.χ. διαφήμιÑÈ NBSLFUJOH ÄÉÎ½ËÈÑÈ ÅÁÇÇ»ÌuÁÒÁ
υγείας).
i×ÍÅÖ½ÑÎ×ÍÅÁÇÇÅÌuÁÒÉË¼ÅËÁ½ÄÅ×ÑÈ
στην ψυχολογία (π.χ. Κλινική Ψυχολογία,
Συμβουλευτική Ψυχολογία, Οργανωτική Ψυχολογία, κ.λπ.), λόγω του ότι
δίνεται η δυνατότητα απόκτησης του
GBC (Graduate Basis for Chartership).
i×ÍÅÖ½ÑÎ×ÍÒÉÕÑÎ×Ä»ÕÒÎ×ÕÇÉÁÒÈÍ
απόκτηση διδακτορικού διπλώματος
στην ψυχολογία.
Μαθήματα:
iÍÔÑÒÉË¼«×ÖÎÌÎÇ½Á
i«×ÖÎÂÉÎÌÎÇ½Á
i§ÎÉÍÔÍÉË¼«×ÖÎÌÎÇ½Á
i¨»ÓÎÄÎÉ»ÐÅ×ÍÁÕ
i¡ÒÎuÉË»ÕÄÉÁÆÎÐ»Õ
i¡ÍÁÒ×ÊÉÁË¼Ã×ÖÎÌÎÇ½Á
i£ÍÍÎÉÎÌÎÇÉËËÁÉÉÑÒÎÐÉËÓ»uÁÒÁ
ψυχολογίας
iÉÌÔuÁÒÉË¼ÅÐÇÁÑ½Á
Προϋποθέσεις εισαγωγής:
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μια
ευρεία γκάμα πτυχιούχων που
δεν διαθέτουν πρώτο πτυχίο
στην ψυχολογία και επιθυμούν να ασχοληθούν
επαγγελματικά με αυτό
το αντικείμενο.

Καθηγητές:
Το διδακτικό προσωπικό της Σχολής
Ανθρωπιστικών Επιστημών απαρτίζεται
από διακεκριμένους καθηγητές, που
διαθέτουν μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών, πλούσιο
ερευνητικό έργο, διδακτική εμπειρία
σε πανεπιστήμια της Ελλάδας και του
εξωτερικού και επαγγελματική καταξίωση στον τομέα εξειδίκευσής τους.
Στην πλειοψηφία τους δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε δομές,
φορείς, κλινικά πλαίσια, νοσοκομεία,
σχολεία, παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία, Μ.Κ.Ο., εταιρίες κ.λπ. ως
ψυχολόγοι, βρεφονηπιοκόμοι, ειδικοί
παιδαγωγοί κ.ά. και διαθέτουν πολυετή
επαγγελματική εμπειρία στον τομέα
τους, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν στους φοιτητές τους
τις μεθόδους εφαρμογής
της θεωρίας στην πράξη.
Διάρκεια:
1 έτος
Γλώσσα:
Ελληνικά

