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Skywalker Κοινότητες Προγραμμάτων
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e-mail: fpress@skywalker.gr
Εκδότης: Δημήτρης Φυντάνης
Αρχισυντάκτρια: Άννα Βενιέρη
Εμπορικός Διευθυντής: Σωτήρης Χατζηιωαννίδης
Διευθύντρια Εξυπηρέτησης Πελατών:
Ελένη Κούτσικου
Υπεύθυνη Αγγελιών: Δώρα Γρηγορίου
Υπεύθυνη Διαφημίσεων: Ιωάννα Παπαγγελή
Υπεύθυνη Χορηγιών: Σοφία Γκοτσοπούλου
Δημοσιογράφος: Κυβέλη Χατζηζήση
Διόρθωση Κειμένων:
Δάφνη Απογένη, Θεοδώρα Δουφεξή
Διευθυντής Ερευνών: Στράτος Πάττας
Διαδικτυακή Έρευνα: Σοφία Διαμάντη
Ομάδα Διεκπεραίωσης: 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

Συνεργασίες- Ένθετα

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

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

Κάθε Πέμπτη: Σημεία παραλαβής
της εφημερίδας στη Θεσσαλονίκη
iΔημαρχείο (Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1)
iΚεντρική Βιβλιοθήκη (Εθνικής Αμύνης 27)
iΔημαρχείο Κορδελιού -Ευόσμου (Παύλου Μελά 24, Εύοσμος)
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ι παλιοί τρόποι λειτουργίας μίας εταιρίας δεν αποδίδουν
στον ψηφιακό κόσμο. Είναι
απίθανο οι γνωστές μορφές
οργανωτικής ηγεσίας να
επιβιώσουν στην ψηφιακή
επανάσταση. Για να μπορέσουν τα διοικητικά στελέχη
να εκπληρώσουν αποτελεσματικά τον ρόλο τους στο
μέλλον, είναι αναγκαία μία
αναδιαμόρφωση όλων των
λειτουργιών, σύμφωνα με
το INSEAD.
Πριν από 10 χρόνια,
αν ρωτούσαμε τα ανώτερα
στελέχη μίας επιχείρησης τι
σημαίνει «digital» για εκείνους, η συνήθης απάντηση
θα ήταν κάτι που σχετίζεται
με τα social media. Σήμερα
μπορεί να είναι οι εφαρμογές,
τα big data, η τρισδιάστατη
εκτύπωση, το cloud ή άλλο
σύγχρονο παράδειγμα ψηφιακής τεχνολογίας. Όλες
αυτές οι απαντήσεις είναι
εξίσου σωστές και λανθασμένες. Σημαντικότερος από τις
συγκεκριμένες καινοτομίες
που εισήγαγε η ψηφιακή επανάσταση είναι ο αθροιστικός
αντίκτυπός τους στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς.
Δεν υπάρχει πλέον κανένα
όριο μεταξύ του προ- και του
μετα-ψηφιακού κόσμου. Το
ψηφιακό είναι η επιχείρηση και η επιχείρηση είναι
ψηφιακή!
Ωστόσο οι ηγέτες των επιχειρήσεων δεν προχωρούν
στην ψηφιοποίηση των οργανώσεών τους, όπως έγινε
σαφές από μία έρευνα που
πραγματοποιήθηκε το 2016,
στην οποία απάντησαν 1.160
ανώτατα στελέχη και μέλη
Δ.Σ. Όπως προέκυψε, οι περισσότεροι δεν διαθέτουν τις
γνώσεις και την επίγνωση που
απαιτούνται για να ηγηθούν
ενός ψηφιακού μετασχηματισμού.
Σε μία έκθεση που ανακοινώθηκε πρόσφατα στο
INSEAD Directors’ Forum και
στη 10η απονομή του βραβείου Εταιρικής Διακυβέρνησης
στο campus του INSEAD στην
Ασία περιλαμβάνονται σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες
ηγεσίας στην ψηφιακή εποχή
για τα διοικητικά συμβούλια
και τα στελέχη. Παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω
11 στρατηγικές επιπτώσεις
και συστάσεις, συγκεντρωμένες σε τρεις κατηγορίες.
Οι οδηγίες αυτές βασίζονται
στα ευρήματα, στις συνδυασμένες επιχειρηματικές και
διδακτικές εμπειρίες των Liri
Andersson και Ludo Van der
Heyden και στις επαγγελ-

Οδηγίες ηγεσίας
στην ψηφιακή εποχή

ματικές συνεργασίες τους
με οργανισμούς σε πολλές
περιοχές και αγορές.
Το επιχειρηματικό
περιβάλλον
1. Η ψηφιοποίηση απαιτεί
απροκατάληπτη κατανόηση
του εξωτερικού περιβάλλοντος
Αυτά στα οποία βασιζόμασταν στην αναλογική εποχή,
όπως οι «πέντε δυνάμεις» του
Michael Porter, θα πρέπει
να επανεξεταστούν, καθώς ο
αντίκτυπος της ψηφιοποίησης
αντικαθιστά τα παραδοσιακά
φυσικά φράγματα εισόδου με
άυλα, π.χ. σχετικός σκοπός
και νόημα, ηχηρή αποστολή,
αυθεντικότητα και εμπιστοσύνη, που δεν μπορούν να
ξεπεραστούν.
Η οργάνωση
2. Η ψηφιοποίηση μπορεί να απαιτήσει αναδιατύπωση της αποστολής
της επιχείρησης
Οι περιβαλλοντικές αλλαγές
που προκαλούνται από την
ψηφιακή τεχνολογία μπορεί
να υπονομεύσουν την ίδια
την ύπαρξη μεμονωμένων
εταιριών, ακόμη και ολόκληρων αγορών. Τα συμβούλια
και τα στελέχη θα πρέπει
να αμφισβητήσουν όλες τις
προϋπάρχουσες υποθέσεις
σχετικά με την αποστολή και
τη θέση της επιχείρησης στην
αγορά, καθώς και τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών
μοντέλων και μεθόδων της.
3. Πρέπει να ορίζεται σαφώς η σημασία και ο αντίκτυπος του ψηφιακού στην
επιχείρηση
Το ψηφιακό πλεονέκτημα
έγκειται σε μεγάλο βαθμό στην
ευκαιρία να προσαρμόσουμε
όχι μόνο τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες, αλλά και την

οργανωτική στρατηγική και
τη δομή. Αντί να αναζητούν
ένα σχέδιο-οδηγό για την
ψηφιοποίηση, οι επιχειρήσεις
θα πρέπει να ορίσουν τον
δικό τους ψηφιακό οδικό
χάρτη. Οι ηγέτες μπορούν να
ξεκινήσουν αναπτύσσοντας
ένα εσωτερικό «λεξικό», που
θα περιλαμβάνει όλες τις σχετικές βασικές λέξεις, όρους
και έννοιες. Όπως κάθε άλλο
λεξικό, θα χρειάζεται συχνή
επικαιροποίηση.
4. Απαιτούνται ψηφιακή
κατανόηση και ικανότητα
σε όλη την επιχείρηση
Η ψηφιοποίηση μπορεί να
περιλαμβάνει πολλούς ειδικούς, αλλά η τελική ευθύνη
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό ανήκει σε καθεμία από
τις λειτουργίες μίας επιχείρησης. Η επιτυχημένη αλλαγή
απαιτεί επίσης τη συνεργασία
όλων, από τα νεότερα στελέχη
μέχρι το διοικητικό συμβούλιο, συνδέοντας την ψηφιακή
αντίληψη των millennials με
την επιχειρηματική εμπειρία
και τη γνώση των ανώτερων
και μεγαλύτερων σε ηλικία
στελεχών.
5. Η ψηφιοποίηση πρέπει
να υποστηρίζεται από την
εταιρική κουλτούρα
Η ψηφιακή επανάσταση
δεν είναι μόνο τεχνολογική,
αλλά και πολιτισμική. Όπως
συμβαίνει με οποιαδήποτε
πολιτισμική αλλαγή μεγάλης
κλίμακας, η ψηφιοποίηση
δεν θα επιτευχθεί αν δεν κατευθύνεται από τα κορυφαία
στελέχη υπό την ηγεσία του
διοικητικού συμβουλίου.
6. Η ψηφιοποίηση απαιτεί
μεγαλύτερο επίπεδο συνεργασίας
Η επιχειρηματική επιτυχία
μπορεί να επιτευχθεί μόνο

μέσω συνεχών συνεργασιών
και συζητήσεων μεταξύ μετόχων, διοικητικού συμβουλίου,
στελεχών και εργαζομένων
πρώτης γραμμής.
Επιπλέον η ψηφιοποίηση
θολώνει τα όρια μεταξύ των
διαφόρων αγορών, αυξάνοντας τη σημασία της διαλειτουργικής και εξωτερικής
συνεργασίας.
7. Η ψηφιοποίηση απαιτεί
μεγαλύτερη συμμετοχή του
κοινού
Στο παρελθόν μιλούσαμε και εμπορευόμασταν με
τους πελάτες, αλλά δεν ήταν
εκείνοι κυρίαρχοι. Στην ψηφιακή εποχή καθένας μπορεί να δημιουργήσει και να
αποτιμήσει την αξία με το
μέγεθος, το εύρος και την
ταχύτητα. Ακριβώς όπως εύκολα οι καταναλωτές μπορούν
να καταστρέψουν την αξία
μιας μεγάλης εταιρίας π.χ.
με ένα tweet. Ποτέ δεν ήταν
ευκολότερο ή περισσότερο
απαραίτητο να συνεργαστούμε
με τους πελάτες και τις ιδέες
του crowdsource και οι επιχειρήσεις που τοποθετούνται
ως εγγυητές των ονείρων των
πελατών θα έχουν μία θέση
στο μέλλον.
Στρατηγική
8. Η επιχειρηματική στρατηγική στην ψηφιακή εποχή
γίνεται μία συνεχής διαδικασία
Παρήλθαν οι ημέρες που
οι εταιρίες είχαν την πολυτέλεια να σχεδιάζουν πενταετή
στρατηγικά σχέδια. Με τις
μεγάλες επιχειρηματικές τάσεις να αλλάζουν συνεχώς,
όπως συμβαίνει σήμερα, η
διαμόρφωση στρατηγικής
και η εκτέλεση πρέπει να
συμβαδίζουν και, ιδανικά,
να ανατροφοδοτούνται απρόσκοπτα.

9. Η λήψη αποφάσεων
στην ψηφιακή εποχή εξαρτάται όλο και περισσότερο
από τα δεδομένα
Σε σύγκριση με την πληθώρα των προηγμένων
εργαλείων πρόβλεψης και
ανάλυσης που είναι διαθέσιμα
στις επιχειρήσεις σήμερα, η
παλιομοδίτικη εκτελεστική
περίληψη δυαδικών επιλογών
είναι πρωτόγονη.
Η έλλειψη ικανότητας επεξεργασίας και αξιοποίησης
των big data μπορεί πλέον
να αποβεί μοιραία.
10. Η ψηφιοποίηση απαιτεί από τις επιχειρήσεις
να εισέλθουν σε άγνωστα
εδάφη
Ο καινοτόμος σχεδιασμός
συνεπάγεται την αναζήτηση
νέων επιχειρηματικών μοντέλων και ροών εσόδων.
Οι οργανισμοί θα πρέπει να
ξεκινήσουν φιλόδοξους πειραματισμούς και να λάβουν
γρήγορα υπόψη τα διδάγματα
που προκύπτουν από αυτούς.
Από την πλευρά τους τα διοικητικά συμβούλια και τα
στελέχη πρέπει να μάθουν
να λειτουργούν με την αβεβαιότητα, την ασάφεια και
τον κίνδυνο.
11. Η ψηφιοποίηση αφορά
στη συνεχή διαχείριση της
αλλαγής
Στον προ-ψηφιακό κόσμο
ένα πρόγραμμα διαχείρισης
αλλαγών θα μπορούσε να
αποδίδει για χρόνια, αν όχι
για δεκαετίες. Δεν ισχύει πλέον αυτό.
Οι ηγέτες και τα στελέχη
πρέπει να διασφαλίσουν ότι
η βούληση και η δυνατότητα
συνεχούς αλλαγής ενσωματώνονται στον ίδιο τον ιστό
του οργανισμού.
Ανταποκρινόμενοι
στην επανάσταση
Η ψηφιακή επανάσταση,
όπως κάθε επανάσταση,
μπορεί να θεωρηθεί είτε ως
καταστροφή είτε ως ευκαιρία
ανάλογα με το πόσο δεσμευμένοι είμαστε με την παλιά
ή τη νέα τάξη πραγμάτων.
Η αισιοδοξία αποτελεί
προϋπόθεση για επιβίωση.
Η ψηφιακή πραγματικότητα
θα αναγκάσει τα διοικητικά
συμβούλια και τα στελέχη να
επιτύχουν πρωτοφανή επίπεδα καινοτομίας, ικανότητας,
αποτελεσματικότητας, ηγεσίας
και υπευθυνότητας με θεμελιωδώς θετικά αποτελέσματα
τόσο για τις επιχειρήσεις,
όσο και για την κοινωνία.
Πάνος Τσαγκαράκης,
Αρθρογράφος - reporter.gr

6

¯ÆÏÇØ½ÖÆÊ×ÆÊÑÉÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Be a Greek
H

Be a Greek είναι μία ελληνική εταιρία
που ειδικεύεται στον βιωματικό τουρισμό, μία μορφή τουρισμού στην οποία
οι ταξιδιώτες επικεντρώνονται στο να βιώσουν
μία χώρα, μία πόλη ή κάποιο συγκεκριμένο
προορισμό μέσω της σύνδεσής τους με την
ιστορία, τους ανθρώπους και τον πολιτισμό.
Με έδρα την Αθήνα, ξεκίνησε ως ιδέα πριν
από περίπου 6 χρόνια και πέρασε από πολλά
στάδια έρευνας και δοκιμών, ώστε να λάβει τη
μορφή που έχει σήμερα. Επικεντρώνουμε τις
προσπάθειές μας στη δημιουργία ποιοτικών
εμπειριών και δράσεων ανταποκρινόμενοι στις
ιδιαίτερες ανάγκες της χώρας μας, αλλά και
της σύγχρονης εποχής, ενώ προβλέπουμε τις
ανάγκες του μέλλοντος, έχοντας ως απώτερο
στόχο μας να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας.
Θα ανακαλύψετε από την πρώτη στιγμή που
θα επισκεφτείτε το site μας (www.beagreek.
com) ότι η εταιρία μας είναι μία ποικιλόμορφη
ομάδα υψηλά κατηρτισμένων ατόμων σε ένα
ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Έχοντας μία ευρεία
θεώρηση του τουρισμού, προσπαθούμε να
προωθήσουμε την Ελλάδα ως πολιτιστικό
προορισμό, ως μία χώρα πλούσια σε ιστορία
και παραδόσεις με εντυπωσιακά τοπία και,
ως γνωστόν, με φιλόξενους και ευγενικούς
ανθρώπους. Φροντίζουμε να παραμένουμε
ενήμεροι για νέες συναρπαστικές εκδηλώσεις
και υπηρεσίες, καθώς και για κάθε μικρή
λεπτομέρεια που μπορεί να επηρεάσει την
ιδιωτική ταξιδιωτική εμπειρία των επισκεπτών
μας στην Ελλάδα.
Κατανοούμε τον τουρισμό όχι ως απλή ψυχαγωγική δραστηριότητα, αλλά ως ένα εκπαιδευτικό και συγχρόνως ευχάριστο ταξίδι
μέσα από τον πολιτισμό και την κοινωνική
έκφραση. Προσπαθούμε να παρέχουμε στους
ταξιδιώτες μας την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση στην τουριστική βιομηχανία σήμερα.
Δεσμευόμαστε να προσφέρουμε ταξιδιωτικές
υπηρεσίες ύψιστης ποιότητας, εκφράζοντας
μέσα από τον σχεδιασμό των εμπειριών και
των δράσεών μας την ενέργεια και τον ενθουσιασμό μας. Επιλέγουμε να επικεντρωνόμαστε
στο να κάνουμε λίγα πράγματα, αλλά με τον
σωστό τρόπο.
Συγχρόνως όμως, επιθυμώντας από την
πρώτη στιγμή της ίδρυσης της εταιρίας μας

να προσφέρουμε και στους συμπατριώτες μας
το ίδιο επίπεδο υπηρεσιών και εμπειριών
που προσφέρουμε στους επισκέπτες από το
εξωτερικό και έχοντας πάντα κατά νου τις
ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες τις οποίες έχει
να αντιμετωπίσει ο μέσος Έλληνας τα τελευταία
χρόνια, ξεκινήσαμε να οργανώνουμε διάφορες
δράσεις στην Αττική αρχικά, οι οποίες από το
2018 θα επεκταθούν και σε άλλα μέρη της
χώρας μας, προσφέροντας έτσι με σχετικά
μικρό κόστος μία μεγάλη γκάμα δραστηριοτήτων και δημιουργικών βιωματικών εμπειριών
στους φίλους μας όλων των ηλικιών. Στις
δράσεις μας ενσωματώνουμε όλους αυτούς
τους τομείς που μας κάνουν να ξεχωρίζουμε
ως Έλληνες, αλλά και που πιστεύουμε πως
όλοι μας επιθυμούμε να εξερευνήσουμε παρέα,
όπως η αρχαιολογία, η οινογαστρονομία, οι

οικογενειακές δραστηριότητες και οι τέχνες,
τους οποίους έχουμε εντάξει στο πρόγραμμά
μας τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα.
Χάρις στην εξαιρετικά κατηρτισμένη ομάδα
μας είμαστε επίσης σε θέση να σχεδιάσουμε,
να προσαρμόσουμε και να φέρουμε εις πέρας
όλους τους τύπους ειδικών εκδηλώσεων και
εμπειριών (π.χ. για σχολεία και πανεπιστήμια
σε ολόκληρη την Ελλάδα, για συλλόγους και
σωματεία, για ειδικές περιπτώσεις, όπως οι
θεματικοί γάμοι).
Ένας σημαντικός για την Be a Greek τομέας,
αυτός των ταξιδιών κινήτρου, των εκδηλώσεων
team bonding, των εργασιακών συμποσίων και
των εταιρικών συναντήσεων στην Ελλάδα (ο
οποίος αποτελεί μία πραγματικότητα εδώ και
αρκετά χρόνια στο εξωτερικό και τα τελευταία
χρόνια έχει αρχίσει και απασχολεί και εταιρίες

στη χώρα μας), παίζει πλέον ουσιαστικό ρόλο
στην πορεία μίας εταιρίας σε βάθος χρόνου.
Δεν έχει σημασία πόσο ιδιαίτερες ή περίπλοκες
είναι οι απαιτήσεις μίας εταιρίας, στην Be a
Greek θα αγκαλιάσουμε τις ανάγκες της και
θα προσφέρουμε σε όλους τους συμμετέχοντες
μία μοναδική βιωματική εμπειρία.
Τέτοιες στιγμές σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών μίας ομάδας (team building)
μένουν αξέχαστες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμες
για τους εργαζομένους και τους πελάτες κάθε
εταιρίας. Σχεδιασμένες για να ταιριάζουν με
την ιδιαίτερη κουλτούρα της κάθε εταιρίας,
οι εκδηλώσεις αυτές φτάνουν να αποτελούν
πραγματικά αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής
της ταυτότητας. Οι ειδικοί προγραμμάτων
κινήτρων της Be a Greek παρέχουν πάντα τον
τέλειο σχεδιασμό εταιρικών εκδηλώσεων προκειμένου να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα
στους εργαζομένους, αλλά και συμβάλλουν
στην πρόοδο της εκάστοτε επιχείρησης.
Τα εταιρικά προγράμματα κινήτρων οδηγούν
μία εταιρία στην αριστεία, επιφέροντας εξαιρετικές επιδόσεις εκ μέρους του προσωπικού
με απτές, μοναδικές ανταμοιβές. Παγκόσμιες
μελέτες και αναλύσεις έχουν δείξει τα σημαντικά οφέλη που απολαμβάνει μία εταιρία η
οποία παρέχει προγράμματα επιβράβευσης.
Οι υψηλότεροι ρυθμοί παραγωγής, η αληθινή
αίσθηση παρακίνησης και ένα νέο πρότυπο
διαπροσωπικής συνεργασίας είναι μερικοί
μόνο από τους στόχους τους οποίους τα μέλη
της ομάδας μίας εταιρίας θα προσπαθήσουν
να επιτύχουν.
Τέλος, η Be a Greek είναι σε θέση να δημιουργεί διακοπές κομμένες και ραμμένες στα
μέτρα σας. Η δυνατότητα να εξατομικεύσετε
τις διακοπές σας προσφέρει σε εσάς την ελευθερία να δημιουργήσετε τις περιπέτειες των
ονείρων σας. Με την εταιρία μας μπορείτε
να απολαύσετε τις διακοπές σας στην Ελλάδα
μέσα από ένα μοναδικό πρόγραμμα, το οποίο
θα σχεδιάσουν για εσάς οι τουριστικοί μας
σύμβουλοι, βασισμένο στα δικά σας ενδιαφέροντα και στις προσωπικές σας επιθυμίες.
Μην χάσετε την ευκαιρία να γνωρίσετε τις
υπηρεσίες μας και την ομάδα μας. Επικοινωνήστε μαζί μας και σίγουρα με την Be a Greek
θα βρείτε αυτό που αναζητάτε.
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Ζευγάρια που εργάζονται μαζί

Ε

ίναι αρκετά σύνηθες να βλέπουμε τα άτομα που δουλεύουν μαζί να είναι
και σύντροφοι στη ζωή.
Άλλοι έχουν επιλέξει
τον σύντροφό τους
από το εργασιακό
περιβάλλον και
άλλοι είναι ήδη
ζευγάρια και
καταλήγουν
να δουλεύουν
μαζί. Μαζί στη
δουλειά, μαζί
και στο σπίτι, περνώντας
μεγάλο μέρος
της ημέρας ο
ένας με τον
άλλον. Πώς
όμως αυτές οι
συναδελφικές
–συντροφικές
σχέσεις μπορούν
να είναι αρμονικές
χωρίς να επηρεάζονται
από την πολύωρη συνύπαρξη – επαφή; Είναι
σημαντικό να εξεταστούν οι
παράμετροι που επηρεάζουν
τέτοιου είδους σχέσεις θετικά
και αρνητικά.
Έχει παρατηρηθεί ότι η ύπαρξη του
συντρόφου στον ίδιο χώρο εργασίας μπορεί να λειτουργήσει θετικά στη σχέση
για διαφόρους λόγους. Αρχικά ενισχύει
την αμοιβαία κατανόηση ως προς τις
εργασιακές συνθήκες και έτσι αυξάνεται
η υποστήριξη, η αλληλοβοήθεια και η
συμπαράσταση. Επίσης το ζευγάρι που
δουλεύει μαζί μοιράζεται και δημιουργεί
κοινές εμπειρίες, κοινό εργασιακό κύκλο
συνεργατών, μοιράζεται κοινές στρεσογόνες
καταστάσεις, αλλά και κοινές επιτυχίες.
Έχουν την ευχέρεια να συζητούν για
λεπτομέρειες της δουλειάς σε ένα πιο
στενό περιβάλλον κατανόησης. Αυτά τα
ζευγάρια επίσης μπορούν εύκολα να θέσουν κοινούς στόχους και πλάνα. Όλα τα
παραπάνω έχουν βρεθεί να αυξάνουν την
αποδοτικότητα στην εργασία, να ενισχύουν
συναισθήματα χαράς και εκπλήρωσης και
να καθιστούν την εργασία έναν σημαντικό
ενωτικό δεσμό.
Ποιες όμως είναι οι
επιπτώσεις στη σχέση;
Οι πολλές ώρες όμως που περνά το
ζευγάρι στην εργασία, εάν και προνόμιο που δεν υπάρχει σε πολλές σχέσεις,
μπορεί να προκαλέσει και προβλήματα.
Γι’ αυτό τον λόγο πρέπει το ζευγάρι να
θέσει ξεκάθαρα και σαφή όρια ως προς
τις υποχρεώσεις και τους ρόλους του
τόσο στη ζωή στο σπίτι, όσο και στον
εργασιακό χώρο.

ένας από τους σημαντικούς λόγους
που οι εργοδότες προτιμούν να
μην υπάρχουν ρομαντικές
σχέσεις μεταξύ των υπαλλήλων στους χώρους
εργασίας.
Τέλος, δεν υπάρχει πια καταφύγιο στη
δουλειά, όπου
το άτομο μπορεί να ξεφύγει από τα
προσωπικά
προβλήματα, γιατί και
οι δυο σύντροφοι βρίσκονται στο
ίδιο μέρος.
Δεν δίνει ο
ένας στον άλλο
τη δυνατότητα να
τον επιθυμήσει και
να του λείψει.