Επικοινωνία:
Πατησίων 125, Αθήνα. Τηλ.:
210 6199891, fax: 210 6199320
Σωρού 74, Μαρούσι. Τηλ.:
210 6199891, fax: 210 6199320
Φίλωνος & Σωτήρος 1Α,
Πειραιάς. Τηλ.: 210 4121200,
fax: 210 4128095
Ελ. Βενιζέλου 14 & Τσιμισκή,
Θεσσαλονίκη. Τηλ.:
2310 241010,
fax: 2310
253270
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Μικρές ιστορίες
της ελληνικής βιομηχανίας
Για την ενέργεια:
Η ΔΕΗ υφίσταται στην Ελλάδα από το 1950. Προηγήθηκε,
το 1857, η πρωτοβουλία ενός Γάλλου επιχειρηματία, ο
οποίος ήρθε στην Ελλάδα και έφερε μια καινοτόμο μορφή
ενέργειας, το φωταέριο. Το 1888 συστάθηκε η «Ελληνική
Ηλεκτρική Εταιρεία» και φωτίστηκε για πρώτη φορά η
Πλατεία Συντάγματος και οι γύρω δρόμοι, όχι όμως και
το σύνολο της Αθήνας, πόσο μάλλον της Ελλάδας. Τότε
υπήρχαν γύρω στις 250 ιδιωτικές εταιρίες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες παρήγαν ρεύμα, είτε
για μικρές πόλεις είτε για οικισμούς. Ένας άλλος τρόπος
φωτισμού της εποχής ήταν τα εργοστάσια, όπως η ΕΨΑ
στην Αγρία Βόλου με τις λεμονάδες, που είχαν γεννήτριες
με ισχύ που επέτρεπε τον φωτισμό της περιοχής γύρω από
το εργοστάσιο. Το 1950 εμφανίστηκε η ΔΕΗ. Το κράτος
αγόρασε τότε όλες τις ιδιωτικές εταιρίες ηλεκτρισμού.
Για τα τρόφιμα και τα αναψυκτικά:
Τη δεκαετία του ‘20 υπήρχαν περί τις 160 βιομηχανίες
αναψυκτικών, όπως η εταιρία Κλιάφα των Τρικάλων, το
μπυράλ του Γεράνη στην Κρήτη, η ΕΨΑ του Βόλου. Η Αχαΐα
Κλάους στον τομέα των ποτών δημιουργήθηκε από τον
Γερμανό Κλάους τον 19ο αιώνα, ενώ οι αδελφοί Μεταξά
ξεκινούν από τη Χαλκίδα και πάλι τον 19ο αιώνα, φτιάχνουν
το πρώτο τους εργοστάσιο στον Πειραιά και παράγουν το
περίφημο κονιάκ τους, το οποίο επιχειρούν να μιμηθούν
πάρα πολλοί. Στην ανθούσα βιομηχανία ζυμαρικών συναντάμε τη ΜΙΣΚΟ, που πλέον ανήκει στην Barilla, αλλά και
τη Μέλισσα του Κίκιζα, που παραμένει σε ελληνικά χέρια.
Ο Κίκιζας ξεκίνησε να πουλά τα ζυμαρικά του σε ένα μικρό
παντοπωλείο στα σύνορα Κολωνού - Μεταξουργείου. Η
διαφημιστική πολιτική του, αφότου άνοιξε εργοστάσιο
ήταν να φωνάζει στη γειτονιά για τα μακαρόνια του, με
αποτέλεσμα το όνομά του να ταυτιστεί με την περιοχή, που
τότε την αποκαλούσαν «η γειτονιά του Κίκιζα».
Για τα έπιπλα:
Η ελληνική επιπλοποιία έχει εργοστάσια που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα. Μετά το 1960 εμφανίζονται,
εκτός από τα εργοστάσια και Έλληνες σχεδιαστές επίπλων.
Οι Σέκερης - Γεωργιάδης είναι μια δυναμική βιομηχανία.
Ο Γεώργιος Σέκερης μάλιστα ταξιδεύει στη Βιέννη και
εργάζεται σε εργοστάσια επίπλων εκεί, προκειμένου να
μάθει το μυστικό της κατασκευής των γνωστών -μέχρι
και σήμερα- βιεννέζικων επίπλων, που κρατιόταν εφτασφράγιστο μυστικό και να το «φέρει» στην Ελλάδα. Ο
Ελευθέριος Σαρίδης - η παραγωγή επίπλων του σταμάτησε
τη δεκαετία του 2010 - δημιουργούσε έπιπλα, το σχέδιο
των οποίων βασιζόταν σε αυτά των αρχαιοελληνικών
αγγείων. Τα έπιπλα του Σαρίδη έχουν εξοπλίσει το παλάτι,
έχουν αγοραστεί από τον Ωνάση και τον Νιάρχο, ακόμη
και από τη Μαντόνα για να επιπλώσει το διαμέρισμά
της, στο Μανχάταν, τη δεκαετία του ‘90. Ο Τσαούσγλου
κατασκευάζει τα σιδερένια γραφεία των γραφείων, τα
σιδερένια κρεβάτια των νοσοκομείων και τα σιδερένια
θρανία των σχολείων. Ο Βαράγκης, μια βιομηχανία με
μεγάλη εξαγωγική δραστηριότητα έως σήμερα, έχει διακοσμήσει με τα έπιπλά του μεταξύ άλλων τα ανάκτορα
του Τατίου και είναι ο άνθρωπος που «πέρασε» το έπιπλο
από το κλασικό στο μοντέρνο στιλ.
Για τη χημική βιομηχανία:
Ο Τιτάνας και η ΑΓΕΤ συνεχίζουν την παραγωγή και
την εξαγωγή τσιμέντου, ο όμιλος επιχειρήσεων Μυτιληναίος με τα εργοστάσιά του είναι ως προς την παραγωγή
αλουμινίου, αν όχι το πρώτο, ανάμεσα στα δύο πρώτα
εργοστάσια σε πανευρωπαϊκή κλίμακα. Η φαρμακοβιομηχανία της χώρας παραμένει πρωτοπόρος στον ευρύτερο
χώρο της βιομηχανίας. Απασχολεί διαρκώς γιατρούς και
χημικούς για την έρευνα στον τομέα των φαρμάκων. Η
φαρμακοβιομηχανία του Δημήτριου Πενταφράγκα ΕΛΠΕΝ
διατηρεί αυτόνομο κέντρο έρευνας, με πολύ προσωπικό,
που απασχολείται στην έρευνα και διαθέτει τα εργαστήριά
του στους Έλληνες φοιτητές. Ο Πετσετάκης, επιστήμονας
ο ίδιος, παρότι η βιομηχανία του έχει πια κλείσει, έφερε
και εφάρμοσε πολλές νέες τεχνικές για τους πλαστικούς
σωλήνες, καθιστώντας τη βιομηχανία του πρωτοπόρο.
Για την κλωστοϋφαντουργία:
Οι Μικρασιάτες πρόσφυγες έφεραν την τεχνογνωσία
στην κλωστοϋφαντουργία. Η Νέα Ιωνία της Αττικής μετατράπηκε σε βιομηχανική κλωστοϋφαντουργική ζώνη.
Πειραϊκή - Πατραϊκή, Πεταλούδα, Λαναράς υπήρξαν
σπουδαία ονόματα της βιομηχανίας της εποχής, μια βιομηχανία που δεν άντεξε τον ανταγωνισμό, που προερχόταν
κυρίως από την Κίνα.

Γιάννης Στογιαννίδης: Η ελληνική
βιομηχανία στις δόξες της

Τ

ο Σύνταγμα είδε το φως, το 1888,
από την πρώτη μονάδα για ηλεκτροφωτισμό που υπήρξε στην Ελλάδα. Ο
ελληνικός στρατός στη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου αντιμετώπισε την πείνα και
με τα Cream Crackers της Παπαδοπούλου.
Το πρώτο ελληνικό ηλεκτρικό αυτοκίνητο
σχεδιάστηκε για λογαριασμό της οικογένειας
Γουλανδρή τη δεκαετία του ‘70. Το σχέδιο
προέβλεπε τη δημιουργία αυτοκινητοβιομηχανίας στη Σύρο. Δεν ευοδώθηκε ποτέ,
αλλά το μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο με
το όνομα Enfield πέρασε στην ιστορία ως
καινοτομία που δεν ευτύχησε.
Μπορεί η ελληνική βιομηχανία να έζησε
χρόνια δόξας και κατάρρευσης, μπορεί πολλοί
να λέμε αφοριστικά «μα τίποτα δεν παράγει
πια αυτός ο τόπος!», μπορεί να μιλάμε για
περασμένα μεγαλεία που μιλώντας για αυτά,
κλαις, αλλά από την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου
του 2018 ξεκινά στην Τεχνόπολη στο Γκάζι
ένα ταξίδι στην ελληνική βιομηχανία που
εκτός της ενδιαφέρουσας διαδρομής στις
ιστορίες και την παραγωγή των ελληνικών
εργοστασίων, μπορεί και να απαντήσει στο
ερώτημα «τι παράγει αυτός ο τόπος».
Ο Γιάννης Στογιαννίδης, ιστορικός επιμελητής της έκθεσης, ο άνθρωπος που
σπούδασε νεότερη και σύγχρονη ιστορία
στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, μας ξεναγεί
σε μία διαδρομή οικονομικής ανάπτυξης,
επιχειρηματικού δαιμονίου και βαθιά ανθρώπινων ιστοριών.
Ποια συμπεράσματα προκύπτουν από
την ιστορική σας έρευνα;
Αυτό που έχει προκύψει από την έρευνα
και έτσι και αλλιώς μάλλον είναι και ο
στόχος της έκθεσης είναι μια απάντηση στο
ερώτημα εάν στην Ελλάδα έχουμε ακόμη
βιομηχανική παραγωγή ή εάν ισχύει το
ευρέως λεγόμενο ότι δεν παράγουμε τίποτε
πια σε αυτόν τον τόπο. Ο αφορισμός είναι
ανακριβής. Σε μεγάλο βαθμό συνεχίζουμε
να παράγουμε προϊόντα, κάποια μάλιστα
από αυτά είναι προστατευόμενης ονομασίας
προέλευσης και σίγουρα κάποιες βιομηχανίες
καινοτομούν. Κάποιες βιομηχανίες έχουν
εξελιχθεί σε μεγάλους ομίλους, άλλες έχουν
περάσει στα χέρια ξένων. Ωστόσο ακόμη
και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρέπει να
ξεχνάμε πως ακόμη και όταν μια ελληνική
βιομηχανία έχει περάσει στα χέρια ενός
ξένου ομίλου, τα εργοστάσια (σ.σ. ενίοτε)
παραμένουν στην Ελλάδα, απασχολούν
Έλληνες εργαζομένους, φορολογούνται στην
Ελλάδα. Είναι με άλλα λόγια, κομμάτι της
ελληνικής οικονομίας.
Πόσες βιομηχανίες παρουσιάζονται
στην έκθεση;
Περισσότερες από 90 βιομηχανίες.
Πόσες παραμένουν ενεργές σήμερα;
Περίπου οι μισές.
Για ποιον λόγο σταματάτε την έκθεση
στη δεκαετία του '70 και δεν επεκτείνεται στο σήμερα;
Τη δεκαετία του '80 είχαμε το φαινόμενο
της κρατικοποίησης πολλών βιομηχανιών,
οι οποίες πολύ σύντομα χρεωκόπησαν. Θα
έλεγα πως (σ.σ. σε γενικό πλαίσιο) μέχρι το
1985 πολλές βιομηχανίες κρατικοποιήθηκαν
και στη συνέχεια μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του ΄80 με αρχές του ΄90 δεν άντεξαν
τον ανταγωνισμό και χρεωκόπησαν. Το
σχέδιο των κυβερνήσεων τότε να φτιάξουν

Ο ιστορικός επιμελητής μιλά
για την έκθεση στο Γκάζι

μεγάλες (σ.σ. κρατικές) βιομηχανίες με
πολλούς κλάδους ήταν αφενός πρωτοφανές,
αφετέρου δεν πέτυχε. Το εάν μπορεί μία
κρατική βιομηχανία να αντέξει στα χέρια
της τα πάντα είναι ένα ερώτημα. Με άλλα
λόγια το μοντέλο της βιομηχανικής παραγωγής τη δεκαετία του ΄80 αλλάζει, χωρίς
αυτό να σημαίνει ότι δεν διατηρούνται ή
δεν δημιουργούνται από τότε βιομηχανίες.
Θα μπορούσε να λειτουργήσει το μοντέλο της βιομηχανίας που επιχειρήθηκε
τη δεκαετία του '80;
Νομίζω πως θα μπορούσε. Όμως είναι
σίγουρο πως οι παράμετροι που συμβάλλουν
για να είναι η βιομηχανία μιας χώρας υγιής
είναι πολλές: η επιχειρηματική στρατηγική,
η κυβερνητική πολιτική, η στάση των πολιτών μιας χώρας απέναντι στη βιομηχανική
παραγωγή. Πέραν του πολυακουσμένου
brain drain των ημερών μας, σκέφτομαι
τι μπορούμε να πράξουμε κυρίως με το
επιστημονικό δυναμικό μας. Έχω στον νου
μου τον κύκλο της Ζυρίχης που τον παρουσιάζουμε στην έκθεση. Πρόκειται για
τους Έλληνες αστούς, χημικούς μηχανικούς
-κατά κύριο λόγο- που πήγαν στη Ζυρίχη
να σπουδάσουν, έμαθαν για νέους κλάδους
της βιομηχανίας και μεταλαμπάδευσαν τις
γνώσεις τους στην Ελλάδα. Ασχολήθηκαν,
για παράδειγμα με το τσιμέντο, που τότε
δεν υπήρχε τσιμεντοβιομηχανία στη χώρα,
πρότειναν το τσιμέντο ως οικοδομικό υλικό,
που επίσης δεν χρησιμοποιείτο τότε, με
αποτέλεσμα τη δημιουργία της ΑΓΕΤ και
του Τιτάνα, του εργοστασίου λιπασμάτων
στη Δραπετσώνα.
Τι μερίδιο της ελληνικής αγοράς καταλαμβάνεται από τα ξένα προϊόντα;
Σήμερα στην Ελλάδα εισχωρούν πάρα
πολλά προϊόντα από το εξωτερικό. Δεν έχω
εικόνα σχετικά με το μερίδιο της αγοράς
που καταλαμβάνουν οι ξένοι. Όμως μπορώ
να πω ότι αριθμητικά είχαμε περισσότερες
βιομηχανίες. Η βιομηχανική παραγωγή είναι
ιδιαίτερος κλάδος. Ευαίσθητος κλάδος που
επηρεάζεται, όπως σας είπα ήδη, από πολλές
παραμέτρους. Στη βιομηχανική διαδρομή
από το 1860 έως το 1970 της έκθεσης
μπορεί κανείς να δει τι έχει επηρεάσει τη
βιομηχανία της χώρας. Η Μικρασιατική
Καταστροφή, για παράδειγμα, έφερε ατελείωτο αριθμό προσφύγων στη χώρα. Κάποιοι
από αυτούς τους πρόσφυγες έφεραν μαζί
τους τεχνικές του τόπου τους και συνέβαλαν στην υφαντουργία, για παράδειγμα,