Τα
άτομα
που δουλεύουν μαζί
με τον σύντροφό
τους ενδεχομένως να
δυσκολευτούν να διατηρήσουν μία υγιή ισορροπία
ανάμεσα στην εργασιακή και
την προσωπική τους ζωή, το λεγόμενο
work – life balance. Το υγιές work – life
balance είναι ένας σημαντικός στόχος
που απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να διατηρούν ισορροπίες μεταξύ
της αμειβόμενης εργασίας τους και της
ζωής τους εκτός δουλειάς.
Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου
του Bedforshire της Αγγλίας η δυσκολία αυτή έγκειται στο ότι τα εργασιακά
θέματα και άγχη που προκύπτουν στη
δουλειά μεταφέρονται συνήθως και ως
θέμα συζήτησης στο σπίτι, απειλώντας
έτσι την προσωπική και οικογενειακή
ηρεμία. Το άτομο αισθάνεται ότι δεν
μπορεί να ξεφύγει από το περιβάλλον
της δουλειάς και η ώρα του δείπνου,
για παράδειγμα, εύκολα μετατρέπεται σε
σύσκεψη εργασίας.
Αναπόφευκτα τέτοια συμπεριφορά μπορεί
να κάνει τη σχέση μονοδιάστατη, περιστρεφόμενη μόνο γύρω από την εργασία και

σταδιακά
να μειώσει τον ρομαντισμό.
Ζευγάρια που εργάζονται
μαζί γνωρίζουν εκ των έσω
τις εργασιακές συνθήκες και τι
συμβαίνει στο εργασιακό περιβάλλον.
Μολονότι αυτό καθιστά τους συντρόφους
ικανούς να παρέχουν συμβουλές, αυτές
είναι βασισμένες σε δυνατά προσωπικά
συναισθήματα, τα οποία τις καθιστούν
μη αντικειμενικές.
Ως αποτέλεσμα, μπορεί ο σύντροφος
να αντιτεθεί ή να διαφωνήσει με τις
ενέργειες και αποφάσεις που παίρνει ο
άλλος σύντροφος στη δουλειά. Τέτοιες
συμπεριφορές μπορούν να οδηγήσουν σε
συναισθήματα απογοήτευσης και απομόνωσης και να δημιουργήσoυν εργασιακές
προστριβές, οι οποίες κατ’ επέκταση θα
επηρεάσουν και την προσωπική ζωή.
Ή και το αντίθετο. Οι συναισθηματικές
διακυμάνσεις που περνά μία σχέση και
οι προσωπικές συγκρούσεις μπορούν
εύκολα να καταλήξουν στον χώρο εργασίας, διότι είναι αρκετά δύσκολο να
υπάρχουν προστριβές στη σχέση και να
μην βγουν στην εργασία. Αυτός είναι και

Η φυσική απόσταση
μεταξύ των ατόμων σε μία
σχέση είναι πολύ σημαντική
και επιθυμητή (εντός ορίων).
Όταν αυτή δεν υπάρχει, μπορεί
να προκαλέσει συναισθήματα ενόχλησης, αγανάκτησης, καταπίεσης και
θυμού. Είναι απολύτως υγιές για το άτομο
να μπορεί να περάσει λίγο χρόνο της
ημέρας του μόνο του και να τον αξιοποιήσει όπως επιθυμεί.
Το να δουλεύει τελικά κανείς με τον
σύντροφό του μπορεί να επιφέρει πλεονεκτήματα, αλλά και δυνητικές συνέπειες
στη σχέση.
Όλοι έχουμε διαφορετικές προτεραιότητες και διαφορετικό τρόπο ζωής. Χωρίς
λοιπόν να υπάρχει μία και μοναδική
προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλα τα
ζευγάρια, το κείμενο αυτό επισημαίνει
ότι τα ζευγάρια που ζουν και εργάζονται
μαζί πρέπει να καταβάλουν περισσότερη
προσπάθεια για να συνυπάρχουν αρμονικά σε όλους τους χώρους.
Το κλειδί είναι τα ξεκάθαρα όρια, οι
συμφωνημένοι ρόλοι, τα διαχωρισμένα καθήκοντα και υποχρεώσεις και η
δυνατότητα ομαλής μετάβασης, αρκετές
φορές μέσα στην ημέρα, μεταξύ της προσωπικής και της επαγγελματικής ζωής. Η
σχέση είναι ένας ζωντανός οργανισμός
και θέλει φροντίδα και όχι παραμέληση.
Η ειλικρινής και ανοιχτή επικοινωνία
βοηθά πάντα στο να μην γίνονται τα μικρά
ζητήματα μεγάλα προβλήματα.
Δρ. Μαριέττα Λαούδη,
Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια
www.mariettalaoudi.gr
Πηγή: www.eea.gr
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Κοινωνικός επιχειρηματίας ή κοινωνικώς επιχειρείν…

Τ

ον τελευταίο καιρό όλο
και βρίσκω στο διαδίκτυο δραστηριότητες
σχετικές με τη στήριξη του
«κοινωνικού επιχειρηματία».
Οτιδήποτε περιέχει τη λέξη
«κοινωνικός» ή παράγωγο
αυτής δεν σημαίνει ότι έχει
σχέση με την κοινωνική οικονομία. Πρόκειται για μία
συνειδητή σύγχυση.
Η κοινωνική οικονομία
είναι αυτοτελής μορφή οικονομικής διαχείρισης με
στόχευση στην ικανοποίηση
των αναγκών των συμμετεχόντων από τους ίδιους. Οι
άλλες μορφές οικονομικής
διαχείρισης είναι η δημόσια
οικονομική, όπου το κυρίως
κράτος διαχειρίζεται την οικονομία για το συμφέρον όλων,
και η ιδιωτική οικονομική,
όπου κύριος σκοπός είναι η
επίτευξη εκχρηματισμένου
οικονομικού κέρδους.
Και στις τρεις μορφές οικονομικής διαχείρισης η διάθεση για δράση με μεγάλες
αβεβαιότητες χαρακτηρίζεται
ως επιχειρηματικότητα. Απλώς
στη δημόσια οικονομική η
δημιουργούμενη επιχείρηση
λέγεται «νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου» (Ν.Π.Δ.Δ.),
όπως π.χ. ο δήμος, η περιφέρεια, το υπουργείο, οι οργανισμοί του δημοσίου κ.λπ.
Στην ιδιωτική οικονομική η
δημιουργούμενη επιχείρηση
λέγεται «εταιρία», όπως π.χ.
η ομόρρυθμη εταιρία, η ετερόρρυθμη εταιρία, η εταιρία
περιορισμένης ευθύνης, η
ανώνυμη εταιρία, η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία,
η αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία κ.λπ. Στην κοινωνική
οικονομία η δημιουργούμενη
επιχείρηση λέγεται «συνεργατισμός» (συνεταιρισμός),
αλλά βέβαια υπάρχουν και
τα ιδρύματα, οι ηθικές τράπεζες κ.λπ.
Στη δημόσια οικονομική
το δρων υποκείμενο είναι
κομμάτι της εξουσίας. Στην
ιδιωτική οικονομική το δρων
υποκείμενο είναι ένας ιδιώτης, ο επιχειρηματίας. Στην
κοινωνική οικονομία το
δρων υποκείμενο είναι μία
συλλογικότητα, μία κοινωνία
ανθρώπων.
Επομένως στην κοινωνική οικονομία δεν υπάρχει
«κοινωνικός επιχειρηματίας»,
αλλά μόνο κοινωνικώς επιχειρούντες, μέλη μίας κοινωνίας
ανθρώπων. Ο «κοινωνικός
επιχειρηματίας» είναι επιχειρηματίας της ιδιωτικής
οικονομικής, που συνήθως
αποκαλείται έτσι για λόγους
μάρκετινγκ ή άλλους, χωρίς
να αλλάζει η ιδιότητά του ως
στοχεύοντος στο εκχρηματι-

σμένο ιδιωτικό κέρδος. Και
αυτό δεν έχει καμιά σχέση
με την κοινωνική οικονομία.
Επίσης δεν αλλάζει καθόλου η χρήση της φράσης
«κοινωνικός επιχειρηματίας»
τη μορφή της ιδιωτικής επιχείρησης ούτε τη λήψη των
αποφάσεων ούτε την ιδιοκτησία της επιχείρησης ούτε τον
στόχο της, που παραμένει η
δημιουργία εκχρηματισμένου
κέρδους. Απλώς ο λεγόμενος
«κοινωνικός επιχειρηματίας»,
για λόγους κυρίως αποτελεσματικού μάρκετινγκ, που
στοχεύει στην αύξηση των
πωλήσεων, έχει εντοπίσει
ότι οι καταναλωτές είναι πιο
ευαίσθητοι σε θέματα περιβάλλοντος και σε θέματα ανθρωπιστικά και κοινωνικά και γι’
αυτό εκείνος προτάσσει στη
διαφημιστική του καμπάνια
τη συμβολή της ιδιωτικής
εταιρίας του στην προστασία
του περιβάλλοντος ή στην
υποστήριξη ασθενέστερων
κοινωνικά ανθρώπων. Αλλά
αυτό δεν τους κάνει κομμάτι
της κοινωνικής οικονομίας.
Μοιάζει σαν κάποιοι να θέλουν συνειδητά και εν γνώσει
τους να συγχέουν τον λεγόμενο
«κοινωνικό επιχειρηματία»
με την κοινωνική οικονομία.
Αλλά η λεγόμενη «κοινωνική επιχειρηματικότητα» και
ο λεγόμενος «κοινωνικός
επιχειρηματίας» δεν έχουν
καμία σχέση με την κοινωνική
επιχειρηματικότητα. Απλώς
η κοινωνική οικονομία έχει
γίνει πολύ της μόδας. Όλοι
ασχολούνται με την κοινωνική
οικονομία είτε ξέρουν κάτι ή
δεν ξέρουν τίποτε είτε βάζουν
τη λέξη «κοινωνικό», «κοινωνικός» κτλ. και δημιουργούν
σύγχυση με αποκλειστικό φαι-

νόμενο-στόχο την απορρόφηση των υπερβολικά μεγάλων
χρηματοδοτήσεων που διατίθενται για την προώθηση
της κοινωνικής οικονομίας.
Η προώθηση της κοινωνικής οικονομίας είναι όρος
επιβίωσης για την πατρίδα
μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, ακόμα και για τον
κόσμο ολόκληρο. Γι’ αυτό η
ελληνική κυβέρνηση διαθέτει
το ποσό των 160.000.000 €
από το 2017 έως το 2023 για
την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας. Γι’ αυτό και
η ελληνική κυβέρνηση έχει
δημιουργήσει Ειδική Γενική
Γραμματεία Κοινωνικής &
Αλληλέγγυας Οικονομίας.
Τα χρήματα αυτά είναι πολύ
καλός λόγος για να προσελκύσουν κάθε «τυχάρπαστο»,
«κερδοσκόπο», «αριβίστα»,
αλλά και για να δημιουργήσουν μία «ελαστικότητα»,
ώστε να «αξιοποιηθούν» τα
διαθέσιμα χρήματα από τον
καθέναν, αλλά όχι απαραίτητα
από αυτούς που θα έπρεπε.
Έτσι μόνο εξηγείται η κατευθυνόμενη σύγχυση για τους
όρους «κοινωνικός επιχειρηματίας» (φιλάνθρωπος) και για
την «κοινωνική οικονομία».
Κάθε 300 περίπου χρόνια
αλλάξει το πολιτιστικό, οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον στις δυτικές κοινωνίες. Μία απλή μακροσκοπική
παρατήρηση δείχνει ότι από
το 1000 μ.Χ. μέχρι το 1400
μ.Χ. είχαμε τον Μεσαίωνα.
Από 1400 μ.Χ. μέχρι το 1800
μ.Χ. είχαμε την Αναγέννηση.
Από το 1800 μ.Χ. μέχρι το
2050 μ.Χ. (;) έχουμε τη Βιομηχανική Επανάσταση. Μετά
το 2050 μ.Χ. θα έχουμε την
κοινωνία της γνώσης.

Και κάθε αλλαγή, η οποία
ενεργοποιείται κυρίως από
σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις (τυπογραφία, ατμομηχανή, διαδίκτυο, ενέργεια),
φαίνεται ότι απαιτεί μία χρονική περίοδο κοινωνικών
«αναταράξεων», η οποία στατιστικά καταγράφεται ότι είναι
30-40 χρόνια. Αν η αφορμή
για την νέα περίοδο ήταν η
πιστωτική χρεωκοπία της
Lehman Brothers το 2008,
πιθανόν μέχρι το 2050 να
βρισκόμαστε σε μία άλλη
ισορροπία, πολιτιστική, οικονομική, κοινωνική, όπου
το κυρίαρχο σύστημα οικονομικής διαχείρισης θα είναι
η κοινωνική οικονομία. Και
όλα αυτά σε πλήρη αντιστοίχιση με την κυριαρχία στην
οικονομική διαχείριση στην
Αναγέννηση της δημόσιας
οικονομικής και την κυριαρχία
της ιδιωτικής οικονομικής στη
Βιομηχανική Επανάσταση.
Όλα δείχνουν ότι πρέπει να
εθιστούμε στη νέα κατάσταση
(κοινωνική οικονομία) και
να την αξιοποιήσουμε με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήδη
από το 2013 η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή εξέδωσε τον οδηγό
«Κοινωνική Οικονομία και
Κοινωνική Επιχειρηματικότητα», όπου, αφού καταγράφει
τις διάφορες καταστάσεις σε
κάθε κράτος-μέλος, συνιστά
την προώθηση της κοινωνικής
οικονομίας σε κάθε έκφανση
της οικονομικής ζωής.
Η Ελλάδα έχει πραγματική
υστέρηση στην κοινωνική
οικονομία, διότι η κοινωνική
οικονομία προαπαιτεί ύπαρξη
και λειτουργία κοινωνίας ανθρώπων και αυτή λείπει από
τον ελλαδικό χώρο κυρίως
για ιστορικούς λόγους.

Η γρήγορη μετάβαση σε
οικονομία με κυρίαρχη (ή
έστω σημαντικό τμήμα της να
λειτουργεί με) την κοινωνική
οικονομία απαιτεί πολλούς
συμβούλους επιχειρήσεων
με εξειδίκευση σε αυτή.
Με πολύ ενδιαφέρον μας
δόθηκε η ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την παρουσίαση
της προόδου μίας σημαντικής πρωτοβουλίας του Κ.Ε.Κ.
«Ολυμπιακή Εκπαιδευτική»
(πλατεία Δαβάκη, Αιγάλεω)
με τίτλο του έργου «SESBA /
Social Enterprise Skills for
Business Advisers» (δεξιότητες
του κοινωνικού επιχειρείν για
συμβούλους επιχειρήσεων).
Μας ενθουσίασε η λεπτομέρεια που μας επεσήμανε η
κα Κατερίνα Σωτηροπούλου
ότι το έργο γράφει «κοινωνικού επιχειρείν», που είναι το
σωστό, και όχι «κοινωνικού
επιχειρηματία» ή ακόμα χειρότερα «κοινωνικής επιχειρηματικότητας».
Στην ημερίδα SESBA για μία
νέα ευκαιρία για την εκπαίδευση συμβούλων επιχειρήσεων
στον τομέα της κοινωνικής
οικονομίας παρουσιάστηκε
το εργαλείο που επεξεργάζονται 7 εταίροι από 6 χώρες
στα πλαίσια χρηματοδοτικού
σχεδίου του προγράμματος
«Erasmus+» της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Το σχέδιο SESBA είναι ένα
χρηματοδοτούμενο σχέδιο
στρατηγικής σύμπραξης από
το πρόγραμμα «Erasmus+», το
οποίο στοχεύει στη βελτίωση του προφίλ των συμβούλων επιχειρήσεων, ώστε να
ανταποκρίνονται καλύτερα
στις απαιτήσεις του πεδίου
της κοινωνικής οικονομίας,
στην ανάπτυξη νέων εκπαι-

δευτικών πρακτικών και
τεχνικών συμβουλευτικής
και στην καλλιέργεια νέων
δεξιοτήτων πρακτικής συμβουλευτικής, προκειμένου οι
σύμβουλοι να είναι σε θέση
να ενθαρρύνουν το κοινωνικό
επιχειρείν.
Με μία εργαλειοθήκη υποστήριξης των συμβούλων και
μία εκπαιδευτική ύλη που
κατανέμεται σε 12 ενότητες
σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (και στην ελληνική) το
εργαλείο SESBA φαίνεται ότι
θα βοηθήσει στην εκπαίδευση
των απαιτούμενων συμβούλων κοινωνικού επιχειρείν.
Οι ενότητες είναι (http://
sesbaproject.eu):
q«ÅÖÅÑÒÓÑÖÅÙÖÌÑÏÒÍÑØÑÍÏÀ
οικονομία
q³ÔÂÐÒÙÖØÑÕÛÆÒÄÐØÑ
επιχειρήσεων
qÒ¿ÙÅÑ±ÖÛÎÌÙÏÒÍÑØÑÍκών επιχειρήσεων
q¥ÅÍÖÀÕÉÍÙËÍÅÖÌÐÉÍÖÒÛÔËÁÅ
μίας κοινωνικής επιχείρησης
q¦ÍØÕÍÂÖÌÖÅÖØÑÏÒÍÑØÑÍκών επιχειρήσεων
qÍÅÚÉÁÔÍÕÌÏÅÍÈÍÅÏÛÆ¿Ôνηση στις κοινωνικές επιχειρήσεις
q¿ÅÖÅÚÔÌÅÖÒÈÂÖÌÕÌÙ
και λογιστικής
q¢ÔÒÕØÍÏÀÏÅÍÉÅËËÉÐÅτική ανάπτυξη του επιχειρηματικού συμβούλου
q§ÍÚÉÍÔÌÅÖÍÏÀÛÒÕÖÀÔÍÎÌ
και συμβουλευτική στην κοινωνική επιχειρηματικότητα
q§ÍÏÒÍÑØÑÁÅÕÖÍÙÏÒÍÑØÑÍÏ¿Ù
επιχειρήσεις
q§ÔËÅÐÉÁÅÏÅÍÛÐÍÏÂÕÛβουλευτικής, εργαλειοθήκη
συμβουλευτικής
Πρόκειται για μία σοβαρή
προσπάθεια, που όμως δεν
απομακρύνει επαρκώς τους
φόβους μας για μία ακόμα
προσπάθεια απορρόφησης
διαθέσιμων κονδυλίων και
δεν ξεκαθαρίζει ότι η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει
επιχειρήσεις αυτοβοήθειας
(όχι Μ.Κ.Ο. ούτε ανθρωπιστικές δομές ούτε εθελοντικές
συσσωματώσεις ούτε εταιρική
κοινωνική ευθύνη).
Δηλαδή δομές όπου οι
συμμετέχοντες αποφασίζουν
να δράσουν σε περιβάλλον
μεγάλων αβεβαιοτήτων για
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των μελών τους με από
κοινού ιδιόκτητη επιχείρηση,
όπου οι αποφάσεις παίρνονται δημοκρατικά από όλους
τους συμμετέχοντες και δεν
αποσκοπούν σε κέρδη. Τυχόν χρηματικά περισσεύματα
διανέμονται σε καταστατικά
ωφελουμένους με κύριο κορμό
την τοπική κοινωνία (κοινωφελώς;).
Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Τοπική αγροτική ανάπτυξη ή αλλιώς «τοπιοποίηση»

Α

πέναντι σε κάθε δράση δημιουργείται μία αντίδραση.
Δεν είναι πάντα αρνητική η
αντίδραση. Μην ξεχνάμε ότι χάρις
στην αντίδραση του αέρα σηκώνεται
το αεροπλάνο.
Απέναντι στη σύγχρονη προσπάθεια επιβολής ενός μοντέλου
παγκοσμιοποίησης (κυρίως οικονομικής, κεφαλαιακής) στο εμπόριο
έχει αναπτυχθεί αυθόρμητα ένα
κίνημα «τοπιοποίησης» από τους
απλούς ανθρώπους.
Όταν αυτή η τάση τοπιοποίησης
παίρνει κάποια μορφή, έχουμε την
τοπική ανάπτυξη. Και επειδή η τοπική ανάπτυξη απαιτεί «ζωντανή»
κοινωνία, και οι μόνες οάσεις κοινωνιών εξακολουθούν να υπάρχουν
μόνο σε μερικές αγροτικές περιοχές
στην Ελλάδα, η τοπική ανάπτυξη
αναφέρεται κυρίως στην τοπική
αγροτική ανάπτυξη.
Αν η κρατική ανάπτυξη αποτυπώνεται κυρίως με αριθμούς και
ποσοστά στην οικονομία και η
περιφερειακή ανάπτυξη είναι τα
κεντρικώς σχεδιαζόμενα έργα υποδομών (εργολαβίες και μίζες), τότε
η τοπική ανάπτυξη θα μπορούσε
να εστιαστεί στην ευημερία των
κατοίκων και στην ουσία να είναι η
μόνη ανθρωποκεντρική προσέγγιση της «ανάπτυξης», οργανωμένης
«από κάτω», από τους ίδιους τους
κατοίκους μίας κοινότητας, και όχι
σαν επιμέρους πρόγραμμα ενός
κεντρικού σχεδιασμού.
Παλαιότερα ονομαζόταν «κοινοτική ανάπτυξη» (για την ανάπτυξη
της κοινότητας των ανθρώπων),
αλλά με τις διάφορες ευρωπαϊκές
κοινότητες (Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακος Χάλυβα, Ευρωπαϊκή
Οικονομική Κοινότητα κ.λπ.) δημιουργεί σύγχυση ο όρος «κοινοτική ανάπτυξη», παραπέμποντας σε
πιθανό ευρωπαϊκό θεσμό, και έτσι
τα τελευταία χρόνια επικράτησε ο
όρος «τοπική ανάπτυξη» αντί του
σωστού «κοινοτική ανάπτυξη».
Αντιγράφοντας σημεία από το βιβλίο του δρ. Γεώργιου Δαουτόπουλου
(συνταξιούχου καθηγητή σήμερα)
«Τοπική Ανάπτυξη» (ISBN 96090046-1-X, 1997), επισημαίνουμε:
«Το ενδιαφέρον της ανθρωπότητας
για την ανάπτυξη είναι πολύ πρόσφα-

το. Σχεδόν μηδαμινό σε σχέση με
τις 11 και πλέον χιλιετίες, από τότε
που ο άνθρωπος πραγματοποίησε
το πρώτο μεγάλο του άλμα (ή το
«πρώτο κύμα» κατά τον Αμερικανό
κοινωνιολόγο και μελλοντολόγο
Alvin Toffler, Τόφλερ, 1982, 1985,
1991), εξημερώνοντας τα πρώτα
κατοικίδια ζώα και σπέρνοντας τα
πρώτα φυτά.
Ο όρος «ανάπτυξη» («development»),
που είναι τόσο διαδεδομένος στη
σημερινή εποχή, είναι ένας πολύ
νεόκοπος όρος, αφού άρχισε να
χρησιμοποιείται μόλις μετά τη λήξη
του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. Όπως
τόνισε ο Van Nieuwenhuijze (1969):
«Η ανάπτυξη ξεπήδησε στο διάστημα
ανάμεσα στις “τέσσερις ελευθερίες”
του Ρούζβελτ και την τέταρτη διακήρυξη του Τρούμαν». Πραγματικά είναι
η εναρκτήρια ομιλία του προέδρου
Τρούμαν αμέσως μετά την ανάληψη
των προεδρικών του καθηκόντων
(Ιαν. 1949), που τοποθετεί την
ανάπτυξη ως ένα από τα επείγοντα
παγκόσμια προβλήματα:
Περισσότερο από το μισό του παγκόσμιου πληθυσμού ζει σε συνθήκες
που πλησιάζουν στην εξαθλίωση.
Η διατροφή τους είναι ανεπαρκής.
Είναι θύματα των ασθενειών. Η
οικονομική ζωή τους είναι πρωτόγονη και στάσιμη. Η φτώχεια τους
είναι εμπόδιο και απειλή τόσο για
αυτούς, όσο και για τις περισσότερο
ευημερούσες χώρες.
Η φτώχεια λοιπόν και η εξαθλίωση
των φτωχών χωρών αποτελούσε
απειλή για τις πλούσιες χώρες και
επικρατούσε η υπόθεση ότι πιθανόν
οι φτωχές χώρες θα αποχωρούσαν
από τον συνασπισμό των «ελευθέρων
κρατών» και θα προσχωρούσαν στο
αντίπαλο οικονομικά στρατόπεδο.
Συνεπώς πολιτικές επιλογές, και
όχι αποκλειστικά και μόνο ανθρωπιστικοί λόγοι, ήταν η κύρια αιτία
προσπάθειας που ξεκίνησε σε παγκόσμια κλίμακα για την προώθηση
της «ανάπτυξης».
Έτσι η διαδικασία της «ανάπτυξης»
εθεωρείτο ως μία ομοιόμορφη πορεία, εφαρμόσιμη σε οποιαδήποτε
χώρα ανεξάρτητα από το κοινωνικό και πολιτιστικό της σύστημα,
μία «απλοποιημένη προσέγγιση»
(«simplistic approach»).