που δεν ήταν τόσο ανεπτυγμένη τότε στην
Ελλάδα. Η χρεωκοπία του Τρικούπη ήταν
ανασταλτικός παράγοντας για την ελληνική
βιομηχανία. Το σχέδιο Μάρσαλ, βάσει του
οποίου δόθηκαν χρήματα για να ανακάμψει
η Ελλάδα μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
(στην έκθεση υπάρχει ειδική ενότητα με
προβολή ταινίας για το σχέδιο Μάρσαλ και
την επιρροή του στη βιομηχανία), έφερε
νέους κλάδους στη βιομηχανία της χώρας,
νέα ώθηση, γιατί δεν επρόκειτο για επιδότηση σε εταιρίες - φαντάσματα, αλλά για
χρηματοδότηση ανάπτυξης που απέφερε
ανανέωση του υπάρχοντος εξοπλισμού
των εργοστασίων της χώρας, αλλά και νέες
χημικές βιομηχανίες στη χώρα.
Το εύρος των πληροφοριών που θα
συναντήσει ο επισκέπτης της έκθεσης
αναμένεται πολύ μεγάλο. Ωστόσο θα
ήθελα μέσα από τη δική σας ιστορική
έρευνα να μου πείτε τρεις ιστορίες που
σας έρχονται πρώτα στον νου, που
όταν της εντοπίσατε σας εντυπωσίασαν;
Ο Κύκλος της Ζυρίχης. Ήταν πολύ τολμηρό
το εγχείρημα των ανθρώπων που βεβαίως
ήταν αστοί με οικονομική επιφάνεια και είχαν
κατά νου τι θα μπορούσαν να κάνουν με τις
εφαρμοσμένες επιστήμες που σπούδασαν,
φέρνοντας (σ.σ. μεταξύ πολλών άλλων) και
την τσιμεντοβιομηχανία στην Ελλάδα. Η
ρομαντική ιστορία του εργοστασίου Παπαδοπούλου (σ.σ των γνωστών μπισκότων)
που ξεκίνησε από μία μικρή επιχείρηση
μιας Μικρασιάτισσας, της Παπαδόπουλου,
που έφτιαχνε μπισκότα και οι έφηβοι τότε
γιοι της τα πουλούσαν μέσα σε ταψιά στους
δρόμους της Αθήνας. Αυτά τα παιδιά, οι
γιοι της Παπαδοπούλου, αποφάσισαν να
φτιάξουν το εργοστάσιο. Το πιλοποιείο του
Πουλόπουλου, το καπελάδικο δηλαδή που
τώρα έχει μετατραπεί σε μουσείο Καραγκιόζη.
Τότε ο Πουλόπουλος έφτιαχνε καπέλα που
τα πουλούσε στους Έλληνες της Αιγύπτου
και της Σμύρνης. Όμως πρώτη ύλη, δηλαδή
δέρμα, την περίοδο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου δεν υπάρχει. Ο βρετανικός στρατός
που βρισκόταν στην Ελλάδα τρεφόταν με
λαγούς που έρχονταν από τη Νέα Ζηλανδία
και την Αυστραλία. Ο Πουλόπουλος έπαιρνε
το δέρμα αυτών των λαγών για να φτιάξει
τα καπέλα του. Μπορεί να είναι σκληρή
ιστορία, που είναι. Αλλά δείχνει και το
επιχειρηματικό δαιμόνιο.
Κυβέλη Χατζηζήση,
Δημοσιογράφος, skywalker.gr

¾ÌÓØÂ¢ÎÓÂÍÍÂÈÐÎ
Αττική
³Ανταλλακτικό Παζάρι
τις Κυριακές στο Σύνταγμα
Διεύθυνση: Σύνταγμα
E-mail: adantallaktiko@gmail.com
³Atenistas
E-mail: atenistasgroup@gmail.com
³Στέκι Αλληλεγγύης Επιτροπής
Κατοίκων Ακαδημίας Πλάτωνος
Διεύθυνση: Τηλεφανους 12
E-mail: mata.pap@gmail.com
³Δίκτυο Ανταλλαγών Κουκιά
Διεύθυνση: Κορομηλά 5
Τηλ: 2130241349,
Κιν: 6946577521
E-mail: contact@koukia.gr
³Εναλλακτικό Δίκτυο
Ανταλλαγών Free Economy
Τηλ: 2106711510,
Κιν: 6973205032
³Λέσχη Αλληλεγγύης
Πλάκα Κουκάκι
Διεύθυνση: Βεΐκου 28
Τηλ: 2109210660
E-mail: plakakoukaki@gmail.com
³Δίκτυο Αλληλεγγύης Βύρωνα
Διεύθυνση: Κύπρου 36
Τηλ: 2107659995
E-mail: info@diktioallvirona.gr
³Δίκτυο Αλληλεγγύης
Καισαριανής
Διεύθυνση: Βρυούλων 39
Τηλ: 6937803415,
Κιν: 6974495459 - E-mail:
diktyoallileggyiskaisarianis@gmail.com
³Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ηλιούπολης - Το Λαγούμι
Διεύθυνση: Ροβέρτου Γκάλλι 53
Κιν: 6985014809
³Δήμος Ελληνικού-Αργυρούπολης - Δημοτικό ανταλλακτήριο
ρούχων & άλλων ειδών.
Διεύθυνση: Λ. Κύπρου 68
Τηλ: 2132018800
³Λέσχη Αλληλεγγύης Ν. Κόσμου
Διεύθυνση: Μαστραχα 11
Τηλ: 2109026000 - E-mail:
allyleggyhneoykosmoy@yahoo.gr
³Αυτοδιαχειριζόμενος Κοινωνικός Χώρος Βίλα Ζωγράφου
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου 13
E-mail: villazografou@riseup.net
³Δίκτυο Αλληλεγγύης Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ξηρογιάννη 15
& Λ. Παπάγου - Τηλ: 2107709751
E-mail: diktioaz@gmail.com
³«Ο ΜΙΤΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ»,
Δίκτυο Αλληλεγγύης & Αντίστασης
στην πολιτική της κρίσης -Δήμος
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
E-mail: mitospoliton@gmail.com
³Το τρένο της Αλληλεγγύης Πρωτοβουλία Κατοίκων
Αγ. Αναργύρων - Καματερού
Διεύθυνση: Παρθενώνος
12 & Διογένους - Κιν: 6974878783
E-mail: stotreno@gmail.com
³Κοινωνικό Ανταλλακτήριο στο
Δήμο Αγ. Αναργύρων-Καματερού
Τηλ: 2132039921
Ωράριο Λειτουργίας:
Τετάρτη 10:00-14:00
³Αλληλεγγύη στα Δυτικά
Διεύθυνση: Ρήγα Φεραίου 20
Τηλ: 210 5901672,
Κιν: 6945968650
E-mail: allhleggyhstadytika@gmail.com
³Δίκτυο Αλληλέγγυας Οικονομίας Κορυδαλλού «Βότσαλο»
Διεύθυνση: Δημητρακόπουλου 23
Κιν: 6975812963
E-mail: diktyovotsalo@gmail.com
³Αλληλεγγύη για όλους
στη Νίκαια
Τηλ: 2104960790
E-mail: sfonikaias@gmail.com
³Αλληλεγγύη Πειραιά
Διεύθυνση: Ευριπίδου 49
Τηλ: 2112105782
E-mail: solidarity.piraias@gmail.com
³Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Μανόλης
Γερανιός/Αρτέμιδα - Σπάτα
Διεύθυνση: Υπαπαντής 117 & Κοσμά
Αιτωλού - Τηλ: 2294110697
³Ανταλλακτήριο υλικών αγαθών
στο Δήμο Σπάτων-Αρτέμιδας
Διεύθυνση: Αρχή Λεωφ. Αρτέμιδος
Ωράριο Λειτουργίας: Τετάρτη
18:30-21:30 - Σάββατο & Κυριακή
10:30-13:00.
³Κοινότητα Ανταλλαγών &
Αλληλεγγύης Ανατολικής Αττικής
«ΜΠΡΕΞΙΖΑ»
Διεύθυνση: Λ. Ποσειδώνος 32
Τηλ: 2294096268
³Δίκτυο Αλληλεγγύης Διονύσου
Κιν: 6945375900 - 6977435110
E-mail: diktioadion@gmail.com
³Θρυαλλίδα Σύλλογος Κοινωνικής και πολιτιστικής Παρέμβασης
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Διεύθυνση: Ηρακλειδών 11-13
E-mail: thryallida2012@gmail.com
³Πρωτοβουλία Κατοίκων Ταύρου
E-mail: protokatt@gmail.com
³Σκόρος
Διεύθυνση: Ζ. Πηγής & Ερεσού
Κιν: 6985868544
E-mail: skoros@espiv.net
³Κοινωνικό ανταλλακτήριο
ρούχων δήμου Αγ. Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρας 22
Ωράριο Λειτουργίας:
Δευτέρα, Τετάρτη & Παρασκευή
10.00 π.μ. - 12.00 μ.μ.
Τηλ: 2132004578
³Δίκτυο Αλληλεγγύης
«Ανάσα»-Κηφισιά
Διεύθυνση: Π. Γρηγορίου Ε΄ 20
Τηλ: 2108078353 - E-mail:
diktyoanasa2012@gmail.com
³Κοινωνικό Ανταλλακτήριο οικιακού εξοπλισμού στο Μαρούσι
Τηλ: 2132031920 - 21

Θεσσαλονίκη
³Επιτροπή Κατοίκων Κέντρου
Θεσσαλονίκης
Κιν: 6909870976 - E-mail:
katoikoikentrouthess@gmail.com
³Σωματείο Κοινωνία Αγάπης
και Προσφοράς - ΓΕΡΟΝΤΑΣ
ΠΑΪΣΙΟΣ
Διεύθυνση: Μεγ. Αλεξάνδρου 99
Τηλ: 2392066106, Κιν:
6972084377- 6908095689
E-mail: info@gerontaspaisios.gr
³Δίκτυο Ανταλλαγών
και Αλληλεγγύης «ΘΕΡΜΟ»
Κιν: 6948482008, 6973556231
E-mail:
anexartitiprotovoulia@gmail.com

Δράμα
³Πελίτι Δίκτυο Ανταλλαγής
Αγαθών και Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Παρανέστι
Τηλ: 2524022059
E-mail: peliti@peliti.gr
³Υποστηρικτικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υ.Δι.Κ.Α.
Διεύθυνση: Αγίας Σοφίας 3 & Ερ.
Σταυρού 11 - Τηλ: 2521021014
Ε-mail: contact@ydika.gr