Και αυτή την «απλοποιημένη προσέγγιση» φαίνεται ότι την «τρώμε»
εδώ και 8 συνεχή χρόνια εδώ στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια από
«μαθητευόμενους μάγους» (χωρίς
καμιά διάθεση συνειρμών από το
έργο του Disney).
Ο πρωτεργάτης της κοινοτικής
ανάπτυξης ή της τοπικής ανάπτυξης
στην ινδική κοινωνία Rabindranath
Tagore (Ταγκόρ) καταγράφει: «Οι
περισσότεροι από εμάς που ασχολούμαστε με τα προβλήματα της
φτώχειας πιστεύουμε ότι αυτή μπορεί
να ξεπεραστεί με εντατικοποίηση της
παραγωγικής προσπάθειας. Ξεχνάμε
ότι προκαλεί συγχρόνως τόσο την
εξάντληση των πλουτοπαραγωγικών
πόρων, όσο και της ανθρωπιάς. Δίνει υπέρμετρες ευκαιρίες για κέρδη
στους λίγους σε βάρος των πολλών.
Η τροφή είναι εκείνη που τρέφει και
όχι τα χρήματα. Είναι η γεμάτη ζωή
που κάνει κάποιον ευτυχισμένο και
όχι το γεμάτο πορτοφόλι».
Και προσπαθώντας να προωθήσουμε τις σκέψεις μας για την τοπική
ανάπτυξη σε αυτό το μικρό κείμενο
στη «Skywalker Free Press», σταχυολογούμε μερικά ακόμα σημεία
προσδιορισμού της ανάπτυξης:
«Μία διαδικασία στην οποία ένας
όλο και μεγαλύτερος αριθμός ατόμων μίας δεδομένης περιοχής ή
περιβάλλοντος παίρνει και υλοποιεί
κοινωνικά υπεύθυνες αποφάσεις, η
πιθανή συνέπεια των οποίων είναι
η καλυτέρευση των συνθηκών ζωής
μερικών ατόμων χωρίς να χειροτερεύουν οι συνθήκες ζωής άλλων.
»Μία ευρεία συμμετοχική διαδικασία κοινωνικής αλλαγής σε μία
κοινωνία, που σκοπεύει να οδηγήσει
τόσο σε κοινωνικές, όσο και υλικές προόδους (μεγαλύτερη ισότητα,
περισσότερη ελευθερία και άλλες
επιθυμητές κοινωνικές βελτιώσεις)
για την πλειονότητα των ανθρώπων
μέσα από την απόκτηση μεγαλύτερου
ελέγχου πάνω στο περιβάλλον τους.
»Μία διαδικασία στην οποία τα
άτομα μίας κοινότητας οργανώνονται
για την κατάρτιση σχεδίων και την
ανάληψη δράσης, κατά τις οποίες
προσδιορίζουν τις ανάγκες τους και
τα προβλήματά τους, καταστρώνουν
σχέδια για να ικανοποιήσουν τις
ανάγκες τους και να επιλύσουν τα

προβλήματά τους, εφαρμόζουν αυτά
τα σχέδια με τη μεγίστη δυνατή
χρήση κοινοτικών πόρων και συμπληρώνουν αυτούς τους πόρους με
υπηρεσίες και υλικά που δίνονται
από εξωκοινοτικές, κυβερνητικές
ή μη, υπηρεσίες.
»Μία διαδικασία βοήθειας των
ανθρώπων μίας κοινότητας για την
ανάλυση των προβλημάτων τους,
για την άσκηση μίας όσο το δυνατόν
μεγαλύτερης αυτονομίας και για
την προαγωγή της συναισθηματικής ταύτισης με την κοινότητα
τόσο για τα άτομα, όσο και για τις
οργανώσεις τους.
»Μία διαδικασία με την οποία
ενώνονται οι προσπάθειες των ατόμων με αυτές των κρατικών αρχών
για τη βελτίωση των οικονομικών,
κοινωνικών και πολιτισμικών συνθηκών των κοινοτήτων, για την
ενσωμάτωση των κοινοτήτων στη
ζωή του έθνους και για να τους
επιτρέψει να συμβάλλουν τα μέγιστα
στην εθνική πρόοδο.
»Συνεπώς η σύνθετη αυτή διαδικασία συγκροτείται από δύο βασικά
στοιχεία:
qµÌÕÛÉÖÒÚÀÖØÑÁÈÍØÑÖØÑ
ατόμων σε προσπάθειες που αποβλέπουν στη βελτίωση του επιπέδου
διαβίωσης, που θα βασίζονται όσο
το δυνατόν περισσότερο στη δική
τους πρωτοβουλία.
qµÒÑÉÊÒÈÍÅÕÂÉÖÉÚÑÍÏ¿ÙÏÅÍ
άλλες υπηρεσίες, που ενθαρρύνουν
την πρωτοβουλία, την αυτοβοήθεια
και την αμοιβαία βοήθεια και τις
κάνουν πιο αποτελεσματικές.
Εκφράζονται σε προγράμματα
σχεδιασμένα με τρόπο που να
επιτυγχάνουν μία μεγάλη ποικιλία συγκεκριμένων βελτιώσεων»
(Ο.Η.Ε., 1963).
Και ο Αμερικανός κοινωνιολόγος Ι. Σάντερς ορίζει την κοινοτική
ανάπτυξη ως μία διαδικασία, μία
μέθοδο, ένα πρόγραμμα και ένα
κίνημα (1958).
Πολύ ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις για την τοπική ανάπτυξη, που
μοιάζει ότι αξίζει να αποτελέσουν
αντικείμενο μίας ομάδας συνεργατών σε ένα μονοπάτι εξερεύνησης
της σύγχρονης τοπικής εφαρμογής
στις μικροκοινωνίες μας. Χωρίς να
ξεχνάμε πάντοτε ότι οι κοινωνίες

έχουν ως χώρο ύπαρξης ένα κοινό
γεωγραφικό χώρο με κοινά πολιτιστικά χαρακτηριστικά και πίστη
ότι όλοι οι συμμετέχοντες έχουν
κοινό μέλλον.
Στην Ελλάδα ξοδέψαμε πολύ μελάνι, και προσπάθεια, και λεφτά,
και πολλούς άλλους πόρους, τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς,
στην προώθηση μίας κοινοτικής
ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας που
ονομάστηκε «LEADER» (Liaisons
Entre Actions de Developpement de
l’ Economie Rurale / Δεσμοί μεταξύ
των δράσεων για την ανάπτυξη της
οικονομίας της υπαίθρου). Ήταν
ένα όραμα, μία καινοτομία, που
ευτελίστηκε σε μία υπηρεσία εξυπηρέτησης κεντρικών σχεδιασμών
αγροτικής ανάπτυξης, η οποία χρησιμοποιεί ως πολιτική δικαιολογία
τη συμμετοχική προσέγγιση «από
κάτω», σε τοπικό επίπεδο.
Το LEADER πρέπει να εφαρμόζει
στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με
ολοκληρωμένο τομεακό χαρακτήρα
σε σαφώς προσδιορισμένες περιοχές από ομάδες τοπικής δράσης,
όπου εκπροσωπούνται δημόσιοι
και ιδιωτικοί φορείς της περιοχής.
Η προσέγγιση LEADER βασίζεται
σε επτά κύρια χαρακτηριστικά, που
είναι:
qÌÚØÔÍÏÀÔÒÕ¿ËËÍÕÌ
qÌÔÒÕ¿ËËÍÕÌÅÂÖÌÆ±ÕÌ
qÒÍÒ±ÈÉÙÖÒÍÏÀÙÈÔ±ÕÌÙ ³µ
qÌÏÅÍÑÒÖÒÁÅ
qÒÒÐÒÏÐÌÔØ¿ÑÒÙÖÒÉÅÏÂÙ
χαρακτήρας
qÌÈÍÏÖÄØÕÌ
qÌÕÛÑÉÔËÅÕÁÅ
Με μία σχεδόν αναποτελεσματική κεντρική πολιτική σκηνή και
με συνεχώς ενισχυόμενη την τάση
για «τοπιοποίηση», η εξάσκηση
των τοπικών κοινωνιών σε άμεσα
δημοκρατικές, συμμετοχικές διαδικασίες LEADER επιβάλλεται να
εντατικοποιηθεί και να γίνει αποτελεσματικότερη, προσφέροντας στην
τοπική κοινωνία την απαιτούμενη
αυτάρκεια για να επιβιώσει και στους
κατοίκους ικανοποιητική ευημερία
ίσως ανεξάρτητα από τις κρατικές
και τις διεθνείς εξουσίες.
Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Αλέξανδρος Μεταξάς: Αγρότης,
έπειτα αστός και μετά πάλι αγρότης

Α

ναζητώντας έναν έμπειρο πετυχημένο
αγρότη, για να αντληθούν στοιχεία για
την σημερινή πραγματικότητα στον
αγροτικό τομέα, στα πλαίσια της δημοσιογραφικής έρευνας του Skywalker, «έπεσα»
πάνω στον Αλέξανδρο Μεταξά, πρόεδρο
του Αγροτικού Ανθοκομικού Συνεταιρισμού
Φυτωριούχων Αττικής.
Τον συνάντησα για πρώτη φορά σε μία
εθιμοτυπική επίσκεψη στην Αμυγδαλέζα Αττικής, όπου με πήγε ο κ. Αθανάσιος Κελμάγερ,
πρόεδρος του Αγροτικού Ανθοπαραγωγικού
Συνεταιρισμού Αθηνών. Τον ξανασυνάντησα στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων
Ανθοπαραγωγών, που έγινε στην Κεντρική
Ανθαγορά Αθηνών (Ανθέων 21, Άνω Πατήσια,
111 43 Αθήνα) τον Οκτώβριο του 2017 και
πριν λίγες μέρες σε συνάντηση διοικητικών
συμβουλίων στις 20/11/2017.
Έμπειρος πετυχημένος αγρότης, ο κ. Αλέκος
Μεταξάς ήταν ό,τι χρειάζεται για να συζητήσουμε για τη σημερινή πραγματικότητα στον
αγροτικό τομέα. Και ο κ Α. Μεταξάς ανταποκρίθηκε στο αίτημα και έτσι στις 5/11/2017
είχα την ευκαιρία να συζητήσω μαζί του.
Ο κ. Αλέξανδρος Μεταξάς γεννήθηκε
στο Ξυλόκαστρο Κορινθίας και έζησε με
τον αδελφό του στον Κάτω Λουτρό, με την
οικογένειά του, με πατέρα φρουτέμπορο.
Αλλά δεν τον ακολούθησε στα αγροτικά.
Καταρχάς μπήκε στη Γυμναστική Ακαδημία,
αλλά τελικά ακολούθησε σπουδές στα τεχνικά
(μηχανολογία) και μπήκε για τα καλά στον
αστικό χώρο εργαζόμενος για 21 περίπου
χρόνια σε βιομηχανία μεταλλικών επίπλων
ως διευθυντής παραγωγής.
Μέχρι εδώ παρατηρείται η κλασική πορεία
των αγροτών, που, καθώς αυξάνεται η παραγωγικότητα του αγροτικού τομέα, τροφοδοτεί
με το πλεόνασμα των εργατικών χεριών το
βιομηχανικό και υπαλληλικό προσωπικό
στον αστικό χώρο.
Και όταν, μεσήλικας πλέον και κοινωνικά
αποκατεστημένος, προβληματίζεται ξανά για
τη ζωή, επιλέγει και πάλι την επιχειρηματική
επιλογή να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα
ως φυτωριούχος.
Η νέα επαγγελματική ζωή του με τις αστικές εμπειρίες ξεκίνησε και πάλι για τον κ Α.
Μεταξά στο Χαλάνδρι σιγά σιγά από το 1983
και συστηματικά επιχειρηματικά από το 1987.
Σήμερα καλλιεργεί περίπου 10 στρέμματα σε
θερμοκήπια και άλλα 25 υπαίθρια με συμπαραστάτες τη σύζυγό του Σταματίνα και τους
δύο γιους τους, τον Κώστα και τον Μάριο.
Ο κ Α. Μεταξάς καλλιεργεί / φροντίζει
περισσότερα από 50 είδη φυτών, μεταξύ των
οποίων οι κυριότερες ομάδες είναι τα τριαντάφυλλα, τα καρποφόρα δένδρα, τα φρούτα
του δάσους, τα καλλωπιστικά, τα υποτροπικά
φυτά, οι πικροδάφνες και τα γιασεμιά.
Στη νέα αυτή αγροτική επαγγελματική περίοδο όπου αστοί αποφασίζουν να ασχοληθούν
με αγροτικά επαγγέλματα οι καινούργιοι
αγρότες είναι όλοι εφοδιασμένοι με τίτλους
«αστικών» σπουδών (μηχανολογία, μεταλλειολογία, πυρηνική φυσική) και αστικό
τρόπο σκέψης, που βοηθά πολύ, χωρίς να
αλλοιώνει, την αποτελεσματικότητα στον
αγροτικό τομέα.
Η μακροχρόνια «ανήθικη» συμπεριφορά
της ελληνικής πολιτείας χωρίς οργανωμένους
αγρότες στέρησε τον αγροτικό κόσμο από

αγροτικά σχολεία και επέβαλε στους αγρότες «αστικά» σχολεία, που αποξένωσαν τα
αγροτόπαιδα από τις αγροτικές οικογένειές
τους. Τα αγροτόπαιδα πλέον προσπαθούν
να ακολουθήσουν αυτά που έμαθαν με το
αστικό ωράριο των σχολείων (πενθήμερο,
εξάωρο καθημερινά).
Εάν τα σχολεία στις αγροτικές περιοχές
ήταν με το σύστημα της μαθητείας (ολοήμερη
ζωή στον αγροτικό χώρο, σε οργανωμένα
αγροκτήματα, και κάποιες ημέρες ή ώρες
σε θεωρητικά θέματα), ίσως τα παιδιά των
αγροτικών οικογενειών να συνέχιζαν να
σέβονται τα αγροτικά επαγγέλματα.
Αλλά τα σημερινά σχολεία, απολιθωμένα,
ακολουθούν το ίδιο σύστημα τα τελευταία
150 χρόνια με τον ίδιο ακριβώς τρόπο,
προετοιμάζοντας καλούς στρατιώτες για
τον κρατικό στρατό, καλούς εργάτες για τη
βιομηχανία και καλούς υπαλλήλους για το
κράτος, αλλά όχι πολίτες ικανούς να λύνουν
προβλήματα (ελεύθερους επιχειρηματίες),
να παίρνουν πρωτοβουλίες, να ζουν μέσα
στην ύπαιθρο και να χαίρονται τη χαρά της
δημιουργίας.
Στον νέο αιώνα, με τις συνταρακτικές αλλαγές που ξεκίνησαν το 2008, σε μία κοινωνία
που κατακλύζεται από το διαδίκτυο και όπου
ο εκδημοκρατισμός της ενέργειας από τον
ήλιο διαμορφώνει μία νέα οριζόντια ισχύ,
απορρίπτοντας την πυραμιδική ιεραρχία, η
προσέγγιση της φύσης μοιάζει να ξαναγίνεται
ελκυστική ιδεολογικά.
Ξαναδίνεται η ευκαιρία στους ανθρώπους
να δημιουργήσουν ως φροντιστές του περιβάλλοντος και οριακή μορφή αυτής της
νέας τάσης είναι οι φυτωριούχοι, σε αυτό το
πεδίο επέλεξε και ο κ. Αλέξανδρος Μεταξάς
να ξαναδημιουργήσει.
Αυτοί οι νέοι αγρότες με εμπειρίες από
τον αστικό χώρο ίσως είναι η μοναδική
ευκαιρία για να ξανααποκτήσουν κύρος
τα αγροτικά επαγγέλματα. Δεν μπορούν οι
γραφειοκράτες πλέον να τους υφαρπάξουν
τα δικαιώματα και αναζητούν αυτοί, οι καινούργιοι αγρότες, επί ίσοις όροις χώρο στον
επιχειρηματικό τομέα.

Και ήταν πολύ φυσιολογικό οι συνάδελφοι
του Αλέξανδρου Μεταξά να του κάνουν χώρο
στην προεδρία του Αγροτικού Ανθοκομικού
Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αττικής για
σχεδόν αθροιστικά 27 χρόνια.
Έτσι πολύ γρήγορα η συζήτηση με τον κ. Α.
Μεταξά από τα καθαρά αγροτικά με τις δεκάδες φυτά που καλλιεργεί/φροντίζει γλιστρά
στα διοικητικά του Αγροτικού Ανθοκομικού
Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αττικής.
Ο Αγροτικός Ανθοκομικός Συνεταιρισμός
Φυτωριούχων Αττικής (Α.Α.Σ.Φ.Α.) διαμορφώθηκε στην οδό Βικέλα (στην Καφτατζόγου
στα Κάτω Πατήσια Αθηνών), ακολούθησε στον
πεζόδρομο στο Γαλάτσι (Βεΐκου) και συνέχισε
να περιφέρεται στη Νέα Ιωνία υπό συνεχή
πίεση, μέχρι που έφτασε στην Αμυγδαλέζα
(Αχαρνές). Εδώ, όπου είναι και σήμερα, παραχωρήθηκε από το τότε υπουργείο Γεωργίας
(σημερινό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης
& Τροφίμων) χώρος 70 στρεμμάτων.
Στα 70 στρέμματα αναπτύχθηκε η Κοινοπραξία Ανθοκομικών Συνεταιρισμών Ελλάδας
(Κ.Α.Σ.Ε.) και σε ξεχωριστό χώρο μορφής
θερμοκηπίου εγκαταστάθηκαν οι φυτωριούχοι.
Σήμερα καταλαμβάνουν κλειστό θερμοκήπιο
10 περίπου στρεμμάτων με πολυκαρβονικά
διαφανή στην οροφή σε χώρο 35 περίπου
στρεμμάτων. Στον χώρο έχουν διαμορφωθεί
200 περίπου θέσεις με φυτά όλων των ειδών με μέση επιφάνεια 37,5 τετραγωνικών
μέτρων κάθε χώρος.
Ο Α.Α.Σ.Φ.Α. έχει σήμερα 310 αγρότες
– φυτωριούχους μέλη του. Όπως όλα τα
επαγγέλματα, ακολουθώντας τη συρρίκνωση
του Α.Ε.Π. της χώρας τα τελευταία χρόνια,
ο Α.Α.Σ.Φ.Α. υπέστη μείωση του κύκλου
εργασιών του κατά 20% περίπου. Οι 2.500
περίπου κωδικοί που διακινεί ο συνεταιρισμός
στα φυτά των αγροτών - φυτωριούχων του
δημιουργούν έναν τζίρο περίπου 12.000.000.
Εδώ και έναν χρόνο περίπου, στην προσπάθεια να εξυπηρετήσει με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τους πελάτες του, ο Α.Α.Σ.Φ.Α.
δημιούργησε τη ΝΕΑ - Εταιρία Διακίνησης
Εμπορευμάτων Συνεταιρισμού Φυτωριούχων Αττικής, η οποία δέχεται παραγγελίες

τηλεφωνικά και με e-mail και αποστέλλει σε
όλη την Ελλάδα τα φυτά των φυτωριούχων
του συνεταιρισμού.
Μάλιστα τελευταία, όπως μας είπε ο κ. Α.
Μεταξάς, γίνονται και εξαγωγές σε όμορες
χώρες. Για την υποστήριξη της νέας αυτής
δραστηριότητας ο Α.Α.Σ.Φ.Α. συμμετείχε
σε διεθνείς εκθέσεις σε όμορες χώρες και
φιλοδοξεί να επεκτείνει την εξαγωγική του
δραστηριότητα.
Γεμάτοι ενθουσιασμό για τις επιδόσεις του
Α.Α.Σ.Φ.Α., όπως τον περιέγραψε ο κ. Α.
Μεταξάς, και από όσα είδαμε στα 10 στρέμματα του χώρου με τα 200 stands, ακόμα και
από τον σύγχρονο τρόπο παραγγελιοληψίας
με tablet σε κάθε stand και ενιαίο λογιστικό
σύστημα, αυθόρμητα ήλθε η ερώτηση «και
ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον του
συνεταιρισμού;».
Ο κ. Αλέξανδρος Μεταξάς, πρόεδρος του
Α.Α.Σ.ΦΑ. (Αμυγδαλέζα, 136 71 Αχαρνές,
210.24.34.015, www.synfat.com & www.
nedes.gr) περιέγραψε το όραμα του συνεταιρισμού ως εξής: «Θέλουμε όλη την ελληνική
παραγωγή των φυτωριούχων και των ανθοπαραγωγών να είναι κοντά και εύκολα προσιτή
στους πιθανούς πελάτες μας. Ο Α.Α.Σ.Φ.Α. και
ο ομόλογός του Αγροτικός Ανθοπαραγωγικός
Συνεταιρισμός Αθηνών “Κεντρική Ανθαγορά
Αθηνών” θα έπρεπε να βρουν έναν κοινό
βηματισμό και από κοινού να προσπαθήσουν
να εξυπηρετήσουν καλύτερα τον Έλληνα
επιχειρηματία – καταστηματάρχη, αλλά και
να στραφούν στις εξαγωγές στις κοντινές
χώρες. Τα ελληνικά καλλωπιστικά φυτά, τα
δρεπτά άνθη και οι πρασινάδες μπορούν
να ανακτήσουν μέρος της ελληνικής και της
διεθνούς αγοράς».
Ήταν μία ηλιόλουστη Τρίτη και, οδηγώντας
πίσω στην πολύβουη πόλη μας, μείναμε με
ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο, μία ευχάριστη
αίσθηση, ότι οι Έλληνες φυτωριούχοι και
ανθοπαραγωγοί, αν συνεργαστούν, μπορούν
να αποτελέσουν ένα πολύ καλό παράδειγμα
για όλους τους αγρότες.
Δημήτρης Μιχαηλίδης,
Δημοσιογράφος στα «Αγρονέα»
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Α21: Η Μ.Κ.Ο. που αγκαλιάζει τους
πρόσφυγες - θύματα του trafficking
Ενημέρωση και βοήθεια απέναντι σε κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσης

Σ

τα 19 της χρόνια έμαθε όχι μόνο τι
θα πει να εγκαταλείπεις με βίαιο τρόπο το σπίτι σου, αλλά και πως στην
αναζήτηση για μία καλύτερη ζωή μπορείς
να βρεθείς ξαφνικά στα σκοτεινά μονοπάτια
της παράνομης εμπορίας και εκμετάλλευσης
ανθρώπων.
Μία νεαρή πρόσφυγας που αναγκάστηκε
να φύγει από τη χειμαζόμενη από τα δεινά
πατρίδα της κατάφερε να σπάσει τα «δεσμά»
και να βρεθεί στην ασφαλή αγκαλιά των
ανθρώπων του διεθνούς μη κερδοσκοπικού
οργανισμού Α21, που από το 2008 δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και βρίσκεται
στο πλευρό των θυμάτων της παράνομης
εμπορίας ανθρώπων.
Η 19χρονη είχε πέσει θύμα επιτήδειου,
που, υποσχόμενος να της προσφέρει ένα
ασφαλές ταξίδι στην Ευρώπη, την έθεσε
υπό τον έλεγχό του. Όταν όμως η κοπέλα
έφτασε στην Ελλάδα, μέλη του προσωπικού του κέντρου ταυτοποίησης κατάλαβαν
ότι βρισκόταν σε κίνδυνο και κάλεσαν τη
γραμμή 1109 (γραμμή πληροφόρησης για
την εμπορία ανθρώπων).
Η υπόθεση της 19χρονης δεν είναι μοναδική,
όπως εξηγεί ο Άρης Καρδασιλάρης, εθνικός
αντιπρόσωπος της διεθνούς οργάνωσης Α21.
«Υπήρξε μία υπόθεση που η κοπέλα και
ο διακινητής βρίσκονταν μαζί στο camp. Η
κοπέλα θεωρούσε ότι θα τη βοηθούσε να
περάσει στην Ευρώπη και ξαφνικά αυτός
άρχισε να την απειλεί. Ξεκίνησε να της λέει ότι
''μπορώ να σε κάνω ό,τι θέλω και, όταν πάμε
στην Αθήνα, θα σε βγάλω να δουλέψεις στο
πεζοδρόμιο''. Η κοπέλα μίλησε σε κάποιους
κι έτσι ξεκίνησε η επιχείρηση διάσωσής της
και μεταφέρθηκε στον ξενώνα μας» τονίζει
και αποκαλύπτει πως υπάρχουν και άλλες
περιπτώσεις θυμάτων trafficking μεταξύ των
προσφύγων. Αποφεύγει ωστόσο να δώσει
περισσότερες πληροφορίες σεβόμενος τόσο
την «ευαίσθητη» φύση τού θέματος, αλλά
κυρίως τα ίδια τα θύματα.
«Οι πρόσφυγες» επισημαίνει ο κ. Καρδασιλάρης «είναι μία από τις πλέον ευάλωτες
πληθυσμιακές ομάδες όσον αφορά στην προσέγγιση από τα κυκλώματα που δρουν στο
συγκεκριμένο πεδίο.
»Δεν μιλούν συνήθως τη γλώσσα της χώρας
προορισμού τους και πέφτουν θύματα επιτήδειων. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ευάλωτοι. Το
συστατικό όμως που κρατάει τα θύματα δέσμια
και μπορεί κάποιος εύκολα να τα εκμεταλλευτεί
είναι πως δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους,
την προστασία που μπορούν να βρουν στις
Αρχές» υπογραμμίζει.
Θέλοντας να βοηθήσει τους πρόσφυγες σε
αυτό το μακρύ και δύσκολο ταξίδι τους προς
τη βόρεια Ευρώπη, αλλά και να απλώσει ένα
δίχτυ προστασίας γύρω από αυτούς, η Α21
άρχισε από την πρώτη στιγμή της προσφυγικής
κρίσης να δραστηριοποιείται στην Ειδομένη
και στη συνέχεια και στα νησιά (Λέσβο, Σάμο,
Χίο, Οινούσες) τοποθετώντας κοντέινερ με
νιπτήρες και ντουζιέρες, στους τοίχους των
οποίων υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες
(σε αραβικά, φαρσί και αγγλικά) για το πού
μπορεί να αποταθεί ένα θύμα του trafficking
(στη γραμμή 1109 και στον πανευρωπαϊκό
αριθμό 112).

«Το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε σε
αυτούς τους ανθρώπους είναι ότι υπάρχουν
ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία σου είναι
το υπέρτατο αγαθό και κανείς δεν μπορεί να
σε εξαναγκάζει να κάνεις πράγματα χωρίς τη
θέλησή σου» προσθέτει.
Στοχεύοντας στο να μεγιστοποιήσει το απο-

τέλεσμα της δράσης της προς όφελος των
ίδιων των θυμάτων, η Α21, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εκπαιδεύσει πάνω από
1.500 αστυνομικούς πάνω στο trafficking
σε συνεργασία με το αρχηγείο της Ελληνικής
Αστυνομίας, εκπαιδεύει και υπαλλήλους των
διαφόρων οργανισμών που δραστηριοποιού-

νται στα νησιά, προκειμένου να μπορούν να
εντοπίζουν τέτοιου είδους περιπτώσεις και να
ενημερώνουν τόσο το θύμα για τα δικαιώματά
του, όσο και τους κατάλληλους φορείς.
«Για να ταυτοποιηθεί ένα θύμα στην Ελλάδα, σημαίνει πως έχει ήδη πέσει θύμα
εκμετάλλευσης» εξηγεί από την πλευρά της
η Κάλλη Μυτιληναίου, που έχει αναλάβει τη
δράση της Α21 για τους πρόσφυγες. Θυμάται χαρακτηριστικά μία περίπτωση κοπέλας
που, ούσα ήδη θύμα εκμετάλλευσης στην
Τουρκία, προωθήθηκε από τους διακινητές
για περαιτέρω εκμετάλλευση στην Ευρώπη.
«Τους βάζουν στις βάρκες και έχουν κάποιον
από την άλλη πλευρά που θα τους παραλάβει» επισημαίνει, εξηγώντας τον τρόπο με
τον οποίο δρουν σε αυτές τις περιπτώσεις
τα κυκλώματα.
Κάθε τριάντα δευτερόλεπτα κάποιος εξαναγκάζεται στα δεσμά της σύγχρονης αυτής
μορφής δουλείας και η Α21, όπως εξηγούν με
μία φωνή ο Άρης Καρδασιλάρης και η Κάλλη
Μυτιληναίου, θέλει να διασφαλίσει ότι οι
πρόσφυγες που προέρχονται από εμπόλεμες
ζώνες, όπου η διάχυση της πληροφορίας
είναι πολύ δύσκολη, θα έχουν στον ρου του
ταξιδιού τους την ευκαιρία να ενημερωθούν
για τα δικαιώματά τους, ώστε να μπορέσουν
να ορθώσουν το ανάστημά τους απέναντι σε
κάθε προσπάθεια εκμετάλλευσής τους.
newsbeast.gr
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Ο στόχος μας είναι να δώσουμε τέλος στη σκλαβιά
Είμαστε μία μη κερδοσκοπική
οργάνωση που κινητοποιείται από
την ελπίδα ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο θα διασωθούν
από τη δουλεία και θα βρουν αποκατάσταση. Αγωνιζόμαστε για την
κατάργηση της δουλείας στον 21ο
αιώνα. Όλοι μαζί δουλεύουμε για
να ελευθερώσουμε τους σκλάβους
και να μειώσουμε τη ζήτηση.
Το όραμά μας
Πιστεύουμε σε έναν κόσμο χωρίς
σκλαβιά. Εδώ και 9 χρόνια έχουμε αναλάβει δράση. Γιατί; Γιατί
μέσα σε μία στιγμή ένας αριθμός
μπορεί να γίνει ένα όνομα, μία
τραγωδία να μετατραπεί σε νίκη,
και μία πεποίθηση να γίνει δράση.
Ελευθερία: Είναι ο στόχος μας για
κάθε άνθρωπο στον πλανήτη.
Ο στόχος μας
Η κατάργηση της δουλείας παντού
για πάντα.
Τα γραφεία μας
Δουλεύουμε σε 11 χώρες σε όλο
τον κόσμο. Κάθε γραφείο μας έχει
ξεχωριστό τρόπο λειτουργίας. Από
τη μείωση της ευπάθειας στους χώρους φιλοξενίας προσφύγων μέχρι
την προστασία και τη φροντίδα των
θυμάτων, η ομάδα μας δουλεύει

πάντα σε κάποιο μέρος στον κόσμο.
Είδη εμπορίας ανθρώπων:
i£ÊÁÍÁÇËÁÑÒÉË¼ÅÐÇÁÑ½Á¯ÅÊÁναγκασμός ενός ανθρώπου να δουλεύει υπό αιχμαλωσία με ελάχιστη
ή μηδενική αμοιβή.
i ÅÊÎ×ÁÌÉË¼ ÅËuÅÒÌÌÅ×ÑÈ ¯
εξαναγκασμός, η εξαπάτηση ή ο
εκφοβισμός ενός ανθρώπου για
να παρέχει σεξουαλικές υπηρεσίες
επί πληρωμή.
i£ÐÇÁÑ½ÁÇÉÁÒÈÍÁÎÌÈÐÔu¼
χρέους: Για την αποπληρωμή υπερβολικά μεγάλου χρέους.
i§ÁÒÁÍÁÇËÁÑÒÉË¼ÎÉËÉÁË¼ÅÐÇÁσία έναντι μικρής ή και μηδενικής
αμοιβής.
iÁÉÄÉÑÒÐÁÒÉÏÒÅÕ£ÊÁÍÁÇËÁσμος ενός παιδιου να συμμετέχει
στις ένοπλες δυνάμεις.
Μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν
στις περιπτώσεις που είχαμε στη
φροντίδα μας:
Όταν γνωρίζουμε πώς λειτουργεί
η εμπορία ανθρώπων, τότε έχουμε
τη δύναμη να σταματήσουμε αυτή
τη διαδικασία.
i«Å×Ä¼Õ ×¾ÑÖÅÑÈ ÅÐÇÁÑ½ÁÕ
42,5%
iÏÌÈÑÈ Á¾ ÒÈÍ ÎÉËÎÇ»ÍÅÉÁ
10,7%
i£ÊÁÒÈÑÈÁ¾ÅÐÔÒÉË¾ÑÀÍÒÐÎφο 9,6%
i´ÌÌÎ 

i¡ÁÇÔÇ¼ 
i£ÊÁÒÈÑÈÁ¾Æ½ÌÎ×Õ 
i«Å×Ä¼Õ×¾ÑÖÅÑÈuÅÒÁÍÑÒÅ×σης 2,4%
Ενδείξεις εμπορίας ανθρώπων
Κοίταξε για ενδείξεις που μπορεί να χαρακτηρίζουν ένα θύμα
σύγχρονης σκλαβιάς:
i×ÍÎÄÅÀÎÍÒÁÉÁ¾»ÍÁÒÎuÎÎ×
τους ασκεί έλεγχο και δεν μιλάνε
για τον εαυτό τους, αλλά κάποιος
άλλος μιλάει για αυτούς.
i¨ÅÒÁÆ»ÐÎÍÒÁÉÁ¾ËÁÉÐÎÕÒÈÍ
εργασία τους ή διαμένουν στον
χώρο εργασίας τους.
iÅÍÅ½ÍÁÉÑÅÓ»ÑÈÍÁËÐÁÒ¼ÑÎ×Í
τον μισθό τους. Παρακρατείται
eÇÉÁÁÑÆÌÅÉÁkÒÉÕÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÅÕ
περιπτώσεις το άτομο έχει κάποιο
χρέος και δουλεύει για την αποπληρωμή του.
i·ÐÓÁÍÐ¾ÑÆÁÒÁÑÒÈÖÏÐÁËÁÉ
δεν μιλάνε τη γλώσσα ή γνωρίζουν
μόνο λέξεις σχετικές με το σεξ ή
την εργασία.
i¨ÎÐÅ½ÍÁ×ÐÖÎ×ÍÅÍÄÅ½ÊÅÉÕ
κακοποίησης και ενδείξεις ότι το
άτομο στερείται φαγητού, νερού,
ύπνου και/ή ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης.
i©ÎÂÎÀÍÒÁÉÍÁuÉÌ¼ÑÎ×ÍÑÅÁÇÍÏστους και στις Αρχές, καθώς ελέγχονται στενά από τους διακινητές

τους. Μπορεί να νιώθουν φόβο,
κατάθλιψη και να έχουν υπερβολικά
υποτακτική συμπεριφορά.
i¨ÎÐÅ½ÍÁ×ÐÖÎ×ÍuÅÌÁÍÉ»Õ 
ουλές και άλλα σημάδια σωματικής
βίας και βασανισμού. Τα θύματα
εμπορίας ανθρώπων συχνά ξυλοκοπούνται σε μέρη που δεν θα
βλάψουν την εξωτερική τους εμφάνιση, όπως η περιοχή που είναι
χαμηλά στην πλάτη.
i£ÊÁÍÁÇËØÎÍÒÁÉÑÒÈÖÐ¼ÑÈÍÁÐκωτικών από τον διακινητή ή καταφεύγουν σε αυτά για να μπορέσουν
να τα βγάλουν πέρα με τη βία και
τη σκλαβιά.
i¨ÎÐÅ½ÍÁÅ½ÍÁÉÄÀÑÉÑÒÎÉËÁÉ
καχύποπτοι. Ένα θύμα εμπορίας
ανθρώπων μπορεί να συμπεριφέρεται με δυσπιστία απέναντι σε
κάποιον που προσφέρει βοήθεια ή
που προσπαθεί να του/της κάνει
συζήτηση.
i¨ÎÐÅ½ÍÁ»ÖÎ×ÍÑÒÈÍËÁÒÎÖ¼
τους κινητό τηλέφωνο παρά την
έλλειψη άλλων βασικών ειδών.
i¨ÎÐÅ½ÍÁÅÉÄÅÉËÍÀÎ×ÍÁÇÈ
προς τον κακοποιό. Είναι πιθανό
ÍÁ»ÖÎ×ÍÁÍÁÒÀÊÅÉÒÎÀÍÄÐÎuÎÒÈÕÒÎËÖ¾ÌuÈÕ ÑÒÎÎÎ½ÎÒÁ
απαχθέντα θύματα με την πάροδο
του χρόνου αρχίζουν να δείχνουν
συμπάθεια προς τον διακινητή τους.
a21.org

¼ÒÆÊÖÆÔÆÍÏÎÓÐÎ

Τι κάνουμε για τα παιδιά σε ανάγκη:
iÈuÉÎ×ÐÇÎÀuÅÎÉËÎÇ»ÍÅÉÅÕÇÉÁÁÉÄÉÎ×ÂÐ½ÑËÎÍÒÁÉÑÅ
ÁÍÇËÈ ÒÁÂÎÈÓuÅÍÁÄÉÁuÎÐÆÏÑÎ×ÍÒÎÄÉË¾ÒÎ×Õu»ÌÌÎÍËÁÉ
Ñ×uuÅÒ»ÖÎ×uÅÑÒÈÍÁÍÒ×ÊÈÒÔÍËÎÉÍÎÒ¼ÒÔÍÎ×ÁÍ¼ËÎ×Í
i×uuÅÒ»ÖÎ×uÅÑÒÈÍËÎÉÍÎÒÉË¼ØÔ¼ËÁÉÁÍÒÁÎËÐÉÍ¾uÁÑÒÅÑÒÉÕÁÍÇËÅÕËÎÉÍÔÍÉË¼Õ
ÁÍÒ×ÊÈÕÒÔÍÉÎÅ×ÌÔÒÔÍÁÉÄÉÏÍËÁÉÍ»ÔÍÁÍÓÐÏÔÍ
iÈuÉÎ×ÐÇÎÀuÅÅÇËÁÒÁÑÒÑÅÉÕËÁÉÐÎÇÐuuÁÒÁÐ¾ÌÈÃÈÕ Î×»ÖÎ×ÍÑÒ¾ÖÎÒÈÍ
ÅÍ½ÑÖ×ÑÈÎÉËÎÇÅÍÅÉÏÍÇÉÁÒÈÍÁÎÆ×Ç¼ÒÈÕÅÇËÁÒÌÅÉÃÈÕÒÔÍÁÉÄÉÏÍ
i£ÍÏÍÎ×uÅÒÉÕÐÎÑÓÅÉ»ÕuÁÕuÅu»ÌÈÒÈÕËÎÉÍ¾ÒÈÒÁÕÇÉÁÒÈÍÁÐÎÖ¼ÅËÁ½ÄÅ×ÑÈÕ
ËÁÉ×ÇÅÉÎÍÎuÉË¼ÕÅÐ½ÓÁÌÃÈÕ ËÁÓÏÕËÁÉÇÉÁÁÍÒÁ¾ËÐÉÑÈÑÅËÁÒÁÑÒÑÅÉÕ»ËÒÁËÒÈÕ
ÁÍÇËÈÕ
Αγγελία: Τα Παιδικά Χωριά SOS ΕλλάδοςÁÍÁØÈÒÎÀÍÅÓÅÌÎÍÒ»ÕÄÉÁÆÎÐÅÒÉËÏÍ
ÅÉÄÉËÎÒ¼ÒÔÍÇÉÁÒÈÍ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÁÍÁÇËÏÍÒÔÍÐÎÇÐÁuuÒÔÍÎ×ÌÅÉÒÎ×ÐÇÎÀÍÑÒÉÕ
ÅÐÉÎÖ»ÕÒÈÕ¢ÐÈÕ ÒÈÕ§×Ã»ÌÈÕ ÒÎ×ÅÐÉÑÒÅÐ½Î×ËÁÉÒÎ×ÅÉÐÁÉ
Αναλυτικότερα:
£ÓÅÌÎÍÒ»ÕÅËÁÉÄÅ×ÒÉËÎ½ÐÔÒÎÂÓuÉÁÕËÁÉÄÅ×ÒÅÐÎÂÓuÉÁÕÅËÁ½ÄÅ×ÑÈÕ¼ÆÎÉÒÈÒ»Õ
ÁÍÒ½ÑÒÎÉÖÔÍÁËÁÄÈuÁÙËÏÍÒuÈuÒÔÍÑÎ×ÄÏÍ
£ÓÅÌÎÍÒ»ÕuÅÅÊÎÉËÅ½ÔÑÈËÁÉÄÉÓÅÑÈÍÁÂÎÈÓ¼ÑÎ×ÍÑÅÓ»uÁÒÁMPHJTUJDT ÎÐÇÍÔÑÈÕ
ÁÎÓ¼ËÈÕËÁÉ×ÎÄÎÖ¼ÕÄÔÐÅÏÍ
£ÓÅÌÎÍÒ»ÕuÅËÁÌ»ÕÅÉËÎÉÍÔÍÉÁË»ÕËÁÉÄÉÁÐÎÑÔÉË»ÕÄÅÊÉ¾ÒÈÒÅÕÇÉÁÒÈÍ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈ
CB[BBSTËÁÉÅËÄÈÌÏÑÅÔÍÅÊÔÑÒÐ»ÆÅÉÁÕËÁÉÐÎÂÎÌ¼ÕÒÔÍÄÐÑÅÔÍÒÔÍÁÉÄÉËÏÍ
³ÔÐÉÏÍ404£ÌÌÄÎÕÐÎÕÒÈÍËÎÉÍÔÍ½Á
Å¾ÌÎ×ÕÒÎ×ÕÅÓÅÌÎÍÒ»ÕuÁÕÁÐ»ÖÅÒÁÉÑ×ÑÒÈuÁÒÉË¼ÅËÁ½ÄÅ×ÑÈËÁÉÅÍÈu»ÐÔÑÈ 
ËÁÓÏÕËÁÉÅÎÒÅ½ÁËÁÉÑ×ÍÅÖÉØ¾uÅÍÈ×ÎÑÒ¼ÐÉÊÈÁ¾ÅÁÇÇÅÌuÁÒ½ÅÕÒÎ×ÖÏÐÎ×
¯ÉÅÍÄÉÁÆÅÐ¾uÅÍÎÉÅÓÅÌÎÍÒ»ÕuÎÐÎÀÍÍÁÁÎÑÒÅ½ÌÎ×ÍÁ½ÒÈuÁÅËÄ¼ÌÔÑÈÕÅÍÄÉÁÆ»ÐÎÍÒÎÕ
u»ÑÔÈÌÅËÒÐÎÍÉËÎÀÒÁÖ×ÄÐÎuÅ½Î×ÑÒÈÄÉÅÀÓ×ÍÑÈTPTDW!TPTWJMMBHFTHS¼ÍÁËÁÌÎÀÍ
ÇÉÁÅÐÉÑÑ¾ÒÅÐÅÕÌÈÐÎÆÎÐ½ÅÕÑÒÎÒÈÌ»ÆÔÍÎ