Ξάνθη
³Ομάδα Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ξάνθης
Διεύθυνση: Καραολή 83
Κιν: 6980776588
E-mail: xanthiall@hotmail.com
³Εναλλακτική Μονάδα Ροδόπης
Διεύθυνση: Αίνου 4 - Τηλ:
2531021727 - E-mail: info@emro.gr

Καρδίτσα
³Δίκτυο Ανταλλαγών
και Αλληλεγγύης Καρδίτσας
Τηλ: 24410 21000

E-mail: diktyo_aa_xalkidas
@hotmail.com
³Δίκτυο Ανταλλαγών και
Αλληλεγγύης Ευβοίας - Χαλκίδα
E-mail: rumel@hol.gr
³Ομάδα Έμπρακτης Αλληλεγγύης
Χαλκίδας «Όλοι Μαζί»
Κιν: 6973361817, 6973605729
E-mail: omada.oloimazi@gmail.com
³Κοινωνικό Δίκτυο
Αλληλεγγύης Λακωνίας
Διεύθυνση: Bρασίδου 140,
(νεοκλασσικό Τσιριγώτη)
Κιν: 6945389714, 6938030566
E-mail: social_net_lak@yahoo.gr

Λαμία

Νάξος

Λακωνία

³Δίκτυο Αλληλεγγύης & Αχρήματης Ανταλλακτικής Οικονομίας
- Τοπικό Εναλλακτικό Νόμισμα
Τ.Ε.Μ Φθιώτιδας - Λαμία
E-mail: info@tem-fthiotidas.gr

Πάτρα
³Κανένας Μόνος Δίκτυο Αλληλεγγύης Πάτρας
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α
2-14 - E-mail: kanenasmonos
patras@gmail.com
³Δίκτυο Αχαϊκής Αλληλέγγυας
Οικονομίας ΣΤΑΚΡΑΕΛΙ-Πάτρα
Διεύθυνση: Ιωάννου Βλάχου 19
Κιν: 6945031965
Ε-mail: info@stakraeli.gr

Καλαμάτα
³Δίκτυο ανταλλαγών
Μεσσηνίας Ελιά
Κιν: 6974321656
E-mail: info@diktioelia.gr

Άρτα
³Δίκτυο Αλληλεγγύης Άρτας
Τηλ: 2681363512-515-500-501

Ιωάννινα
³Εναλλακτικό Δίκτυο
Συναλλαγών & Αλληλεγγύης
Ιωαννίνων Τ.Ε.Μ
Διεύθυνση: Τοσίτσα 16
³Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι
Ηπείρου, Ομάδα Ιωαννίνων
Τηλ: 2651007490
E-mail: ioannina@peliti.gr
³Δημοτικό Κατάστημα
Αλληλεγγύης Δήμου Ιωαννίνων
Διεύθυνση: Αρχιεπισκόπου
Μακαρίου 1 - Τηλ: 2651023227
E-mail: polikatastima@okpapa.gr

Τρίκαλα
³Δίκτυο Ανταλλαγών και
Αλληλεγγύης Τρικάλων AΝΤΟΙ
Διεύθυνση: Κεντρική Πλατεία
Ηρώων Πολυτεχνείου
E-mail: antallaswtrikala@gmail.com

Κέρκυρα

³Δίκτυο Αλληλέγγυας
Οικονομίας Σπορείο
Διεύθυνση: Γράμμου 40
Κανένας Μόνος - Κίνηση Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Καστοριάς
Διεύθυνση: Μητροπόλεως 84
Κιν: 6942555452, 6945410714
E-mail: kanenasmonos@yahoo.gr

³Δίκτυο Αλληλεγγύης
& Ανταλλαγής Προϊόντων
& Υπηρεσιών Β. Κέρκυρας
Κιν: 6992227622
³Δίκτυο Ανταλλαγών και Αλληλεγγύης Κέρκυρας - Tοπικό
Εναλλακτικό Νόμισμα,
Τ.Ε.Μ Κέρκυρας «Μπουτσούνι»
Κιν: 6948570549
Ε-mail: info@mpoutsouni.gr,
register@mpoutsouni.gr

³Κοινωνική Κουζίνα Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Π .Π. Γερμανού 3
Τηλ: 2351039811
E-mail: kouzinakaterinis@gmail.com
³Εθελοντική Ομάδα Δράσης
Ν. Πιερίας
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19
Τηλ: 2351034714
E-mail: tsolakidis@SporTools.de
³Δίκτυο Ανταλλαγών
& Αλληλεγγύης Πιερίας
Κιν: 6932651183
E-mail: dinasamara66@hotmail.gr,
atsormpatzi@gmail.com

Κοζάνη
³Ινστιτούτο Περιφερειακής
Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας
ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.
Διεύθυνση: Ηροδότου 9
Τηλ: 2461026622
E-mail: info@ipadm.gr
³Εναλλακτική Κοινότητα
Πελίτι Δυτικής Μακεδονίας,
Ομάδα Κοζάνης
E-mail: kozani@peliti.gr

Χαλκίδα
³Δίκτυο Αντίστασης
και Αλληλεγγύης Χαλκίδας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Χαινά 9

Λέσβος
³Το χωριό του «Όλοι μαζί»
Κιν: 6976234668 - 6948958188
E-mail: xorio.oloi.mazi@gmail.com
³Δίκτυο Ανταλλαγών
και Αλληλεγγύης Λέσβου
«ήλεκτρο», Μυτιλήνη
E-mail: ilektromitilini@gmail.com
³Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης Άμπελος-Μυτιλήνη
Τηλ: 2252091067
E-mail: ampeliko@yahoo.gr