Tο «Be the Miracle - Το Θαύμα για τη Στήριξη της
Οικογένειας» Å½ÍÁÉuÉÁÅÓÅÌÎÍÒÉË¼ÎÐÇÍÔÑÈÎ×»ÖÅÉ
ÔÕÑÒ¾ÖÎÒÈÑÒ¼ÐÉÊÈÒÈÕÎÉËÎÇ»ÍÅÉÁÕËÁÉÒÎ×ÁÉÄÉÎÀ
ÅuÉÁËÎÉÍÔÍ½ÁÎ×ÄÅÍÉÑÒÅÀÅÉÑÅÓÁÀuÁÒÁ uÉÁÎuÄÁ
ÁÍÓÐÏÔÍ ÁÎÒÅÌÎÀuÅÍÈ Á¾ ËÁÓÈÇÈÒ»Õ  ËÁÌÌÉÒ»ÖÍÅÕ 
ÐÎÎÍÈÒ»Õ ËÁÉ Ã×ÖÎÌ¾ÇÎ ÁÑÖÎÌÅ½ÒÁÉ ËÁÓÈuÅÐÉÍ uÅ
ÎÉËÎÇ»ÍÅÉÅÕÎ×ÁÍÒÉuÅÒÔ½ØÎ×ÍÑÎÂÁÐËÎÉÍÔÍÉËËÁÉ
ÎÉËÎÍÎuÉËÐÎÂÌ¼uÁÒÁ
ÉÁÒÈÍÅ½ÒÅ×ÊÈÒÎ×»ÐÇÎ×uÁÕÄ½ÍÎ×uÅÐÏÒÁ»uÆÁÑÈ
ÑÒÁÁÉÄÉËÁÉÑÒÉÕÁÍÇËÅÕÒÎ×ÕµÅÉÒÁÈÎuÄÁÁÊÉÎÌÎÇÅ½ÒÎÅ½ÄÎÕËÁÉÒÎ
u»ÇÅÓÎÕÒÎ×ÐÎÂÌ¼uÁÒÎÕÒÈÕËÓÅÎÉËÎÇ»ÍÅÉÁÕËÁÉÁÍÌÎÇÁÐÒÒÅÉ
×Í¼ÓÔÕeÁÉÄÉÓÁÀuÁÒÁkÁÎËÁÌÎÀÍÒÁÁÐÉÑÒÎÀÖÁÁÉÄÉ
¹uÔÕÈËÎÉÍÔÍ½Á»ÖÅÉÁÍÇËÈÁ¾¾ÌÁÒÁÁÉÄÉ±ÁÄÀÑËÎÌÁ ÒÁÆÒÔÖ ÒÁ
Ä×ÑÌÅÊÉË ÒÁÊ»ÍÁ ÒÁ¡¨£¡ ÒÁÉÄÉÁ½ÒÅÐÁ Á¾¾ÌÁ
£uÅ½ÕÎÉuÅÇÌÎÉÌ»uÅ¾ÒÉÁÇÔÍÉØ¾uÁÑÒÅÇÉÁÒÎËÁÌÀÒÅÐÎ¢ØÎ×uÅ×ÃÈÌÎÀÕ
ÑÒ¾ÖÎ×Õ »ÖÎ×uÅuÅÇÌÁ¾ÍÅÉÐÁËÁÉuÅ¾ÌÁÁ×ÒÐÎÑÁÓÎÀuÅÍÁÇÁÌÎ×Ö¼ÑÎ×uÅ
ÒÁÁÉÄÉuÁÕÇÉÁÍÁÒÁËÍÎ×uÅÐÉÑÒÁÒÈÍÐÊÈ¾uÔÕÅ½ÒÅËÁÒÁÆ»ÐÍÎ×uÅ
ÁËÐÎÓÉÇÏÕÍÁÁÑÖÎÌÈÓÎÀuÅ Å½ÒÅÍÁÒÁÉ»ÑÎ×uÅÁÍÅÐ×ÓÐ½ÁÑÒÁËÁÉÑÅÒ»ÒÎÉÎ
ÂÁÓu¾  Î× ÓÁ ÄÈuÉÎ×ÐÇ¼ÑÎ×uÅ ÁÍÅÁÍ¾ÐÓÔÒÅÕ ØÈuÉ»Õ ÑÒÉÕ Ã×ÖÎÀÌÅÕ ÒÔÍ
ÁÉÄÉÏÍ
¨»ÑÁÑÅ¾ÌÅÕÁ×Ò»ÕÒÉÕÐÎÑÓÅÉÅÕÇÉÁÒÎÐÉÑÒÎÊÅÖÍuÅÒÎÁ×ÒÎÍ¾ÈÒÎ ¾ÒÉ
¾ÌÁÒÁÁÉÄÉÅ½ÍÁÉ»ÍÁÓÁÀuÁ
Ò¾ÖÎÕuÁÕÅ½ÍÁÉÍÁÄÅ½ÊÎ×uÅÑÒÁÁÉÄÉ¾ÒÉÁÊ½ØÎ×Í®ÁÄÉÄÊÎ×uÅ¾ÒÉÎÎÉÁÄ¼ÎÒÅ
Ä×ÑËÎÌ½ÁÂÉÏÍÎ×Í¼ÎÎÉÎÄ¼ÎÒÅÅu¾ÄÉÎÑ×ÍÁÍÒÎÀÍÑÒÈØÔ¼ÒÎ×Õ ÄÅÍÅ½ÍÁÉ
Ò½ÎÒÁÌÌÎÁ¾uÉÁÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁÎ×ÒÎ×ÕËÍÅÉÉÎÄ×ÍÁÒÎÀÕ±ÎÅÌÒÒÔuÁ 
ÈÉÄÉÁÉÒÅÐ¾ÒÈÒÁ ÈÄÉÁÆÎÐÅÒÉË¾ÒÈÒÁ ÁÎÒÅÌÎÀÍÒÈÍÎ×Ñ½ÁÒÈÕuÎÍÁÄÉË¾ÒÈÒÕ
uÁÕÑÒÈÍËÎÉÍÔÍ½ÁËÁÉÄÅÍÓÁÐ»ÅÉÇÉÁËÁÍ»ÍÁÍÌ¾ÇÎÍÁÒÎ×ÕËÐÁÒÅÉ½ÑÔ
Δραστηριότητες:
±Îe#FUIF.JSBDMFkÇÉÁÒÈÍ×ÌÎÎÉ¼ÑÈÒÎ×ÑËÎÎÀÒÎ×»ÖÅÉÑÖÅÄÉÁÑÒÅÉ»ÍÁ
Ð¾ÇÐÁuuÁÎ×ÁÎÒÅÌÅ½ÒÁÉÁÎÒÉÕÁË¾ÌÎ×ÓÅÕÄÐÁÑÒÈÐÉ¾ÒÈÒÅÕ
Για γονείς:
i×uÂÎ×ÌÅ×ÒÉË¼ÎÉËÎÇ»ÍÅÉÁÕ
i¨ÁÓ¼uÁÒÁ£ÌÌÈÍÉËÏÍÑÅÅÍ¼ÌÉËÅÕ
Για παιδιά:
i£ÍÉÑÖ×ÒÉË¼ÄÉÄÁÑËÁÌ½Á
iÅÁÒÐÉË¼ÎuÄÁ
iÎÄÎÑÆÁÉÐÉË¼ÎuÄÁ
iµËÄÎÑÈÅÆÈuÅÐ½ÄÁÕ
ÉÁÒÉÕÁÍÇËÅÕÒÔÍÎÉËÎÇÅÍÅÉÏÍ ËÁÉ¾Î×ËÐÉÓÅ½ÁÁÐÁ½ÒÈÒÎ ÎÐÇÁÍÏÍÎ×uÅ
ÄÐÑÅÉÕÇÉÁÒÈÑ×ÌÌÎÇ¼ÒÐÎÆ½uÔÍ ÅÍÄ×uÒÔÍËÁÉ×ÎÄÈuÒÔÍ£½ÑÈÕÁÐ»ÖÅÒÁÉ
ÑÒ¼ÐÉÊÈuÅÑÏÒÎ×ÅÓÅÌÎÍÒ¼Ã×ÖÎÌ¾ÇÎ×
Αγγελία:±Îe¢FUIF.JSBDMF5PÁÀuÁÇÉÁÒÈÒ¼ÐÉÊÈÒÈÕ¯ÉËÎÇ»ÍÅÉÁÕkÁÍÁØÈÒÅ½
ÅÓÅÌÎÍÒ¼uÁÓÈuÁÒÉË¾ÇÉÁÒÎÐ¾ÇÐÁuuÁÅÍÉÑÖ×ÒÉË¼ÕÄÉÄÁÑËÁÌ½ÁÕÇÉÁÁÉÄÉ
ÁÍ»ÐÇÔÍ ÎÌ×Ò»ËÍÔÍËÁÉuÎÍÎÇÎÍÅÙËÏÍÎÉËÎÇÅÍÅÉÏÍ
Επικοινωνία: FNBJMQBOEJTXPSME!IPUNBJMDPN τηλ.:
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±Î½ËÒ×Î²ÈÐÅÑÉÏÍÐ¾ÌÈÃÈÕËÁÉµÇËÁÉÐÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕ
του ΚΕΘΕΑÁÅ×ÓÀÍÅÒÁÉÑÅÅÆ¼ÂÎ×Õ Í»Î×ÕÅÍ¼ÌÉËÅÕ
ËÁÉÒÉÕÎÉËÎÇ»ÍÅÉ»ÕÒÎ×ÕuÅÑÒ¾ÖÎÒÈÍÁÍÒÉuÅÒÏÉÑÈÒÔÍ
Ä×ÑËÎÌÉÏÍÅËÅ½ÍÔÍÎ×uÎÐÅ½ÍÁÎÄÈÇ¼ÑÎ×ÍÒÎ×ÕÍ»Î×ÕÑÅ
ÅÊÁÐÒÈÒÉË»Õ¼ÌÌÅÕÂÌÁÒÉË»ÕÇÉÁÁ×ÒÎÀÕÑ×uÅÐÉÆÎÐ»ÕÉÁ
ÒÎÍÑËÎ¾Á×Ò¾ u»ÑÁÁ¾»ÍÁÅÀÐÎÕ×ÈÐÅÑÉÏÍÐ¾ÌÈÃÈÕ »ÇËÁÉÐÈÕÁÐ»uÂÁÑÈÕËÁÉ
ÅËÁ½ÄÅ×ÑÈÕÅÁÇÇÅÌuÁÒÉÏÍ ÁÐÅuÂÁ½ÍÅÉÒ¾ÑÎÑÅÅ½ÅÄÎÒÈÕÑÖÎÌÉË¼ÕËÁÉÅ×ÐÀÒÅÐÈÕ
ËÎÉÍ¾ÒÈÒÁÕ ¾ÑÎËÁÉÑÅÅ½ÅÄÎÎÉËÎÇ»ÍÅÉÁÕËÁÉÁÒ¾uÎ×±Î½ËÒ×ÎÁÅ×ÓÀÍÅÒÁÉ
Å½ÑÈÕÑÅÅÆ¼ÂÎ×ÕÎ×ÅÉÐÁuÁÒ½ØÎÍÒÁÉ¼ËÍÎ×ÍÅÐÉÑÒÁÑÉÁË¼ÖÐ¼ÑÈÎ×ÑÉÏÍËÁÉ
ÑÒÎ×ÕÍ»Î×ÕÎ×ÁÍÒÉuÅÒÔ½ØÎ×ÍÐÎÂÌ¼uÁÒÁuÅÒÈÖÐ¼ÑÈÒÎ×ÄÉÁÄÉËÒÀÎ× ËÁÓÏÕ
ËÁÉÑÒÉÕÎÉËÎÇ»ÍÅÉ»ÕÒÎ×Õ¡ÁÐÒ½ØÅÒÁÉÁ¾ÒÎÍ±Îu»ÁÐ¾ÌÈÃÈÕ ÒÎÓÅÐÁÅ×ÒÉË¾
Ð¾ÇÐÁuuÁ§££¡ÌÅÀÑÈËÁÉÒÎ¨ÅÒÁÂÁÒÉË¾ÖÎÌÅ½ÎÒÈÕ¡Ó¼ÍÁÕ
Επικοινωνία: τηλ.: e-mail:JOGP!QSFWFOUJPOHS website:XXX
QSFWFOUJPOHSΔιεύθυνση:±ÑÁuÁÄÎÀ 
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Βρίσκεστε άνεργοι; 10 πράγμ

Α

νεξάρτητα από το παρελθόν σας,
οι καιροί είναι δύσκολοι. Ανόμοιες οικονομίες σε όλο τον κόσμο
έχουν καταστήσει εξαιρετικά δύσκολο για
πολλούς ανθρώπους να βρουν δουλειά.
Ανεξάρτητα από την ηλικία και τα προσόντα, τα ποσοστά ανεργίας έχουν επηρεάσει
όλους μας τα τελευταία χρόνια. Παρ' όλο
που ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση
να ελέγξουμε αν θα μείνουμε άνεργοι,
μπορούμε να ελέγξουμε τον τρόπο με τον
οποίο αντιδρούμε σε αυτό.
Βρίσκεστε άνεργοι; Παρά τις δύσκολες
συνθήκες υπάρχουν πολλοί τρόποι να
αναπτυχθούμε και να μείνουμε αισιόδοξοι.
Είτε ψάχνετε για δουλειά είτε κάνετε ένα
διάλειμμα ανάμεσα στις εργασίες, αυτές οι
10 ενέργειες θα σας κρατήσουν απασχολημένους και παραγωγικούς. Επιπλέον,
ορισμένες μπορεί να βοηθήσουν ακόμη
και στην προώθηση του βιογραφικού σας
στην κορυφή του επόμενου σταθμού στην
επαγγελματική σας καριέρα.
1. Διατηρήστε ένα πρόγραμμα
Είναι καλό να πάρετε λίγες μέρες αφού
τελειώσετε με τη δουλειά για να χαλαρώσετε,
αλλά προσπαθήστε να μην το παρακάνετε.
Όσο ωραίο κι αν φαίνεται να αναπαύεστε
για κάποιο διάστημα σε μεγάλο βαθμό,
η τήρηση ενός προγράμματος είναι ένας
τρόπος να παραμείνετε παραγωγικοί και
επικεντρωμένοι.
Ενώ είστε άνεργοι, αν συνεχίσετε να
ξεκινάτε την ημέρα σας νωρίτερα, είναι
πιθανότερο να κάνετε περισσότερα και
να εκμεταλλευτείτε τη μέρα. Επίσης η
τήρηση καθημερινών καθηκόντων καθιστά λιγότερο πιθανό το ενδεχόμενο
να αναπτύξετε κατάθλιψη ή να πέσετε σε
παντελή αδράνεια.

2. Βρείτε κάποια προσωρινή εργασία
μερικής απασχόλησης
Ένας από τους ευκολότερους τρόπους
για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των
θέσεων εργασίας είναι να βρείτε μία
προσωρινή απασχόληση. Ενώ πολλοί
άνεργοι κυνηγούν λυσσαλέα μία σταθερή
εργασία, εσείς θα μπορούσατε να δώσετε
και λίγη προσοχή σε εργασίες που είναι
περιορισμένου χρόνου. Αν και δεν είναι
μία μόνιμη λύση, θα είστε σε καλύτερη
οικονομική θέση, ενώ ψάχνετε για κάτι
μόνιμο, χωρίς να σας πιέζουν οι διάφορες
υποχρεώσεις.
3. Μην περιμένετε να σας πάρουν
για μία αγγελία, προσφέρετε τον
εαυτό σας εκ των προτέρων
Το κλασικό «αν δεν χτυπήσεις πόρτες,
δεν θα σου ανοίξει καμία από μόνη της»
είναι ένα καλό παράδειγμα. Βρείτε εταιρίες όπου θα μπορούσατε να εργαστείτε

ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ είναι ευρέως
διαθέσιμα τόσο σε προπτυχιακό, όσο και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, και καλύπτουν τη διαχείριση
του τουρισμού και της φιλοξενίας. Συγκεκριμένα,
οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τις
αντίστοιχες επιχειρήσεις, δηλαδή ξενοδοχεία,
εστιατόρια και θέρετρα.
Επίσης διερευνούν θέματα όπως είναι ο αντίκτυπος του τουρισμού στις τοπικές κοινωνίες,
στην οικονομία και στο περιβάλλον, στις εθνικές
τουριστικές πολιτικές και πρωτοβουλίες και στο
πώς η αναψυχή και ο τουρισμός αλληλοεπιδρούν
με την κληρονομιά και τον πολιτισμό, καθώς και
θέματα που αφορούν στην πολεοδομία και στην
αναδιαμόρφωση. Σύμφωνα με έρευνες, απόφοιτοι
των τουριστικών τμημάτων απασχολούνται σε
ποσοστό που ανέρχεται στο 75,8%, γεγονός που
τα καθιστά σε κάθε περίπτωση δημοφιλέστατα.
Ποιες δεξιότητες καλλιεργούνται
Κατά τα φαινόμενα, οι πτυχιούχοι τουριστικών
αποκτούν γνώσεις σχετικά με τα προϊόντα, τις
δομές και τις λειτουργίες μίας τουριστικής βιομηχανίας μαθαίνοντας για αεροπορικές εταιρίες,
ξενοδοχεία και τουριστικούς φορείς. Μέσα από
έναν συνδυασμό της επαγγελματικής και της
ακαδημαϊκής μελέτης θα μάθουν για τις σχέσεις
μεταξύ των καταναλωτών και των παροχών
τουριστικών υπηρεσιών και για τα ζητήματα που
αφορούν στη βιωσιμότητα και στην κοινωνική
ευθύνη στο πλαίσιο του τουρισμού.

βάσει των προσόντων σας και αφήστε
τους το βιογραφικό σας. Πηγαίνετε από
εκεί αυτοπροσώπως και μιλήστε με τον
εκάστοτε υπεύθυνο προσωπικού. Συνήθως
η προσωπική επαφή και η αλληλεπίδραση
έχουν αρκετά ποσοστά αποτελεσματικότητας. Παρουσιάστε τον επαγγελματικό
εαυτό σας, ρωτήστε αν υπάρχει κάποιο
άνοιγμα θέσης και προτείνετε τον εαυτό
σας για κάποιο μελλοντικό.
4. Οργανωθείτε
Η ανεργία είναι μία εξαιρετική ευκαιρία για να οργανωθείτε. Μπορείτε να
ξεσκαρτάρετε τα πράγματα που έχετε στο
σπίτι σας, να καθαρίσετε και να βάλετε
μία τάξη στα υπάρχοντά σας. Μπορεί να
φαίνεται κάτι ανούσιο, αλλά η ενασχόληση με τέτοιου είδους ενέργειες θα σας

Η πορεία τούς εξοπλίζει επίσης με μία σειρά από
μεταβιβάσιμες δεξιότητες συμπεριλαμβανομένων
των ηγετικών. Θα είναι σε θέση να εργαστούν
σε ομάδα, ώστε να επιλύσουν σύντομα τα πιθανά προβλήματα. Εκτός αυτών θα αναπτύξουν
δεξιότητες επικοινωνίας και ξένων γλωσσών με
στόχο την εστίαση στον πελάτη. Επιπρόσθετα οι
δεξιότητές τους στην πληροφορική, όπως και οι
ερευνητικές τους ικανότητες, θα παρουσιάσουν
βελτίωση. Τέλος, θα είναι σε θέση να αναλάβουν
τη διεκπεραίωση μίας παρουσίασης, καθώς και
την ευθύνη εργασίας εντός προθεσμιών.
Τομείς εργασίας
Διευθυντής εστιατορίου
Ένας διευθυντής εστιατορίου αναλαμβάνει την
επίβλεψη των καθημερινών λειτουργιών μίας
εγκατάστασης τροφίμων και είναι υπεύθυνος
για την πρόσληψη και την απόλυση προσωπικού,
τις αποφάσεις για το μενού, την εξυπηρέτηση
πελατών και την παραγγελία τροφίμων για την
κουζίνα. Επιπρόσθετα αναλαμβάνει το marketing
του εστιατορίου και την οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων για διάφορες ανάγκες κάθε φορά.
Διευθυντής ξενοδοχείου
Οι απόφοιτοι που εργάζονται στον τομέα της
διαχείρισης του ξενοδοχείου είναι υπεύθυνοι
για τα δωμάτια κράτησης, εξασφαλίζοντας την
άνεση των επισκεπτών και του προσωπικού. Έχουν
εμπορική λογοδοσία για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και τη δημοσιονομική διαχείριση, τον

βοηθήσει να παραμείνετε δραστήριος, να
αποφύγετε την κατάθλιψη και να θέσετε
γερά θεμέλια για το επόμενο βήμα όχι
μόνο της καριέρας σας, αλλά και της
ζωής σας.
Πέρα από την υλική οργάνωση μπορείτε
να εστιάσετε και στην εσωτερική σας οργάνωση. Κάντε έναν απολογισμό. Τι έχετε
καταφέρει τόσα χρόνια, πού τα πήγατε
καλά, πάρτε κουράγιο από της επιτυχίες
σας, ψάξτε και πού υστερείτε, πού κάνατε
λάθη, κοιτάξτε να τα διορθώσετε.
Η εξομάλυνση της ζωής σας θα σας
βοηθήσει να βουτήξετε για τα καλά στο
επόμενο κεφάλαιο της ζωής σας, ενώ
σας βοηθά να αισθανθείτε ότι ο χρόνος
σας εν ανεργία δαπανάται παραγωγικά.

5. Γυμναστείτε
Όπως και η οργάν
ένας άλλος καλός τ
ενθουσιώδης και υγι
Δεν χρειάζεται πολύ
πιο ενεργός και η άσ
βοηθήσει να μείνετε
μία βόλτα στην πόλη
εβδομάδα μπορεί να
να σας εμψυχώσει κα
μάχιμο. Εάν φροντί
μπορείτε να αξιοπο
αυτό τον επιπλέον χ

6. Δοκιμάστε τον
Ο εθελοντισμός εί

Τι μπορείς να κάνεις με

προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διοίκηση
όλων των ξενοδοχειακών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένων των front of house (ρεσεψιόν,
θυρωρός, κρατήσεις), επιχειρήσεων τροφίμων
και ποτών, καθώς και της υπηρεσίας της οροφοκομίας. Εκείνοι χρησιμοποιούν το υπόβαθρό
τους στην επιχείρηση και στη διοίκηση, ώστε να
εξασφαλιστεί η κερδοφορία του ξενοδοχείου και
να επιτηρηθούν οι λογιστικές πρακτικές.
Ταξιδιωτικός πράκτορας
Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες χρησιμοποιούν τους
πόρους τους για να βοηθήσουν τους πελάτες να
κάνουν ρυθμίσεις για τα ξενοδοχειακά καταλύματα,
τις μεταφορές και τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων.

Για να βοηθήσουν τους πελάτες, οι ταξιδιωτικοί
πράκτορες θα πρέπει να είναι γνώστες αξιοθέατων,
τελωνείων, καιρικών συνθηκών, συναλλαγματικών ισοτιμιών και προδιαγραφών διαβατηρίων.
Συμπληρωματικά είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη
στρατηγικών με στόχο να χτυπήσουν ή να υπερβούν τους στόχους πωλήσεων ανεξάρτητα από
το μέγεθος των προϊόντων που προσφέρονται.
Ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και
τον ειδικό διαχειριστικό ρόλο, τα καθήκοντα
θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν προώθηση
και εμπορία των επιχειρήσεων σε νέες αγορές,
διαχείριση των προϋπολογισμών και τη διατήρηση
των στατιστικών, πώληση ταξιδιωτικών προϊό-

POS Support Engineer
Marousi, Attica, Greece · Operations · PSE_1117
Description: We are looking for a keen POS Support Engineer to join
our operations team in Athens. Reporting to the acquiring operations
manager, the successful candidate will be responsible for providing
enterprise level technical support to our customers.
More specifically, as POS Support Engineer, you will:
q5BLFPXOFSTIJQPGDVTUPNFSJTTVFTBOETFFQSPCMFNTUISPVHI
to resolution
q3FTFBSDI EJBHOPTF USPVCMFTIPPUBOEJEFOUJGZTPMVUJPOTUPSFTPMWF
customer issues
q&OTVSFQSPQFSSFDPSEJOHBOEDMPTVSFPGBMMJTTVFT
q'PMMPXTUBOEBSEQSPDFEVSFTGPSQSPQFSFTDBMBUJPOPGVOSFTPMWFE
issues to the appropriate internal team
q#FSFTQPOTJCMFGPSGMFFUNBOBHFNFOU
q1SFQBSFBDDVSBUFBOEUJNFMZSFQPSUT
Requirements: To be considered you should have:
q%FHSFFJOJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ DPNQVUFSTDJFODFPSFRVJWBMFOU
qZFBSTQSPWFOXPSLJOHFYQFSJFODFJOUFDIOJDBMTVQQPSU
q&YQFSJFODFJOTVQQPSUJOH104XJMMCFBOBEWBOUBHF
q4USPOHQSPCMFNTPMWJOHBOEQSPKFDUNBOBHFNFOUTLJMMT
q"CJMJUZUPIBOEMFNVMUJQMFUBTLTJOBEZOBNJDFOWJSPONFOUBOEXPSL
DPMMBCPSBUJWFMZBTQBSUPGBUFBN
q&YDFMMFOUWFSCBMBOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPOTLJMMTCPUIJOHSFFL
and english
Benefits: 8F BSF PGGFSJOH BO BUUSBDUJWF DPNQFUJUJWF TBMBSZ BOE UIF
PQQPSUVOJUZGPSBSBQJEDBSFFSEFWFMPQNFOU XPSLJOHDMPTFMZXJUIBIJHIMZ
NPUJWBUFEUFBNJOBEZOBNJDBOEGBTUQBDFEFOWJSPONFOU
*GZPVBSFXJMMJOHUPCFDPNFQBSUPGPVSUFBNPGQSPGFTTJPOBMTBOENBLF
a difference, please send a detailed cv to link: https://viva.workable.
DPNK#%&'

Στέλεχος Εξαγωγών
0ÖÍÂ»ÅÈÍÔÊÀËÄ¼ÑÀÈÌÀÐÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÌÀÌÀÑÖÉÈÀÊ»ÏÍÐ¬ÒÄÈÀÑÇÔ
εταιρίας, στελεχώνοντας το τμήμα εξαγωγών.
Αρμοδιότητες:
q Ì¬ÑÖÉÇÃÈÊÑ¿ÍÖÓË»ÐÄÓÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÄÍÏÈÊÎÌ
προτάσεων
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬ÔÀÉÈÍË½ÆÇÐÇËÇÏÍÅÍÏÈÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÀÌ¬ËÖÐÇÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÑ»ÀÄÉÀÆÓÆÎÌ
qÌÎÐÇÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
δεύτερη ξένη γλώσσα επιθυμητή
qÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
H εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
Βιογραφικά στο e-mail: hr@tzanos.gr»ÐÑÍÅÀÉ
υπ’ όψιν κου Τσουρέ, αναφέροντας τον κωδικό θέσης ΤΕΞ/3.

Η ICAP Employment Solutions, για λογαριασμό πελάτη κορυφαίας
εταιρίας τηλεπικοινωνίων, αναζητά υποψήφιους για την κάλυψη θέσης

Υπαλλήλου Εξυπηρέτησης Πελατών
Περιγραφή θέσης: Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την
ολιστική εξυπηρέτηση των ιδιωτών και εταιρικών πελατών, τη διαχείριση
παραπόνων, το χειρισμό αιτημάτων αποσύνδεσης/φορητότητας και τη
διενέργεια στοχευμένων επικοινωνιών εταιρικών προϊόντων. Εργασία
ÓÏÇ»ÓÏÇ »ÄÏÇÄÊÖËÈ½ÄÌÄÔÀËË¬ÊÀÈÐÑÀÒÄÏºÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
Προφίλ υποψηφίου:
q ½ÅÍÈÑÍÈËÖÊÄ¼ÍÖ¥¢¦
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇÏÍÅÍÏÈÊÍ¿Ë½ÆÍÖ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
αντιρρήσεων
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
qÌÎÐÇ¤±
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈCPOVT
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÈÀ ½ËÄÔ ÑÈÔ ÀÈÑ»ÐÄÈÔ ÒÀ ÑÇÏÇÒÄ¼ À½ËÖÑÇ ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ ¢ÈÐ¿
ÌÀÂÇ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: http://www.icapcareer.com/enHCKPC
(SFFDF±¬ËËÇËÍÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÓÌÊË»ÐÄÓÌÓÏÍÓÏÍ
+741488'321(7)5

Group, Conference & Events Executive
(code: GS18)

)SYN Innovation Laboratories A.E. στα πλαίσια της συνεργασίας της
με γαλλική πολυεθνική εταιρία καλλυντικών Bioderma ÄÈËÄÊÑÈÊ»ÔÃÈ
ÀÌÍ»ÔÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ

Εκπαιδευτές με εμπειρία
στην αισθητική & στις πωλήσεις
Απαραίτητα προσόντα:
qÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÑÖÕ¼ÍÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô»ÐÖÌÀÅºÔ
q ÆÆËÈÊ¬
Βιογραφικά στο e-mail: JOGP!TZOMBCHS

1FSDIFEPO$SFUFTGBCVMPVTOPSUIFBTUDPBTU UIFElounda Beach Hotel &
Elounda Bay Palace CSJOHTDMBTTJDJTMBOEBSDIJUFDUVSFUPBMVYVSZSFTPSU
*UTTVQFSCMZPVUGJUUFEHVFTUSPPNTBOEMVTIHBSEFOTPWFSMPPLJOH.JSBCFMMP
CBZNBLFBWJTJUIFSFBOFYFSDJTFJOSFMBYBUJPOBOESFKVWFOBUJPO&MPVOEB
#FBDI )PUFM  &MPVOEB #BZ 1BMBDF QSPWJEFT HVFTUT UIF FYDFQUJPOBM
environment and the personalized attention that creates a singular
FYQFSJFODF*GZPVVOEFSTUBOEUIFWBMVFPGQFSTPOBMJ[FEBUUFOUJPOBOE
LOPXIPXUPUSFBUFWFOUIFNPTUFYUSBPSEJOBSJMZEJGGFSFOUFYQFSJFODFT
XJUIUIFTBNFSJDIMFWFMPGDVTUPNFSTFSWJDF ZPVNBZCFKVTUUIFQFSTPO
XFBSFMPPLJOHGPSUPXPSLBTBUFBNNFNCFSXJUIPVSIPUFMT#FDBVTFJUT
XJUI&MPVOEB#FBDI)PUFM&MPVOEB#BZ1BMBDFXIFSFXFQSPNJTFPVS
HVFTUTBTJOHMFSJDI FYQFSJFODFPGIPTQJUBMJUZ XFBSFDVSSFOUMZTFFLJOH
HSPVQ $POGFSFODFBOE&WFOUT&YFDVUJWFUPKPJOPVSTBMFTUFBN
Job description: 5IJTJTBOFYDFMMFOUPQQPSUVOJUZGPSBOPVUHPJOH TFMGNPUJWBUFE 
HPBMPSJFOUFEJOEJWJEVBM XJUIQSPWFOTVDDFTTJONFFUJOHTBMFTUBSHFUTBOE
UIFBCJMJUZUPJOUFHSBUFXFMMJOUPBTUSPOHUFBNFOWJSPONFOU)PUFMBOEHSPVQ
TBMFFYQFSJFODFJTBOBTTFUBOEDBOEJEBUFTNVTUIBWFFYDFQUJPOBMHVFTU
service negotiation, communication and organizational skills, fine attention to
EFUBJMBOEHPPELOPXMFEHFPG8PSEBOE&YDFMQSPHSBNT3FTQPOTJCJMJUJFTXJMM
include generating leads and soliciting new accounts, as well as developing
BOENBJOUBJOJOHSFMBUJPOTIJQTXJUILFZDMJFOUTJOPSEFSUPQSPEVDFHSPVQ
DPOGFSFODFBOEFWFOUTCVTJOFTTGPSPVSIPUFMT5IFTVDDFTTGVMDBOEJEBUF
XJMMCFSFRVJSFEUPNFFUPSFYDFFEQFSTPOBMBOEEFQBSUNFOUBMHPBMTUISPVHI
initiation and implementation of proven sales and promotional techniques
BOEFOTVSJOHDMJFOUMPZBMUZCZEFMJWFSJOHTFSWJDFFYDFMMFODFJOBMMBTQFDUT
Requirements:5PTVDDFTTGVMMZGJMMUIJTSPMF ZPVTIPVMENBJOUBJOUIF
BUUJUVEF CFIBWJPST TLJMMTBOEWBMVFTUIBUGPMMPX"OBCJMJUZUPMJTUFO
BOESFTQPOEUPEFNBOEJOHHVFTUOFFET$PNNJUNFOUUPEFMJWFSJOHB
high levels of customer service. Accountable and resilient, interpersonal
BOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF'MFYJCJMJUZUP
SFTQPOEUPBWBSJFUZPGEJGGFSFOUXPSLTJUVBUJPOT1MFBTFOPUFUIBU0QFSB
1.4LOPXMFEHFJTBQMVT'MVFOUJOFOHMJTIBOEHFSNBOJTBOFTTFOUJBM
Please send cv with photograph to this e-mail: BU[PSU[JT!FMPVOEBCBZ
gr1MFBTFPOMZBQQMZGPSUIJTQPTJUJPOJGZPVBSFDVSSFOUMZMJWJOHJOBOE
have the right to work full time in Greece with no restrictions.

Trenkwalder Hellas, on behalf of its client, an independent educational
JOTUJUVUJPOPGFYDFMMFODF TFFLTUPDPWFSUIFQPTJUJPOPGUIF

Sales Representative

Role:
q.FFUJOHBTTJHOFEBQQPJOUNFOUT
q*OUSPEVDUJPOPGUIFDMJFOUTUPUIFDPNQBOZBOEUIFBWBJMBCMFDPVSTFT
q$POUJOVPVTGPMMPXVQUPBDIJFWFUIFBTTJHONFOUPGUIFDPOUSBDU
q&YUFOEJOHUIFDMJFOUFMFUISPVHIMJTUTPGDBOEJEBUFTUIBUFYQSFTTFE
interest
Qualifications & skills:
q6OJWFSTJUZEFHSFF
q5IFBCJMJUZBOEEFTJSFUPTFMM
q"IJHIEFHSFFPGTFMGNPUJWBUJPOBOEBNCJUJPO
q1SFWJPVTXPSLFYQFSJFODFJOTBMFT QSFGFSBCMZJOTFSWJDFT
PS##TBMFT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTI
q1$MJUFSBUF
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
4PVOETMJLFZPV 1MFBTFGFFMGSFFUPTFOEZPVSDWUP e-mail: infogreece@
trenkwalder.com CZRVPUJOH4BMFT3FQSFTFOUBUJWF"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCF
USFBUFEBTTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM'PSJOGPSNBUJPOSFHBSEJOHPVSDPNQBOZ DVSSFOU
projects and openings, please visit our website: www.trenkwalder.com/gr

TUI Club Marmara Rep
Grèce été 2018
Job reference number: TDSR00192
Location:$SjUF 3IPEFT "UIjOFTFU"SBYPT
Kalamata
Country: Greece
Business area:%FTUJOBUJPO4FSWJDFT
&OJOUiHSBOUMB56*EFTUJOBUJPOTFSWJDFTUFBNFORVBMJUi
de Représentante, vous faites partie d’une équipe
internationale qui met tout en œuvre pour fournir des
vacances exceptionnelles. Vous êtes déterminé(e) à
réaliser des objectifs commerciaux et des objectifs
concernant le service clientèle. Mais surtout: vous
adorez trouver vos vacanciers et leur parler pour
nous aider à faire naître leur smile. Important: les
conditions générales grecques s’appliquent à ce poste.
What you will be doing: En tant que Représentante
vous êtes sincère, très sympathique et passionné(e)
par votre métier. Vous travaillez d’arrache-pied pour
devenir un(e) expert(e) local(e) à même de donner des
recommandations personnelles que les clients ne
USPVWFSBJFOUQBTFOTVSGBOUTVS*OUFSOFU7PVTUSBJUF[
directement toutes les questions ou plaintes des clients
et apportez une assistance nuit et jour lors d’urgences
occasionnelles. Votre iPad contient toute une série
d’outils qui vous permettent de vous distinguer de nos
concurrents. Ces outils vous aident à livrer d’excellents
services et en plus de servir de support aux réunions
EFCJFOWFOVF56*SiHVMJjSFT MFDPOUFOVWPVTBJEFSBd
vendre des excursions aux clients individuellement. Vous
pourriez travailler dans un seul grand hôtel ou vous
occuper de clients européens dans différents hôtels.
Vous pourriez être appelé(e) à guider des excursions,
à accompagner des transferts en car et à fournir des
services à l’aéroport. Enfin, vous êtes également
responsable de toute l’administration hebdomadaire
détaillée associée à votre mission.
What we are looking for:
q$BOEJEBUVSFTEFQFSTPOOFTBZBOUMBQPTTJCJMJUi
EFUSBWBJMMFSd$SjUF 3IPEFT "UIjOFTFU"SBYPT

Kalamata, Kos, Corfou et Zakynthos selon
les conditions générales Grecques
q6OTFSWJDFPSJFOUiDMJFOURVJUJFOUMBQSPNFTTFRVF
OPVTGBJTPOTdOPTWBDBODJFST%JTDPWFSZPVS4NJMF
q6OFFYQiSJFODFBOUiSJFVSFEBOTVOTFSWJDFDMJFOUT
ou dans la vente constitue un atout
q6OFQFSTPOOBMJUiDPOGJBOUFFUQPTJUJWFNPUJWiF
à réaliser les objectifs
q%FTPMJEFTBQUJUVEFTFOUFSNFTEFDPNNVOJDBUJPO
et de presentation
q-BDBQBDJUidGBJSFGBDFdEFTUeDIFT
en perpétuelle évolution, et à adapter ses heures
de travail aux exigences commerciales
q6OCPOOJWFBVEFDPNNVOJDBUJPOFO'SBOhBJT
FU"OHMBJT-BQSBUJRVFEBVUSFTMBOHVFTDPOTUJUVF
un avantage, mais n’est pas essentielle
q-BDBQBDJUiFUMBNBUVSJUiOiDFTTBJSFTQPVSWJWSF
et travailler à l’étranger, et gérer ses propres
finances.
Working within TUI group:56*%FTUJOBUJPO4FSWJDFTGBJU
QBSUJFEF56*(SPVQ MFOVNiSPNPOEJBMEVUPVSJTNF 
présent dans 180 pays. Nos 77.000 collègues travaillent
d’arrache-pied en vue de tenir notre promesse au
WBDBODJFS %JTDPWFS ZPVS TNJMF. "JEF[OPVT d DSiFS
des smiles et, en échange, vous percevrez un salaire
compétitif, ainsi que des avantages extralégaux. Vous
aurez la possibilité de développer vos connaissances
en langues et d’embrasser une carrière internationale
au sein de notre formidable équipe multiculturelle.
How to apply: Vous serez appelé à vous connecter, à
fournir des informations personnelles et à répondre à
USPJTRVFTUJPOTTJNQMFTEFDBOEJEBUVSF4JWPVTSiVTTJTTF[
l’étape de la candidature, vous devrez passer un petit
entretien vidéo. La dernière partie de notre processus
de recrutement consistera en une journée d’évaluation.
Correct au moment de l’impression, certains avantages
TPOUOPODPOUSBDUVFMTFUTVKFUTdNPEJGJDBUJPO"QQMZUP
link: IUUQXXXUVJUSBWFMQMDDPNDBSFFSTBQQMZ

Η μάρκα Goldwell από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα εκπροσωπείται επίσημα από τη Hair Care Ε.Π.Ε. Η Goldwell
στην Ελλάδα αναπτύσσεται και επιθυμεί να προσλάβει:

Συμβούλους Πωλήσεων
Επαγγελματικών Προϊόντων-Κομμωτηρίων
Ο/Η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει
άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες,
ανεπτυγμένο πνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητα, να
χαρακτηρίζεται από υψηλό επίπεδο ανάληψης πρωτοβουλιών και να έχει έδρα την Αττική.
Ο ρόλος περιλαμβάνει τα παρακάτω:
q´ÕÄÈÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÆÈÀÑÇÌºÆÊÀÈÏÇÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»
κάλυψη του τομέα ευθύνης-του πελατολογίου
(70% στην Αττική, 30% στην περιφέρεια)
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬ÊÀÈÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ
τους πελάτες στον τομέα ευθύνης του
qÈÄÖÏ¿ÌÄÈÑÍÃ¼ÊÑÖ½ÑÍÖÊÀÈÊÀÑÀÊÑ¬ÌºÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÀÏÀÊÈÌÄ¼ÑÍÌÄÀÖÑ½ÑÍÖÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
των ποιοτικών και των ποσοτικών στόχων
των πωλήσεων
qÏÍÐÀÒÄ¼ÆÈÀÑÇÌÈÃÀÌÈÊ»ÖËÍÍ¼ÇÐÇ
των προτάσεων και των ενεργειών
που οργανώνονται από την εταιρία
qÈÀÏÀÆÀÑÄ¿ÄÑÀÈÊÀÈÄÈÑÖÆÕ¬ÌÄÈÊÀË¿ÑÄÏÄÔ
θέσεις (εισαγωγή προϊόντων) και συμφωνίες
στα κομμωτήρια-πελάτες του τομέα του
qÏÍÐÀÒÄ¼ÃÏÀÐÑ»ÏÈÀÆÈÀÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»
και την υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής,
όσο και των οικονομικών όρων, σύμφωνα
με την πολιτική της εταιρίας
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÁºËÑÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ
και εκμετάλλευση των εργαλείων και των υλικών
του marketing (stands, posters, leaflets, displays
κτλ.) μέσω του ολοκληρωμένου merchandising
που εφαρμόζει
qÖÄÑºÕÄÈÄÌÄÏÆ¬ÐÑÈÔÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊºÔ
δραστηριότητες και στις παρουσιάσεις της εταιρίας
(εκπαιδευτικά σεμινάρια, εκδηλώσεις μόδας,
επαγγελματικά συνέδρια κ.ά.)

Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í"&*5&*DPMMFHF
(επιθυμητό)
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔ
στον χώρο των πωλήσεων (κατά προτίμηση
στους κλάδους των κομμωτηρίων, λιανικής,
καλλυντικών, φαρμακείων) απαραίτητα
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
(γραπτά και προφορικά)
q²ÄÈÏÈÐ½Ô¤±ÊÀÈÀÊºÑÍÖ.40GGJDF
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
(για τους άνδρες υποψηφίους)
Η εταιρία προσφέρει:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÀÌÀÑÖÕÒÍ¿Ì
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÆÌÎÐÄÈÔÍÖÐÕÄÑ¼×ÍÌÑÀÈ
με το αντικείμενο εργασίας)
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q#POVTÓË»ÐÄÓÌ ÇÌÈÀ¼Í ÄÏÈ½ÃÍÖ ÄÈÃÈÊÎÌ
ενεργειών)
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q5BCMFUÊÀÈÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÐÑÄ¼ËÑÄÑÈÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
σας, καθώς και το βιογραφικό σας (η συνοδευτική επιÐÑÍË»Ä¼ÌÀÈÏÍÀÈÏÄÑÈÊ» ÐÑÍÄÉ»Ôe-mail: goldwell@
haircaregreece.gr.
Ο αποκλειστικός και επίσημος εκπρόσωπος της Goldwell
*OUFSOBUJPOBMÀ½ÑÇÌÇ¥ÀÌÍÖÀÏ¼ÍÖÄ¼ÌÀÈÇ)BJS
$BSF¢¢¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈ
εμπιστευτικά.

HR Manager

Mouzenidis Travel S.A., a leading Greece tour operator, is seeking a professional to cover the following position:

Business Analyst/Finance Business
Process Analyst
Job summary: Create process change by integrating
new processes with existing ones and communicating
DIBOHFTUPJNQBDUFEPSHBOJ[BUJPOT'PDVTJTPOQSPDFTT
analysis and re-engineering with an understanding of
business problems and solutions relating to accounting
and finance departments in first as well as current and
future business environments.
Key accountabilities:
q&YBNJOFTFYJTUJOHGJOBODFQSPDFTTFTBOEFWBMVBUFT
them within the context of organizational goals
q$PPSEJOBUFTBDUJWJUJFTPGJOEJWJEVBMT
and departments involved in a particular process
to ensure that they are working as efficiently
and effectively as possible
q*EFOUJGJFTQPUFOUJBMBSFBTPGWVMOFSBCJMJUZ
BOESJTL EFWFMPQTJNQMFNFOUTDPSSFDUJWFBDUJPO
plans for resolution of problematic issues
and provides general guidance to management
on how to avoid or deal with similar situation
in the future
q.POJUPSTQFSGPSNBODFPGDPNQMJBODFQSPHSBN
and related activities on a continuous basis, taking
appropriate steps to improve effectiveness
and enforce standards
q-PPLTGPSJNQSPWFNFOUPQQPSUVOJUJFTJOCVTJOFTT
process and systems
q-FBEBOEBTTJTUXJUIEPDVNFOUJOHPGCVTJOFTT
processes, controls-standard operating procedures

Knowledge, skills & experience:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOBDDPVOUJOH GJOBODF DPNQVUFS
science or information systems or combination
PGFEVDBUJPO USBJOJOH"QPTUHSBEVBUFEFHSFF
will be also preferable
q4USPOHBOBMZUJDBMBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q"CMFUPPQFSBUFTVDDFTTGVMMZJOBDPOTUBOUMZ
changing, fast-paced environment
q6OEFSTUBOETDPNQMFYJUJFTPGUIFCVTJOFTT*OWPMWFT
others appropriately in consultations and decisions
q7FSZHPPEJOUFSQFSTPOBMBOEDPNNVOJDBUJPO
skills (written and verbal) both in english and greek
languages
q'VMGJMMFENJMJUBSZTFSWJDFT
q42- #1"5PPMT #*UPPMT 1PXFS#* $MJDLWJFX
q&YQFSJFODFSFRVJSFE ZFBSTSFMFWBOUFYQFSJFODF
within a corporate setting
q&YQPTVSFUPUIFUPVSJTNJOEVTUSZ
will be considered an asset
Mouzenidis Travel S.A. provides: a creative, challenging
and dynamic multinational environment which encourages
team spirit, cooperation and continuous learning.
'PSJOGPSNBUJPOSFHBSEJOHPVSDPNQBOZQMFBTFDPOTVMU
our websites: www.mouzenidis.com & www.group.
mouzenidis.com.
"QQMZUP e-mail: hr@mouzenidis.gr

Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στην οδό Μιχαήλ
ÆÆºËÍÖÐÑÀ¥Ó¬ÌÌÈÌÀ ×ÇÑ¬¬ÑÍÀ ÇËÈÊ¼ÀÔÄÑÎÌ ÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÍÖ

Βarista
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία στο e-mail: hr@mikelcc.gr»ÐÑÍÅÀÉ 
ÑÇË

Hotel overview: Kosmoplaz Beach Hotel & Resort
is a 4 star hotel built on one of the most beautiful and
famous beaches of the island of Mykonos, the stunning
beach of Platis Gialos. The privileged location, right
in the middle of the beach Platis Gialos, the short
distances to the town (chora) of Mykonos and other
gorgeous beaches of the island, the quality services,
the comfortable facilities and the food and drink
choices are what makes Mykonos Kosmoplaz Beach
Hotel & Resort the best choice for your holidays in the
island of Mykonos. The people of Mykonos Kosmoplaz
Beach Hotel & Resort are always ready to welcome the
hotel’s guests and offer an accommodation experience
to remember in Mykonos. Live the cosmopolitism aura
of Mykonos, enjoy the sun and the EU blue flag awarded
sea of Platis Gialos, along with the delicious tastes at
the restaurants of Mykonos Kosmoplaz Beach Hotel
& Resort which complete the unforgettable holiday
experience in Mykonos.
Location: Mykonos Kosmoplaz Beach Hotel and
Resort is conveniently located on the best spot of
Platis Gialos beach which is considered to be one of
the most picturesque beaches in the Cyclades and the
island of Mykonos. This is a perfect place to enjoy the
view to the blue aegean sea and the tranquillity of the
landscape as the waves pound outside your window.
The beach of Platis Gialos is a perfectly organized
beach awarded every year with an EU blue flag and it
is just a 10 minute drive from the town of Mykonos.
The beach is the starting point for visits to island’s
beaches via sea taxis. There is also a lifeguard at the
beach all day long during the summer months. The
refreshing seaside location, located right in front of the
hotel of Mykonos Kosmoplaz Beach Hotel and Resort
will help you relax and feel the beach’s vibrations to
the maximum.
Job brief: The Human Resources Manager take care
of employee relations throughout the office. The HR

Manager implements and monitors employees in relation
to office policies and practices.
Responsibilities:
q$SFBUFTBOEVQEBUFTKPCSFRVJSFNFOUTGPSFBDI
position at the company
q*NQMFNFOUTBSFDSVJUNFOUBOEIJSJOHQSPHSBN
in which to onboard new employees
q$PVOTFMTDVSSFOUFNQMPZFFTBOETVHHFTUTIFMQGVM
changes
q$POEVDUTBMMFNQMPZFFFYJUJOUFSWJFXT
q%FWFMPQTBOEDPOEVDUTPSJFOUBUJPOUSBJOJOH
and programs
q.BJOUBJOTFNQMPZFFCFOFGJUTQMBOTBOEVQEBUFT
employees as to changes
q&OTVSFTMFHBMDPNQMJBODFXJUILOPXMFEHFPGTUBUF
and federal laws associated with the workplace
q$POUSJCVUFTUPUFBNPGUFOXIFOOFFEFE
Qualifications:
q$BOEJEBUFNVTUCFDPOGJEFOUBOEBTTFSUJWF
q.VTUCFBQQSPBDIBCMFJOOBUVSF
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q4USPOHBUUFOUJPOUPEFUBJMBOEBCJMJUZUPNVMUJUBTL
q.VTUIBWFUIFBCJMJUZUPIBOEMFEJTDJQMJOBSZBDUJPOT
with a calm demeanor
q$BOEJEBUFNVTUIBWFHPPEMJTUFOJOHTLJMMT
and a discreet manner
q.VTUCFBCMFUPXPSLJOEFQFOEFOUMZ
as well as with a team
q"HFVQUPZFBSTPME
Mykonos kosmoplaz beach resort hotel offers:
One meal daily
4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
Pleasant working environment
4BMBSZBDDPSEJOHUPFYQFSJFODF
"DDPNNPEBUJPO
"QQMZUPe-mail: info@kosmoplaz.gr

Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Νέας Αγχιάλου H Δήμητρα, ζητείται άμεσα
η κάλυψη της παρακάτω θέσης:

Οινολόγος
Η θέση: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
q°ÇÌÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÀÏÀËÀÁ»ÔÑÓÌÐÑÀÅÖËÈÎÌ
q°ÇÌÍÈÌÍÍ¼ÇÐÇÐÄ½ËÀÑÀÐÑ¬ÃÈ¬ÑÇÔ
q°ÍÖÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍÖÔÄÏÆÀÐÑÇÏÈÀÊÍ¿ÔÄËºÆÕÍÖÔ
ÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÏÍ½ÃÍÖÑÇÔ×¿ÓÐÇÔÑÓÌÐÑÀÅÖËÈÎÌ
και τον έλεγχο της ποιότητας των οίνων
q°ÇÃÄÈÆÀÑÍËÇÂ¼À ÑÈÔÍÏÆÀÌÍËÇÑÈÊºÔÊÀÈÕÇÈÊºÔÀÌÀË¿ÐÄÈÔ
ÊÀÑ¬ÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀÑÇÔÍÈÌÍÍ¼ÇÐÇÔ
q°ÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÕÀÏÀÌÈÎÌÐ¿ÅÓÌÀÄÑÀTUBOEBSETÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
q°ÇÌÄ¼ÁËÄÂÇÊÀÈÑÍÌºËÄÆÕÍÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÑÇÔÄÅÈ¬ËÓÐÇÔ
q°ÍÌºËÄÆÕÍÑÇÔÐÓÐÑ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖ¤§ÄÉÍËÈÐÍ¿
q°ÇÌÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÖÆÈÄÈÌ»Ô½ËÓÌÑÓÌÕÎÏÓÌÑÍÖÍÈÌÍÍÈÄ¼ÍÖ
και του αποσταγματοποιείου
q°ÇÌÀ½ÐÑÀÉÇÐÄ½ËÀÑÀÐÑ¬ÃÈ¬ÑÇÔ
q°ÇÌÀÏÀÆÓÆ» ÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÑÍÌÍÈÍÑÈÊ½ºËÄÆÕÍ
ÊÀÈÑÇÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ ÑÇÌÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈÑÇÔÊÀÑÀËËÇË½ÑÇÑÀÔÑÓÌÀÄËÍÍÈÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÀ½ÐÑÀÉÇÔÊÀÈÍÑÎÌ
q°ÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÏÍÑ¿ÓÌ*40ÊÀÈ)"$$1
q°ÇÌÑ»ÏÇÐÇ½ËÓÌÑÓÌÀÌÀÆÊÀ¼ÓÌÁÈÁË¼ÓÌÊÀÈÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌ
ÑÇÔÅÍÏÍËÍÆÈÊ»Ô ÑÇÔÑÄËÓÌÄÈÀÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÕÇÈÊ»ÔÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÔ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÍÈÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔÍÈÌÍËÍÆ¼ÀÔ
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
q¤ÄÌÑÍÈ½ÑÇÑÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÍÈÌÍÍ¼ÇÐÇÀ½ÐÑÀÉÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ&31
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: LPLLBMJT!EJNJUSBXJOFQSPEVDFSHS
»ÐÑÍÅÀÉ