Καστοριά

Κατερίνη

Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου
E-mail: antalaktikiko@gmail.com,
info@kyklos-kos.gr

Κρήτη
³Δίκτυο ανταλλαγής προϊόντων
και υπηρεσιών Χανίων
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 37
E-mail: marogiannis@
diktyoantallagonxanion.gr
³ΡΟΔΙΑ Δίκτυο Ανταλλαγής
Προϊόντων & Υπηρεσιών Ρεθύμνου
Κιν: 6977692898
E-mail: info@rodia-reth.gr
³Δίκτυο τοπικών Ανταλλαγών
Ηρακλείου Κρήτης
Διεύθυνση: Στράβωνος 22
Τηλ: 2810247502
³Τοπικό Δίκτυο Ανταλλαγών
Λασιθίου Τοπικό Εναλλακτικό
Νόμισμα Καερέτι
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 38
Τηλ: 2842080036
E-mail: kaereti.info@gmail.com
³Στέκι Πολιτιστικών Ομάδων
Ρεθύμνου
Διεύθυνση: Νικηφόρου Φωκά 82
E-mail: politistikes.rethymnou@
gmail.com

Κως
³Δίκτυο Ανταλλαγών και
Αλληλεγγύης Κω «ΚΥΚΛΟΣ»

³Δίκτυο Έμπρακτης Κ.Α.ΑΛ.Ο.
Νάξου «Πάρ’ το Αλλιώς»
Διεύθυνση: Οδός Δανακού
Κιν: 6932762809
E-mail: partoalliosnaxos@gmail.com
³Ομάδα Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης του Ιερού Ναού Π.
Ταξιαρχών
Περιοχή: Καγιάνι - Τηλ:
2251061418, Κιν: 6938090958

Πάρος
³Κουρσέβα-Δίκτυο Αλληλεγγύης
& Ανταλλακτικής Οικονομίας
Πάρου Αντιπάρου-Παριανό
Ανταλλακτικό, Νόμισμα Κουρσέβα
Κιν: Νίκος 6936842488 (πρωί),
Κώστας 6997116894 (απόγευμα)
E-mail: info@kourseva.gr

Σύρος
³Αλληλεγγύη για Όλους
στη Σύρο
E-mail: allileggiigiaoloussyros@
gmail.com
³Συριανό Δίκτυο ανταλλαγής
υπηρεσιών & προϊόντων Συριανό Ανταλλακτικό Νόμισμα
(Σ.Α.Νο)
E-mail: sanosyros@yahoo.gr

Μήλος
³Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι
Νοτίου Αιγαίου, Ομάδα Μήλου
Κιν: 6972881172 Τηλ: 2287028144
E-mail: milos@peliti.gr

Μεσσηνία
³Δίκτυο Ανταλλαγών
Μεσσηνίας «Ελιά»
Περιοχή: Καλαμάτα
E-mail: info@diktioelia.gr

Κάλυμνος
³Ανταλλακτικό Δίκτυο Καλύμνου
E-mail: eleflourianou@yahoo.gr

Αργολίδα
³Δίκτυο Ανταλλαγής
Προϊόντων & Υπηρεσιών
Αργολίδας (ΔΙ.ΑΝ.Α)
Τηλ: 2752093030
³Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ν. Πέλλας
Τηλ: 2381351310
³Ομάδα Αλληλεγγύης Βέροιας
Διεύθυνση: Λ. Ανοίξεως
E-mail: solidarityver@yahoo.gr

Λάρισα
³Ενεργοί Πολίτες Λάρισας
ΕΝ.ΠΟ.Λ
Διεύθυνση: Σκεπαστή Αγορά Nεάπολης
E-mail: info@energw.gr
³Ομάδα Αλληλεγγύης Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10
Κιν: 6947124178, 6974353581
E-mail: omada_allileggyis_aliveriou@
windowslive.com

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΧΡΟΝΟΥ
Αττική
³Τράπεζα Χρόνου Αθήνας Πλατείας Συντάγματος
Email: info@time-exchange.com
³Τράπεζα χρόνου Εξαρχείων
Συν χρόνω
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15
E-mail: exarchia1@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης
Διεύθυνση: Αμαλιάδος 15
Κιν: 2106411449
E-mail: nroubani@gmail.com
³Τράπεζα χρόνου Δήμου
Εξαρχείων
Διεύθυνση: Τσαμαδού 15
E-mail: synxronw@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου Γαλατσίου