®½ÈËÍÔ$BSMTPO3F[JEPS)PUFM(SPVQ ÀÍÑÄËÄ¼ºÌÀÌÀ½ÑÍÖÔÄÆÀË¿ÑÄÏÍÖÔ
Í¼ËÍÖÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌÀÆÊÍÐ¼ÓÔÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄºÏÀÌÑÓÌÕÎÏÄÔÀÌ¬ÑÍÌÊ½ÐÍ°ÍRadisson Blu
Beach Resort Milatos Crete ºËÍÔÑÍÖÍËÖÄÒÌÈÊÍ¿Í¼ËÍÖÐÑÇ§¼ËÀÑÍ
ÀÐÈÒ¼ÍÖ ºÕÍÌÑÀÔÓÔÏÓÑÀÏÕÈÊ½ÐÑ½ÕÍÑÇÌÏÍÐÅÍÏ¬ÍËÖÑÄËÍ¿ÔÃÈÀ
ÍÌ»ÔÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÐÑÍÖÔÄÈÐÊºÑÄÔÑÍÖ Â¬ÕÌÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
ÌºÍÖÔ ÃÖÌÀÈÊÍ¿ÔÊÀÈÑÀËÀÌÑÍ¿ÕÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ ÌÀ×ÇÑ¬ÄÐÍÁÀÏÍ¿Ô
ÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔ ÍÈÍÍ¼ÍÈÐÊÍÄ¿ÍÖÌÌÀÍÈÊÍÃÍ»ÐÍÖÌ¼ÀÀÊÏ½ÕÏÍÌÇ
ÐÕºÐÇÄÑÇÌÀÆÊ½ÐÈÀÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÍÖÏÈÐÍ¿°Í3BEJTTPO#MV#FBDI
3FTPSU$SFUFÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍ

Human Resources Manager
Απαιτούμενες δεξιότητες:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÍÏÆÀÌÎÄÌÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿ÄÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÊË¬ÃÍ
qÑÖÕ¼ÍÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»ÐÑÀÍÈÊÍÌÍÈÊ¬ÄÄÈÒÖÇÑ»
ÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÄÒºÀÑÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÃÈÀÃÈ
ÊÀÐ¼ÄÔÏÍÐË»ÂÄÓÌ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÓÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
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¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÆÈÀÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼À
ÄÖÊÀÈÏÈÎÌÊÀÏÈºÏÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ e-mail: ISNJMBUPT!SBEJTTPOCMVDPN ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÑÀ
ÍÍ¼ÀÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÐÑºËÌÍÌÑÀÈÕÓÏ¼Ô
Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀÆ¼ÌÍÌÑÀÈÃÄÊÑ¬°À¬ÑÍÀÍÖÒÀÄÈËÄÆÍ¿Ì
ÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÒÀÄÌÇÄÏÓÒÍ¿ÌºÐÓFNBJMÄÐÄÈÏ¬ÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÔ

Office Manager

Intrasoft International BMFBEJOH&VSPQFBO*5TPMVUJPOTQSPWJEFS JT
TFFLJOHBQSPGFTTJPOBMGPSJUT"UIFOTCSBODIUPDPWFSUIFGPMMPXJOHPQFOJOH

Senior Database Systems Engineer
The appropriate candidate:XJMMCFBNFNCFSPGBUFBNEFTJHOJOHBOE
JNQMFNFOUJOHIJHIMZBWBJMBCMFBSDIJUFDUVSFTCBTFEVQPO0SBDMF'VTJPO
.JEEMFXBSFUFDIOPMPHJFT
5IFDBOEJEBUFXJMMQBSUJDJQBUFJONVMUJQMFQIBTFTPGUIFQSPKFDUTMJGF
DZDMF JODMVEJOHJODFQUJPOQIBTFT EFMJWFSZBOETVQQPSU)FTIFXJMMCFJO
DMPTFDPPQFSBUJPOXJUITPGUXBSFEFWFMPQNFOUBOEJOGSBTUSVDUVSFUFBNT
UPTVDDFTTGVMMZEFMJWFSJOUFHSBUFETPMVUJPOT
Job requirements-required skills:
q%FHSFFJOTPGUXBSFFOHJOFFSJOHPSDPNQVUFSTDJFODF
q&YQFSJFODFJOJOTUBMMJOH DPOGJHVSJOHBOEBENJOJTUFSJOHBQQMJDBUJPO
XFCTFSWFST
q&YQFSJFODFJO-JOVY
q&YQFSJFODFJOSFMBUJPOBMEBUBCBTFT QSFGFSBCMZ0SBDMF 42q7FSZHPPEDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF XSJUUFOBOEPSBM
q"WBJMBCJMJUZUPUSBWFM
Desired skills:
q,OPXMFEHFPGPUIFS0SBDMFTPGUXBSFTPMVUJPOT
8FCDFOUFS4VJUF 6$.
q&YQFSJFODFJOJNQMFNFOUJOH.JEEMFXBSFTFDVSJUZ
q&YQFSJFODFJO+BWB
q&YQFSJFODFJO+BWBBQQMJDBUJPOTFSWFST
8FCTQIFSF +CPTTPS8FC-PHJD
Personal characteristics:
q"CJMJUZUPDPNNVOJDBUFFGGJDJFOUMZBOEDPOTUSVDUJWFMZPOUFDIOJDBM
JTTVFT
q"CJMJUZUPTPMWFUFDIOJDBMJTTVFTPGWBSJPVTMFWFMTPGDPNQMFYJUZ
BOEEJGGJDVMUZ
q"CJMJUZUPRVJDLMZVOEFSTUBOEOFXUFDIOPMPHJFTBOEUPPMT
q&YDFMMFOUUFBNXPSLTLJMMT
q'BTUMFBSOFSRVJDLBEBQUFSJODPNQMFYCVTJOFTTFOWJSPONFOUT
q)JHIMZTFMGNPUJWBUFEBOENFUIPEJDBM XJUIBUUFOUJPOUPEFUBJM
Intrasoft InternationalQSPWJEFTBDSFBUJWF DIBMMFOHJOHBOEEZOBNJD
NVMUJOBUJPOBMFOWJSPONFOUXIJDIFODPVSBHFTUFBNTQJSJU DPOUJOVPVT
MFBSOJOHBOEGBTUDBSFFSHSPXUI'PSJOGPSNBUJPOSFHBSEJOHPVSDPNQBOZ 
DVSSFOUQSPKFDUTBOEPQFOJOHTBSPVOE&VSPQF QMFBTFDPOTVMUPVSXFCTJUF
XXXJOUSBTPGUJOUMDPN
"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEBTTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM1MFBTFTVCNJU
ZPVSDWJOFOHMJTIUPlink: HPPHM[WZ[B,

Job brief:"O0GGJDF.BOBHFSJTUIFCBDLCPOFPGBOPGGJDFTPQFSBUJPO
5IFZNBJOUBJOBMMTZTUFNTBOEQSPDFEVSFTJOUIFPGGJDFBOETVQFSWJTF
UIFUJNF"OJEFBM0GGJDF.BOBHFSFOTVSFTUIFFGGJDJFODZBOEQSPEVDUJWJUZ
PGUIFPGGJDF
Responsibilities:
q.BJOUBJOTPGGJDFPQFSBUJPOTBOEEBJMZQSPDFEVSFT
q1SFQBSFTQBZSPMMGPSBMMFNQMPZFFT
q1VSDIBTFTBOENBOBHFTTVQQMJFTBOEPGGJDFFRVJQNFOU
q%FTJHOTBOEJNQMFNFOUTTZTUFNTUPJNQSPWFPGGJDFPQFSBUJPOT
q4DIFEVMFTFNQMPZFFTBOEGPMMPXTVQPOUIFJSQSPHSFTTPSDPNQMFUFE
XPSL
q*EFOUJGJFTUSFOETJOSFMBUJPOUPDPMMFDUFEEBUB
q3FDSVJUTBOEUSBJOTOFXIJSFT
q0GGFSTDPBDIJOHBOEDPVOTFMJOHUPPGGJDFTUBGGUISPVHIPVU
UIFJSUFOVSF
q1SFQBSFTBOBOOVBMCVEHFU
q$POUSJCVUFTUPFOUJSFUFBNBTOFFEFE
Qualifications:
q&YQFSJFODFJTPGGJDFNBOBHFNFOUPSBTTJTUBOUFYQFSJFODF
q,OPXMFEHFPGUZQJDBMPGGJDFTZTUFNTBOEQSPDFEVSFT
q$BOEJEBUFNVTUIBWFFYDFMMFOUPSHBOJ[BUJPOBMBOENVMUJUBTLJOH
TLJMMT
q"UUFOUJPOUPEFUBJM
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMTLJMMT
q4VQFSJPSDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q$BOEJEBUFNVTUCFQSPGJDJFOUJO.JDSPTPGU0GGJDF
q"HFVQUPZFBSTPME
Benefits:
q0OFNFBMEBJMZ
q4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q4BMBSZBDDPSEJOHUPFYQFSJFODF
q"DDPNNPEBUJPO
To apply:
q4VCNJUSFTVNFEFUBJMJOHZPVSFYQFSJFODF
q4VCNJUBDPWFSMFUUFSFYQMBJOJOHXIZZPVXPVMECFBHSFBUGJU
"QQMZZPVSDWUP e-mail: JOGP!ELPZTUFSDPN

Services Product Manager
Marousi, Attica, Greece · Marketing
& Development · SPM 001
Description:*OWind XFBSFDPNNJUUFEUPCFDPNJOHBOPVUTUBOEJOH
JOEFQFOEFOU UFMFDPNNVOJDBUJPOT DPNQBOZ JO UIF FVSPQFBO NBSLFU 
EFMJWFSJOHVOJRVFWBMVFGPSNPOFZTFSWJDFTUPPVSDVTUPNFST0VSBNCJUJPVT
DPNNJUNFOUNPCJMJ[FTVTUPLFFQFWPMWJOH UPTFFLPVUOFXDIBMMFOHFT
BOEUPDIBOHF XJUIPVUGFBS JOBDSFBUJWFBOEFNQPXFSJOHFOWJSPONFOU
"MMUIFTFFMFNFOUTDSFBUFBIJHIQFSGPSNBODFDVMUVSF DIBSBDUFSJ[FECZ
UIFQBTTJPO UBMFOUBOEDPNQFUFODJFTPGPVSFNQMPZFFT8FTFFFBDI
OFXDPMMFBHVFBTBVOJRVFUFBNNFNCFSBOEBNBKPSJOWFTUNFOUGPS
PVSDPNQBOZTGVUVSF BOEOPXXFBSFMPPLJOHGPSBUBMFOUFEBOEIJHIMZ
NPUJWBUFE4FSWJDFT1SPEVDU.BOBHFSUPKPJOBUFBNPGCSJHIUQSPGFTTJPOBMT
Main tasks:
q)BOEMJOHBOEJNQSPWJOHTFSWJDFQSPDFEVSFT
q%FWFMPQBOEJNQMFNFOUTFSWJDFQBDLBHFTBOEQSJDJOH
q%FTJHOBOEJNQSPWFTFSWJDFQSPDFEVSF
q)BOEMFBOENBOBHFTFSWJDFBOESFUBJMBEEFEWBMVFTFSWJDFT1q#FSFTQPOTJCMFGPSDVTUPNFSTJTTVFTBOEGPMMPXQSPCMFNTUISPVHI
UPSFTPMVUJPO
q.BOBHFDVTUPNFSTBOETVQQMJFSTQSPCMFNTBOE%0"QSPDFEVSFT
q.POJUPSBOEJNQSPWFFYJTUJOHSFUBJMTFSWJDFT
q%FWFMPQJOHBOEJNQMFNFOUJOHOFXSFUBJMBEEFEWBMVFTFSWJDFT
q"OBMZ[FTUBUJTUJDTBOEDPNQJMFBDDVSBUFSFQPSUT
Requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOCVTJOFTTNBSLFUJOHDPNQVUFSTDJFODF
PSFRVJWBMFOU
q1PTUHSBEVBUFTUVEJFTXJMMCFDPOTJEFSFEBNVTU
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOBTFSWJDF NBSLFUJOHQSPEVDU
NBOBHFNFOUQPTJUJPO
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHFBOEFYDFMMFOU1$TLJMMT
q8PSLJOHLOPXMFEHFPGDVTUPNFSTFSWJDFTPGUXBSF EBUBCBTFT
BOEUPPMT
q"XBSFOFTTPGJOEVTUSZTMBUFTUUFDIOPMPHZUSFOETBOEBQQMJDBUJPOT
q4USPOHDMJFOUGBDJOHBOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q"EWBODFEUSPVCMFTIPPUJOHBOENVMUJUBTLJOHTLJMMT
q$VTUPNFSTFSWJDFPSJFOUBUJPO
q#VTJOFTTBDVNFO
4VCNJUUPlink: IUUQTXJOEFMMBTXPSLBCMFDPNKPCT

)Spartan Security ÈÀÄÊÑÓÌÃÖÌÀÈÊ½ÑÄÏÓÌÊÀÈÀÊÏÍÁÈ½ÑÄÏÓÌÄËËÇ
ÌÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ ÄÐÇÀÌÑÈÊºÔÃÈÀÊÏ¼ÐÄÈÔ ÄÊÀÑÍÌÑ¬ÃÄÔ
ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÄÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÊÀÈÊÀÈÌÍÑ½ÀÏÍØ½ÌÑÀÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ 
ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔ ÌºÍÖÔ

Χειριστές Κέντρου Λήψης Σημάτων
Συναγερμού
´ÓÔÕÏÍÌÎÌ ÆÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÐÄÍÕÑ¬ÓÏÍÊÖËÈ½ÄÌÍÓÏ¬ÏÈÍ 
ÆÈÀ ÑÇ ÐÑÄËºÕÓÐÇ ÑÍÖ ÓÏÍÖ ÊºÌÑÏÍÖ Ë»ÂÇÔ ÐÇ¬ÑÓÌ ÐÖÌÀÆÄÏÍ¿
ÊÀÈÄÈÊ½ÌÀÔ
Τα προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι χειριστές είναι:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ °¢¥»*&,ÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ 
»ÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ÏÀÃÈÍÑÄÕÌ¼ÀÔ
ÊÀÈ¬ÐÇÔÅ¿ÐÄÓÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÈÃÈÊÍÑ»ÑÓÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q°ÀÕ¿ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÊÖËÈ½ÄÌÍÖÓÏÀÏ¼ÍÖ
Παρέχεται:ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÐÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈ
ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÀÌÀÑÖÐ
Ð½ÄÌÍ ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ  ÍÖ ÐÀÔ Ã¼ÌÄÈ ÑÇ ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ ÌÀ ÀÉÈÍÍÈ»ÐÄÑÄ ÑÈÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑºÔÐÀÔÊÀÈÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄÆÈÀÑÍÌÑÀÕºÓÔÀÖÑ½ ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍ
¬ÏÍÕÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail: BQBQBEJNJUSJPV!TQBSUBOHS

¤Elvial S.A ¼ÀÀ½ÑÈÔÑÀÕ¿ÑÄÏÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÇÔÃÈºËÀÐÇÔÀËÍÖÈÌ¼ÍÖÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÆÈÀ

Διοίκηση Παραγωγής

Από την εταιρία Περσεύς Προϊόντα Ειδικής Διατροφής Α.Β.Ε.Ε. με
ºÃÏÀÑÍ£ÄÖÆÍËÀÑÈ½¦ÍÏÈÌÒ¼ÀÔ ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ºÏÄÖÌÀÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ

Γεωπόνος/Ζωοτέχνης
§ÄÆÌÎÐÄÈÔÐÑÇÌÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÐÈÑÇÏÄÐ¼ÓÌÊÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÑÏÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬
ÕÈÐÑÍÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄ½ÍÈÍ»ÐÖÌÀÅ»ÕÎÏÍ
Απαιτούμενα προσόντα: ÄÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ 
¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÖÍËÍÆÈÐÑ» &YDFM0GGJDF ÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: HQFUSPQPVMPT!QFSTFVTHSPVQHS

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
q²ÇÈÊ½Ô»ÕÇÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô ¢¥
qÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑ»ÀÀÌÍÃ¼ÓÐÇÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÑÇ¬ÑÓÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖÊÀÈQSPKFDUNBOBHFNFOU
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ ÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÌÈÐÑÄ¿ÄÑÄ½ÑÈËÇÏÍ¼ÑÄÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔ
ÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
¢¡¥  ¢ ¡¥¢ Æ¼ÍÖÀÌÑÄËÄ»ÍÌÀ ¦ÈËÊ¼Ô °¦ Ö½ÂÇ
ÊÀÔ§ÀÏ¼ÀÔÏÍ¿ÑÐÍÖ»ÐÑÍÄÉ»Ôe-mail: IS!FMWJBMHS

Waitresses
Perivolas Lifestyle Houses in Santorini is looking to hire experienced
waitresses to join the food and beverage team of our restaurant, which
caters to our guests exclusively, on a daily basis for breakfast, lunch
and dinner, as well as pool and room service.
Job description:
q1SJNBSJMZSFTQPOTJCMFGPSDBUFSJOHIPUFMHVFTUTJOGPPEBOECFWFSBHF
service
q*OUFSBDUJOHXJUIHVFTUTJOBQSPGFTTJPOBMBOEXBSNUPOF
q$PPSEJOBUFXJUINFNCFSTPGUIFUFBN JODMVEJOHTFSWFST
and kitchen staff to ensure the smooth daily operation
of the restaurant
q*OGPSNHVFTUTPGUIFEBJMZTQFDJBMTBOECFBCMFUPSFTQPOEQSPNQUMZ
to any requests
q)BWFDPNQMFUFLOPXMFEHFPGUIFGPPEBOECFWFSBHFNFOVT
(main ingredients, cooking methods, etc)
q4FSWFHVFTUTJOUIFSFTUBVSBOUBOEQPPMBSFB 
as well as in their suites
q)BOEMFDPNQMBJOUTBOEJOGPSNTVQFSWJTPSBDDPSEJOHMZ
q&OTVSFUIFBSFBJTLFQUUJEZBOEDMFBOBUBMMUJNFT
q"TTJTUGFMMPXUFBNNBUFTXJUIPUIFSSFTQPOTJCJMJUJFTJGBOEXIFO
needed
q1FSGPSNPUIFSEVUJFT BTBTTJHOFECZUIFNBOBHFNFOU
Experience and skills:
q)PTQJUBMJUZHSBEVBUFPS'#SFMBUFEEFHSFF
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFJOBTJNJMBSIJHIFOEXPSL
environment
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGUIFHSFFLMBOHVBHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
q0UIFSMBOHVBHFTBSFDPOTJEFSFEBOBEWBOUBHF
q,OPXMFEHFBCMFXJUIJOUIF'#TFDUPS XJUIQBTTJPOGPSNPSFXPSL
experience
q(SFBUBUUFOUJPOUPEFUBJM
q"CJMJUZUPNVMUJUBTLXIJMFNBJOUBJOJOHUIFIJHITFSWJDFTUBOEBSET
q1PTJUJWF IPOFTUBOEEZOBNJDQFSTPOBMJUZXJUIUFBNXPSLTQJSJU
Perivolas Lifestyle Houses offers:
q'VMMUJNFTFBTPOBMXPSL "QSJM0DUPCFS JO4BOUPSJOJ
q4BMBSZBDDPSEJOHUPFYQFSJFODF
q*OTVSBODF
q4IBSFEBDDPNNPEBUJPO
q.FBMPOEVUZ
q6OJGPSNDMFBOJOH
q'SJFOEMZXPSLFOWJSPONFOUUPBMMPXDBSFFSEFWFMPQNFOU
*GZPVCFMJFWFZPVBSFBTVJUBCMFDBOEJEBUFQMFBTFGPSXBSE
your cv with a recent photograph to e-mail: hr@perivolas.gr

MetLife JTBMFBEJOHHMPCBMQSPWJEFSPGJOTVSBODFJOEVTUSZTFSWJOH
NJMMJPODVTUPNFSTJONPSFUIBODPVOUSJFTBMMPWFSUIFXPSME5IF
company offers individual and group insurance plans in life, personal
accident, health and pension, providing comprehensive protection to
 JOTVSFE BMM PWFS UIF DPVOUSZ 8F BSF TFFLJOH GPS FNQMPZFF
CFOFGJUT104UIFSJHIUJOEJWJEVBMUPBTTVNFUIFQPTJUJPOPG

Employee Benefits Policy Administrator
(code: EB POS)
Overview of the role: 5IFKPCIPMEFSXJMMGVMMZTVQQPSU104QFOTJPO
of employee benefits function, along with the achievement of the
EFQBSUNFOUT,1*T
Key responsibilities:
q6QEBUJOHDPNQBOZTJOGPSNBUJPOBMTZTUFNXJUIUIFSFTQFDUJWF
DIBOHFTPGFNQMPZFFTCFOFGJUTDMJFOUT
q$BMDVMBUJPOCJMMJOHJTTVJOH JODMNBOBHFNFOUCVZTFMMPSEFST
GPSDMJFOUTJOWFTUNFOUTTFMFDUJPOT
q1SFNJVNDPMMFDUJPOBMMPDBUJPO
q#FOFGJUTQBZNFOUTFEJUJPOPGDFSUJGJDBUJPOTGPS&#TDMJFOUT
q#PUIPSBMWFSCBMDPNNVOJDBUJPOXJUIDPNQBOZTJOTVSFE
population, clients and partners
q%BUBQSPDFTTJOHJOGPSNBUJPOQSPWJTJPOUPUIFDMJFOUT
q%FMJWFSZPGUPQRVBMJUZDVTUPNFSTFSWJDF
Knowledge/qualifications/experience:
q"CBDIFMPSTEFHSFF
q(PPELOPXMFEHFPG.40GGJDFBQQMJDBUJPOT
q'MVFODZJOXSJUUFOBOETQPLFOFOHMJTI
q3FMFWBOUFYQFSJFODFXJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
(knowledge of insurance business)
Required competencies:
q3FTVMUPSJFOUFE IBSEXPSLJOHBOEGMFYJCMF
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSFXJUINVMUJUBTLJOHBCJMJUZ 
work on own initiative, prioritize tasks and manage workload
q$SJUJDBMBOEBOBMZUJDBMUIJOLJOH
q4PMWFQSPCMFNTFGGJDJFOUMZ
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMBOEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q"DDVSBDZ BUUFOUJPOUPEFUBJM
q5FBNQMBZFSBOEEZOBNJDQFSTPOBMJUZ
Our company offers a competitive remuneration package, continuous
training and opportunities for further career development in a friendly
and fast paced working environment.
"QQMZUPe-mail: 3FTVNFT)3!NFUMJGFHS

Υπάλληλο
Τμήματος Προμηθειών

Για την προώθηση εναλλακτικού παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εταιρία SigmaPhoneÄ¼ÌÀÈÈÀÀ½ÑÈÔÃÖÌÀÈÊ½ÑÄÏÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÏÍÎ
ÒÇÐÇÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ ÕÏÇÀÑÍÈÐÑÓÑÈÊÎÌÊÀÈÀÐÅÀËÈ
στικών προϊόντων. Με εμπειρία στο χώρο του telemarketing και direct
marketing, διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό και προσφέρει εργασία
σε θέματα τηλεφωνικής προσέγγισης και πώλησης. Στόχος της είναι η
ÐÓÐÑ»ÄÌÇºÏÓÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔ ÇÄ¿ÏÖÒÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»À
τος πωλήσεων, το θετικό κλίμα ανάμεσα στα άτομα που την απαρτίζουν
και η διασφάλιση της αξιοπιστίας των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες
υψηλής ποιότητας και καλύπτοντας ολοένα και περισσότερες ανάγκες
σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
q¢ÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌºÄÈÀ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
Επιθυμητά προσόντα:
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¿ÁÀÐÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀÔÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
qÏ½ÐÒÄÑÀCPOVTÀ½ÃÍÐÇÔÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qË»ÏÇÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇÊÀÈ½ËÀÑÀÌ½ÈÀÄÈÃ½ÀÑÀÊÀÈÃÎÏÀ
qÖÌºÄÈÀÐÑÈÔËÇÏÓºÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ºÄÈÏÀÊÀÈÈÊÀÌ¬ÐÑÄËºÕÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÏÓÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÓÏÍÓÏÍÓÏÍÓÏÍ
q ÍÆÄÖÀÑÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÓÏÍ
q³ÄÐÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÄÇËÄÊÑÏÈÊ½ÐÑÀÒ½ ÐÑ¬ÐÇ³ÌÓÀÑ»ÐÈÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: info@sigmaphone.grÈÄ¿ÒÖÌÐÇ¿ÏÍÖ¡À
ÐÈËÄÈ¬ÃÍÖ   ³ÌÓ ÀÑ»ÐÈÀ °ÇËºÅÓÌÍ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ   
κινητό: 