Διεύθυνση: Αρχιμήδους 2 &
Ιπποκράτους - Τηλ: 2132055405
E-mail: trapezaxronou@galatsi.gr
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Ηρως
Κωνσταντόπουλου 45
Τηλ: 2167002719
Ε-mail: trapchronou@ilioupoli.gr
³Τράπεζα Χρόνου Δήμου
Δάφνης - Υμηττού
Διεύθυνση: Αλεξάνδρας 65
& Βύρωνος - Τηλ: 2155508681
³Τράπεζα Xρόνου και Αλληλεγγύης Μοσχάτου
Διεύθυνση: Πλάτωνος 13
E-mail: mesopotamiatx@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου Δήμων Αγίου
Δημητρίου - Αλίμου
Διεύθυνση: Ασημακοπούλου 7
Τηλ: 2155509980
E-mail: timebank.dad@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά 1
Τηλ: 2109608973 - E-mail:
trapeza.xronou.glyfadas@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου - Εναλλακτικό
Νόμισμα Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 60
Τηλ: 2102406732 - E-mail:
timebankacharnes@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28
Τηλ: 2102612673 - Ε-mail:
trapezaxronou.ilion@gmail.com
³Τράπεζα χρόνου Δήμου
Περιστερίου
Διεύθυνση: Ρουσβελτ 17
Τηλ: 2105771137
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας
& Σαλαμίνος
Τηλ: 2132006504,
Fax: 2103618341
E-mail: info@depeka.gr
³Τράπεζα Χρόνου Δήμου
Κερατσινιού - Δραπετσώνας
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου
& Μοναστηριού
Τηλ: 2168003078-79
E-mail: unescop.domikeratsini@
yahoo.gr
³Τράπεζα Χρόνου Δήμων Αγίας
Βαρβάρας - Κορυδαλλού
Διεύθυνση: Αριστομένους 8
Τηλ: 2132019380 -351,
Fax: 2102388402 - E-mail:
trapezaxronou.agvk@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου Δήμου
Αιγάλεω- Χαϊδάρι
Τηλ: 2105320551
³Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών
- Τράπεζα Χρόνου Λαϊκής
Συνέλευσης Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Γυφτοπουλου 2
E-mail: lshalandri@gmail.com,
diktyoantallagis@gmail.com
³Δίκτυο Πολιτών Τράπεζα Χρόνου Χολαργού Παπάγου Κοινωνικό Στέκι
Διεύθυνση: Λ. Μεσογείων 256
E-mail: info@dipoxo.gr,
tr.alli.xro@dipoxo.gr
³Τράπεζα Χρόνου ΕΡΜΗΣ
Διεύθυνση: Πατριάρχου
Γρηγορίου Ε 20
E-mail: info@synergasia-kifissia.gr
³Τράπεζα Χρόνου Εναλλακτικό Νόμισμα Ερμής
Διεύθυνση: Πατριάρχου
Γρηγορίου Ε 20
Τηλ: 210 8078353
E-mail: trapezaermis@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας
& Δημητρίου Μόσχα
Τηλ: 2132038357
E-mail: trapeza_hronou@maroussi.gr
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Μεταμόρφωσης
Διεύθυνση: Κορίνθου 21
Τηλ: 2102845008 - E-mail:
trapezaxronoumet@hotmail.com
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Λεονταρίου & Μπαλάνας
- Αποθήκες Καμπά
Τηλ: 2106604726, 2106604600
E-mail: info@diktiopallinis.gr
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Διονύσου
Διεύθυνση: Λεωφ. Μαραθώνος 29
& Αθανασίου Διάκου 1
Τηλ: 2108004830
E-mail: txdionysos@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου Δήμου
Μαρκόπουλου Μεσογαίας

Διεύθυνση: Χρήστου Μεθενίτη 7
Τηλ: 2107221707
E-mail: hcipc@otenet.gr
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας
& Σαλαμίνος
Τηλ: 2132006504
Ε-mail: info@depeka.gr

Θεσσαλονίκη
³Τράπεζα Χρόνου 60'
Διεύθυνση: Καρόλου Ντηλ 18
E-mail: infos@60lepta.gr
³Τράπεζα Χρόνου Δήμου
Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση: Πτολεμαίων 35
Τηλ: 2310526150
E-mail: trapezaxronou_thess@
outlook.com.gr
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Νεάπολης - Συκεών
Διεύθυνση: Καραβαγγέλη 1
Τηλ: 2310621166
E-mail: trapezaxronou@ergani.gr
³Τράπεζα Χρόνου
Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: Πυθαγόρα 6-8 & Μαβίλη
Τηλ: 2310558505
E-mail: trapezaxronouke@gmail.com
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Λήμνου 2 & Καζαντζίδη
Τηλ: 2310020188 - E-mail:
trapezaxronoupm@gmail.com
³Δίκτυο Ανταλλαγής
Υπηρεσιών και Προϊόντων
Θεσσαλονίκης ΚΟΙ.ΝΟ
Διεύθυνση: Βρυούλων 45
Τηλ: 2314021362
E-mail: info@koino.com.gr

Σέρρες
³Τράπεζα Χρόνου Σερρών
Διεύθυνση: Τσαλόπουλου 13Α
Τηλ: 2321063559 - E-mail:
trapezaxronouser@gmail.com

Καβάλα
³Τράπεζα χρόνου Δήμου
Καβάλας (Στηρίζω)
Διεύθυνση: Ομονοίας 117
Τηλ: 2510831388
E-mail: trapezastirizo@gmail.com

Κόρινθος
³Τράπεζα Xρόνου Κορίνθου
E-mail: contact@txkorinthou.gr

Λαμία
³Τράπεζα Ελεύθερου Χρόνου Δίκτυο Ανταλλαγής Υπηρεσιών
Διεύθυνση: Κραββαρίτη 3
Τηλ: 2231038284

Λάρισα
³Τράπεζα Χρόνου Εναλλακτικό Νόμισμα Λάρισας
Διεύθυνση: Παλαιολόγου 19
Τηλ: 2410232978
E-mail: xronos@anthropomania.gr

Κρήτη

³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μικράς Ασίας, Σταθμός
A.T. OTE - Τηλ: 2810344094
E-mail:
trapezachronou@zoodohos.com

Αγρίνιο
³Τράπεζα Χρόνου
Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση: Χαριλάου Τρικούπη 81
Τηλ: 2641029227
E-mail: xronosagrinio@gmail.com

Πάτρα
³Tράπεζα Χρόνου
Δήμου Πατρέων
Διεύθυνση: Πλατεία Γεωργίου Α 17
Τηλ: 2610240859 - E-mail:
gr.diamesolabisis@outlook.com

Γαλαξίδι
³Δικτυακό Χαριστικό - Ανταλλακτικό Παζάρι «Ηλιοχώρος»
E-mail: iliohoros@iliohoros.gr

Χαλκίδα
Τράπεζα Χρόνου Χαλκίδας
Διεύθυνση: Φριζή 10
Τηλ: 2221062965

Βόλος
Δίκτυο Ανταλλαγών
& Αλληλεγγύης Μαγνησίας
Διεύθυνση: Κοραή 90
Τηλ: 24210 38317
E-mail: info@tem-magnisia.gr