Kefalonia - (Full Time)
Job Type:'JYFE5FSN
Hours: 'VMM5JNF)PVSTQFSXFFL
Location:,FGBMPOJB
Salary:&YDFMMFOU
Jet2holidays JT UIF 6,T OE MBSHFTU UPVS PQFSBUPS  QSPWJEJOH "50-
licensed package holidays to destinations in the mediterranean, the
DBOBSZJTMBOETBOEUP&VSPQFBOMFJTVSFDJUJFTXJUITDIFEVMFEMFJTVSF
GMJHIUTCZPVSBXBSEXJOOJOHBJSMJOF Jet2.com.
"U+FUDPNBOE+FUIPMJEBZTXFBSFBMM$VTUPNFS)FMQFSTSFTQPOTJCMF
for creating memories and ensuring our customers have a lovely
IPMJEBZ8FIBWFGBOUBTUJDPQQPSUVOJUJFTUPKPJOPVS+FUIPMJEBZTUFBN
BT BO "JSQPSU $VTUPNFS )FMQFS 0WFSTFBT)PMJEBZ 3FQSFTFOUBUJWF 
CBTFE BU ,FGBMPOJB "JSQPSU GPS 4VNNFS  3FQPSUJOH JOUP PVS JO
airport team leader, you will deliver an exceptionally friendly and
USVTUXPSUIZ TFSWJDF UP PVS DVTUPNFST SJHIU GSPN UIF NPNFOU UIFZ
arrive. Working closely with our transfer provider you will ensure our
DVTUPNFSTTBGFBOEFGGJDJFOUUSBOTGFSUPSFTPSUPOBSSJWBM"UUIFFOEPG
their holiday, you will greet our customers as they arrive safely back
BUUIFBJSQPSUUPSFUVSOUPUIF6,UPCPPLXJUIVTUJNFBOEUJNFBHBJO
*GZPVMPWFUIFJEFBPGUBLJOHSFTQPOTJCJMJUZGPSPVSDVTUPNFSTIPMJEBZ
experience whilst working as one team, this is the perfect role for
ZPV8FSFMPPLJOHGPSFOUIVTJBTUJD FOFSHFUJD DVTUPNFSGPDVTFEBOE
adaptable people to help create memories for our customers that will
MBTUBMJGFUJNF"MSFBEZMJWJOHJO,FGBMPOJB PSXJMMJOHUPSFMPDBUF ZPVMM
ideally have a basic understanding of the local language as well as
being fluent in english.
In return for delighting our customers, we offer: a competitive
salary on a local contract combined with excellent opportunities for
progression in a growing business.
*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOKPJOJOHUIF6,TOEMBSHFTUUPVSPQFSBUPSBOE
NBLJOHOFYU4VNNFSPOFZPVXPOUGPSHFU XIZOPUBQQMZOPXUP link:
IUUQTLSCTKPCTCSBTTSJOHDPN5(OFX6*4FBSDIIPNF)PNF8JUI1SF
-PBE 1BHF5ZQF+PC%FUBJMTQBSUOFSJETJUFJE"SFR
#3DPEFT4LZXBMLFS

Εξωτερική/ός Πωλήτρια / Πωλητής
¢ÑÀÈÏ¼ÀÈÀÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌ ÄÉÍËÈÐÍ¿ÊÀÈÀÌÀËÓÐ¼ÓÌ με μεγάλο όγκο
εξαγωγών, επιθυμεί να προσλάβει:

Άτομα
για Τηλεφωνική Απασχόληση

Airport Customer Helper (Rep)

Κύρια καθήκοντα:
qÀÏÀËÀÁ¬ÌÄÈÊÀÈÄÄÉÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÑÀÀÈÑ»ÀÑÀÏÍ»ÒÄÈÀÔ
από τα τμήματα της εταιρίας
qÈÀÍÏÅÎÌÄÈÊÀÈÀÍÐÑºËËÄÈÑÈÔÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔÏÍÔÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÍÏÒ»ÔÍËÍÊË»ÏÓÐÇÔÑÓÌÀÆÍÏÎÌ
από επιχειρηματικής και λογιστικής πλευράς
q ÌÀ×»ÑÇÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌÀ½Ö¬ÏÕÍÌÑÄÔÏÍÇÒÄÖÑºÔÊÀÈÏÍÐºÆÆÈÐÇ
νέων
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ,1*TÊÀÈÐÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
των προμηθευτών των ειδών για τα οποία είναι υπεύθυνος
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÖÌÍËÈÊ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÌÎÐÇ&31
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qºÐÄÖÐÇÆÈÀÑÍÀÍÑºËÄÐÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
Επιθυμητές δεξιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊÎÌÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
και αυστηρών προθεσμιών
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»Á¬ÐÇ
με ικανοποιητικό τρόπο
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈÀÏÍÕºÔ
qÖÌÄÕ»ÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: DW!BSUISPNFE.gr

)Career In Progress (www.careerinprogress.gr) είναι μία εταιρία παροχής
συμβουλευτικών υπηρεσιών στους τομείς της αναζήτησης εργασίας, του
επαγγελματικού προσανατολισμού και της ανάπτυξης επιχειρηματικής
ιδέας. Για λογαριασμό συνεργάτη της, γνωστής δικηγορικής εταιρίας στο
ÊºÌÑÏÍÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ×ÇÑ¬ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇ

Δικηγόρο
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÃÈÊÀÐÑÇÏÈÀÊ»ÊÀÈÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
σε συμβάσεις, στο εμπορικό, στο αστικό και στο ποινικό δίκαιο
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇ ÕÏ»ÐÇ¤±
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
Η εταιρία προσφέρει: πλήρη απασχόληση.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ e-mail: jobs@careerinprogress.gr, συμπληρώνοντας
απαραιτήτως τον κωδικό Δ.Ε._Δικ.

ÑÍÌ ÊË¬ÃÍ ÑÇÔ )03&$" À½ ÑÇÌ ÄÑÀÈÏ¼À Α. Φυλακτός & Σία Ο.Ε.,
που δραστηριοποιείται στο εμπόριο χαρτικών και απορρυπαντικών με
έδρα τη Θεσσαλονίκη.
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
qÀÏºÕÍÌÑÀÈ½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À ÈÐÒ½Ô ÀÐÅ¬ËÈÐÇÊÀÈÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍ e-mail:
support@mfcleaning.gr.°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ

Στελέχη
Εξερχόμενων Ενεργειών
¢ÄÈÃ»ÐÑÇ×Ó»ÕÏÄÈ¬×ÄÐÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ ÄÄ¼ÔÐÑÇMediatel σου δίνουμε
ό,τι χρειάζεσαι για να προχωρήσεις και να έχεις εξέλιξη! Ζητούμε στελέχη
για εξερχόμενες ενέργειες, σε υπάρχον και νέο πελατολόγιο.
¤ .FEJBUFM ¢ ÈÃÏ¿ÒÇÊÄ ÑÍ  ÊÀÈ À½ Ñ½ÑÄ ÊÀÑºÕÄÈ ÇÆÄÑÈÊ» ÒºÐÇ
στην παροχή σύγχρονων αμφίδρομων τηλεπικοινωνιακών λύσεων και
εφαρμογών.
²Ï½ÌÈÀÄÆ¬ËÇÔÄÄÈÏ¼ÀÔÖËÍÍ¼ÇÐÇÔºÐÀÀ½ÈÐÑÍÍÈÇºÌÄÔÃÈÀ
δικασίες εμπιστοσύνης από τους πελάτες μας και υπεροχής μας στην
παροχή υπηρεσιών.
Τι παρέχουμε:
q¢ÈÃÍÑÍ¿ÄÌÇÀÏÕÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÑÀÒÄÏ½ÈÐÒ½ÐÖÌCPOVT
q§ÍÌÑºÏÌÄÔÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q§ÈÐÒÍËÍÆÈÊ»ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÕÓÏ¼ÔÇËÈÊÈÀÊ½½ÏÈÍ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄ»ÕÓÏ¼ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q ÉÈÍÊÏÀÑ¼À ÀÐÅ¬ËÄÈÀ ÐÈÆÍÖÏÈ¬
q«Ï¬ÏÈÍÏÍÐÀÏÍÐºÌÍÐÄÊ¬ÒÄÀÌ¬ÆÊÇ
q¢¿ÊÍËÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ÈÌÐÇ¦ÇÅÈÐ¼ÀÔ  ÄË½ÊÇÍÈ ËÇÐ¼ÍÌÄÑÏ½ÀÌ½ÏÍÖ 
°ÇË ÄÈË www.mediatel.gr
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail: career@mediatel.gr

Norwegian Speaking Advisors
Executive Sous Chef
Job description"O&YFDVUJWF4PVT$IFGJTSFTQPOTJCMF
for contributing to menu creation and managing and
USBJOJOH UIF LJUDIFO CSJHBEF UP EFMJWFS BO FYDFMMFOU
HVFTUBOENFNCFSFYQFSJFODFXIJMFNBOBHJOHGPPE
cost controls.
What will I be doing?"T&YFDVUJWF4PVT$IFG ZPV
are responsible for contributing to menu creation and
managing and training the kitchen brigade to deliver an
FYDFMMFOUHVFTUBOENFNCFSFYQFSJFODF"O&YFDVUJWF
4PVT$IFGXJMMBMTPCFSFRVJSFEUPNBOBHFGPPEDPTU
controls.
Specifically, you will be responsible
for performing the following tasks to the highest
standards:
q$POUSJCVUFUPNFOVDSFBUJPO
q.BOBHFBOEUSBJOUIFLJUDIFOCSJHBEFFGGFDUJWFMZ
to ensure a well-organised and motivated team
q&OTVSFDPOTJTUFODZJORVBMJUZPGEJTIFTBUBMMUJNFT
q"TTJTUUIFIFBEDIFGBOENBOBHJOHDVTUPNFS
SFMBUJPOTXIFOOFDFTTBSZ JOUIFBCTFODFPGUIFDIFG
q&OTVSFSFTPVSDFTNFFUCVTJOFTTOFFETUISPVHI
the effective management of working rotas
q4VQQPSUCSBOETUBOEBSETUISPVHIUIFUSBJOJOH
and assessment of your team
q.BOBHFGPPEDPTUDPOUSPMTUPDPOUSJCVUFUPGPPE
and beverage revenue
q,OPXMFEHFPGBDUJWJUJFTJOPUIFSEFQBSUNFOUT
and implications
q&OTVSFDPNQMJBODFXJUIGPPEIZHJFOFBOEIFBMUI
and safety standards
Job requirements8IBUBSFXFMPPLJOHGPS "O&YFDVUJWF
4PVT $IFG TFSWJOH )JMUPO CSBOET JT BMXBZT XPSLJOH
on behalf of our guests and working with other team
members.

To successfully fill this role, you should maintain
the attitude, behaviours, skills, and values
that follow:
q4USPOHKVOJPSTPVTDIFGPSQSFWJPVTTPVTDIFG
FYQFSJFODF
q"QQSPBDIFTGPPEJOBDSFBUJWFXBZ
q4USPOHTVQFSWJTPSZTLJMMT
q1PTJUJWFBUUJUVEF
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q$PNNJUUFEUPEFMJWFSJOHBIJHIMFWFMPGDVTUPNFS
service
q&YDFMMFOUHSPPNJOHTUBOEBSET
q&YDFMMFOUQMBOOJOHBOEPSHBOJTJOHTLJMMT
q'MVFOUJOFOHMJTIBOEHSFFLMBOHVBHF
It would be advantageous in this position
for you to demonstrate the following capabilities
and distinctions:
q3FMFWBOURVBMJGJDBUJPOTGPSSPMF
q"CJMJUZUPXPSLBWBSJFUZPGTIJGUTJODMVEJOH
XFFLFOET EBZT BGUFSOPPOTBOEFWFOJOHT
What will it be like to work for Hilton? )JMUPO JT
UIFMFBEJOHHMPCBMIPTQJUBMJUZDPNQBOZ TQBOOJOHUIF
MPEHJOHTFDUPSGSPNMVYVSJPVTGVMMTFSWJDFIPUFMTBOE
SFTPSUTUPFYUFOEFETUBZTVJUFTBOENJEQSJDFEIPUFMT
'PSOFBSMZBDFOUVSZ )JMUPOIBTPGGFSFECVTJOFTTBOE
MFJTVSFUSBWFMFSTUIFGJOFTUJOBDDPNNPEBUJPOT TFSWJDF 
BNFOJUJFTBOEWBMVF)JMUPOJTEFEJDBUFEUPDPOUJOVJOH
JUTUSBEJUJPOPGQSPWJEJOHFYDFQUJPOBMHVFTUFYQFSJFODFT
BDSPTTJUTHMPCBMCSBOET0VSWJTJPOUPGJMMUIFFBSUI
with the light and warmth of hospitality unites us as
BUFBNUPDSFBUFSFNBSLBCMFIPTQJUBMJUZFYQFSJFODFT
BSPVOEUIFXPSMEFWFSZEBZ"OE PVSBNB[JOHUFBN
NFNCFSTBSFBUUIFIFBSUPGJUBMM
4VCNJUUPlink: IUUQKPCTIJMUPODPNKPC&YFDVUJWF
4PVT$IFG+/8:45:72891$

Administrative Assistant
Alimos
Position: Administrative Assistant
Location:"MJNPT"UIFOT (SFFDF 
*/5&3/"5*0/"-%&45*/"5*0/4
Contract Type:'VMMUJNF
MACAR Fine Products is a newly founded company
that has entered the gourmet specialty sector with
an innovative Greek dairy product for distribution
JOGPSFJHONBSLFUTBMPOF JOJUJBMMZ&VSPQF "TTVDI 
the company seeks to employ a highly organized
"ENJOJTUSBUJWF"TTJTUBOUUPTVQQPSUWBSJPVTEFQBSUNFOUT
and coordinate various activities related to the operation
of the head office.
3FQPSUJOH EJSFDUMZ UP UIF .BOBHJOH %JSFDUPS  UIF
selected candidate will be responsible for assisting
in daily functional activities and will facilitate the
NBOBHFNFOUJOUIFEFMJWFSZPGUBTLT)FTIFXJMMCF
responsible for a broad spectrum of activities including
UIFNBJOUFOBODFPGPGGJDFQSPDFEVSFT BDDPVOUJOHJTTVFT 
QSPDVSFNFOUPGNBUFSJBMT BOEHFOFSBMDPPSEJOBUJPO
DPNNVOJDBUJPOCFUXFFOUIFWBSJPVTEFQBSUNFOUT
Key responsibilities:
q1SPWJEFHFOFSBMBENJOJTUSBUJWFTVQQPSUBOTXFSJOH
BOEEJSFDUJOHQIPOFDBMMT XSJUJOHEJTUSJCVUJOH
FNBJMT DPSSFTQPOEFODFNFNPT MFUUFST GBYFT
and forms
q6QEBUFBOENBJOUBJOPGGJDFQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
BDDPSEJOHUP*40
q-JBJTFXJUIWBSJPVTEFQBSUNFOUTUPIBOEMF
SFRVFTUTBOERVFSJFTEJSFDUFEUPUIFNBOBHFNFOU
q4FSWFBTBHBUFLFFQFSGPSUIF.BOBHJOH%JSFDUPS
and prioritize tasks according to importance
q4VQQPSUWBSJPVTBENJOJTUSBUJWFJTTVFTSFMBUFE
to the sales department
q0SHBOJ[FBDDPVOUJOHEPDVNFOUBUJPOSFMBUFE
to sales or other collaborations with the company
q$POEVDUEBUBFOUSZPGFYQFOTFT SFQPSUTBOEDMJFOU
EBUBJO&31TPGUXBSF
q1SFQBSFNPOUIMZQBZSPMMSFQPSUPGTVQQMJFST
FNQMPZFFTBMBSJFTQSJPSUPQBZEBUF
q.BOBHFQSPDVSFNFOUPGWBSJPVTNBUFSJBMT
DPNNVOJDBUFXJUITVQQMJFSTUPBDIJFWFCFTU

QSJDJOHUJNFMZEFMJWFSZ
q0WFSTFFQSPEVDUTUPDLPSEFSTUBUVTWJB&31
software
q.BOBHFBMMUSBWFMBDDPNNPEBUJPOTSFMBUFE
to business trips
q3FQSFTFOUUIFDPNQBOZSFTQPOTJCMZ
QSPGFTTJPOBMMZJOGJOBODJBMJOTUJUVUJPOT QVCMJD
TFDUPSPGGJDFT BOEJOUFSOBUJPOBMNFFUJOHTOFFEFE
to settle accounting related issues
Desired Skills & Experience:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOCVTJOFTTSFMBUFEGJFME
q.JOJNVNZSTFYQFSJFODFBTBOBENJOJTUSBUJWF
assistant
q,OPXMFEHFPGPGGJDFNBOBHFNFOUTZTUFNT
and procedures
q&YUSFNFMZQSPGJDJFOUJO&31TPGUXBSFBOE.JDSPTPGU
0GGJDFUPPMT .4&YDFMBOE.41PXFS1PJOU 
JOQBSUJDVMBS
q&YUFOTJWFLOPXMFEHFPGCPPLLFFQJOH QBZSPMM 
MBCPSNBOBHFNFOUJOTVSBODFJTTVFT
q.BYJNVNPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMTBOEUIFBCJMJUZ
to prioritize multiple competing tasks
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF&OHMJTIMBOHVBHF
PSBMXSJUUFOTLJMMT
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSFBOEEFMJWFS
results in a demanding and fast-paced
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMDPNNVOJDBUJPO
BOEUIFBCJMJUZUPJOUFSBDUXJUITVQQMJFSTDMJFOUT
q4FMGESJWFOUIFBCJMJUZUPNBLFQPTJUJWFEFDJTJPOT
on behalf of the company
q"UUFOUJPOUPEFUBJMBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q"CJMJUZUPUSBWFMCZWFIJDMFUPTFUUMFWBSJPVTJTTVFT
outside of the office
q'MFYJCJMJUZUPUSBWFMJOUFSOBUJPOBMMZJGOFFEFE
Benefits:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZBOECFOFGJUT
q1SJWBUFNFEJDBMJOTVSBODF
q1SPBDUJWFBOEDIBMMFOHJOHXPSLFOWJSPONFOU
*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOKPJOJOHPVSUFBN QMFBTFFNBJM
your cv to this e-mail: info@macar.gr1MFBTFWJTJUPVS
XFCTJUFGPSGVSUIFSDPNQBOZJOGPSNBUJPOwww.macar.gr

for Customer Care & Tech Support Roles (Athens, Greece)
Lots of benefits! Teleperformance Greece is a company
of 5.500 employees from over 90 countries. We are
now looking to strengthen our Norwegian team and
are looking forward to you joining our award-winning
organization. We are an industry leader in providing
customer care for our clients through various channels
and view our employees as the strongest asset to
maintain and develop our culture.
As a Customer Service/Tech Support
Representative your role is to:
q)BOEMFDVTUPNFSJTTVFTXJUIFNQBUIZ
and efficiency
q)FMQUIFDVTUPNFSWJBQIPOF FNBJMBOEDIBU
you troubleshoot issues with their products
and follow through until a resolution is reached
Requirements:
q'MVFODZJOOPSXFHJBO
q"EWBODFFOHMJTI
q'BNJMJBSJUZXJUIOFXUFDIOPMPHJFT
q4USFTTUPMFSBODF
We offer you:
q3FMPDBUJPOQBDLBHF JODMVEJOHQBJEGMJHIU
UP"UIFOT QJDLVQGSPNUIFBJSQPSUBOEXFFLT
of paid accommodation in a hotel
q"IJHIMZBUUSBDUJWFTBMBSZQBDLBHF UXJDF
the average greek salary
q1BJEUSBJOJOHJOTUBUFPGUIFBSUGBDJMJUJFT

q#POVTUJNFTBZFBS DISJTUNBTFBTUFSTVNNFS
q.POUIMZQFSGPSNBODFCPOVT
q#POVTBGUFSUSBJOJOH
q"TVQQPSUUFBNUPNBLFZPVSSFMPDBUJPOBTTNPPUI
BTQPTTJCMF JODMVEJOHIFMQJOGJOEJOHBOBQQBSUNFOU
q$POUJOVPVTUSBJOJOHUPLFFQZPVVQUPEBUF
on products and procedures
q$PNQBOZPSHBOJ[FEGFTUJWBMT QBSUJFT FYDVSTJPOT
etc. throughout the year
q%JTDPVOUTGPSPVSFNQMPZFFTBMMPWFS"UIFOT
q/PGPSNBMESFTTDPEF
q0OTJUFDBOUFFO
q*OIPVTFEPDUPSBOENFEJDBMJOTVSBODF
q&YDFMMFOUDBSFFSBEWBODFNFOUPQQPSUVOJUJFT
q"WFSZJOUFSOBUJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q"HFOFSPVTCPOVTGPSSFGFSSJOHOFXDPMMFBHVFT
4FOEZPVSDWUPe-mail: apply_cv@gr.teleperformance.
com'PSNPSFJOGPSNBUJPOQMFBTFDPOUBDUVTWJBIUUQT
XXXGBDFCPPLDPNUQKPCHSFFDF GSFGUT
-FBSONPSFBCPVU5FMFQFSGPSNBODF(SFFDF
qIUUQTDBSFFSTUFMFQFSGPSNBODFHS
qIUUQTXXXGBDFCPPLDPNUQKPCHSFFDF
qIUUQTXXXZPVUVCFDPN
XBUDI W/Y*1P&XPUT
qIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WP)I;EH9ZQTH
qIUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WZ".+T8N[VW.

Sales Representative
5IF4BMFT3FQSFTFOUBUJWFJTBNFNCFSPGUIFDPNNFSDJBM
team of our commercial refrigeration division and
QFSGPSNT BLFZSPMFJOVOEFSTUBOEJOHUIFBDDPVOUT
OFFET TUVEZJOH QMBOOJOHBOEFYFDVUJOHJUTDPNNFSDJBM
EFWFMPQNFOU XJUI UIF SFMBUJWF DPNQBOZT QSPEVDUT
"TB4BMFT3FQSFTFOUBUJWFZPVXJMMPQFSBUFUIFTBMFT
of an account of the company and participate in the
commercial team that formulates the marketing strategy
JOZPVSBDDPVOUT:PVXJMMCFUIFSFTQPOTJCMFQFSTPO
GPSUIF$3. TBMFTQSPDFTTFT JOTJHIUTBOEFYFDVUJPO
of the marketing and sales plans of your accounts.
Responsibilities:
q1SFTFOU QSPNPUFBOETFMMQSPEVDUTTFSWJDFT
VTJOHTPMJEBSHVNFOUTUPFYJTUJOHBOEQSPTQFDUJWF
customers
q1FSGPSNDPTUCFOFGJUBOEOFFETBOBMZTJT
PGFYJTUJOHQPUFOUJBMDVTUPNFSTUPNFFUUIFJSOFFET
q&TUBCMJTI EFWFMPQBOENBJOUBJOQPTJUJWFCVTJOFTT
and customer relationships
q3FBDIPVUUPDVTUPNFSMFBETUISPVHIDPMEDBMMJOH
q&YQFEJUFUIFSFTPMVUJPOPGDVTUPNFSQSPCMFNT
BOEDPNQMBJOUTUPNBYJNJ[FTBUJTGBDUJPO
q"DIJFWFBHSFFEVQPOTBMFTUBSHFUTBOEPVUDPNFT
within schedule
q$PPSEJOBUFTBMFTFGGPSUXJUIUFBNNFNCFST
and other departments
q"OBMZ[FUIFUFSSJUPSZNBSLFUTQPUFOUJBM USBDL
sales and status reports
q4VQQMZNBOBHFNFOUXJUISFQPSUTPODVTUPNFS

OFFET QSPCMFNT JOUFSFTUT DPNQFUJUJWFBDUJWJUJFT
and potential for new products and services
q,FFQBCSFBTUPGCFTUQSBDUJDFTBOEQSPNPUJPOBM
trends
q$POUJOVPVTMZJNQSPWFUISPVHIGFFECBDL
Essential requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOJOUFSOBUJPOBMTBMFTNBSLFUJOH
CVTJOFTTBENJOJTUSBUJPOPSSFMFWBOUGJFME NBTUFST
degree will be appreciated
q'MVFOUFOHMJTI XSJUUFOBOETQPLFO
q$PNQVUFSMJUFSBDZ 8JOEPXT0GGJDFQBDLBHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG1PXFSQPJOU
q$PNNJUNFOUBOESFMJBCJMJUZXJUIBTUSPOHTFOTF
of responsibility for getting results
q"OBMZUJDBMTLJMMTTZOUIFUJDTLJMMT
q(PPEDPNNVOJDBUJPOQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q"CMFUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
q"CJMJUZGPSDPOUJOVPVTMFBSOJOH
q/FHPUJBUJPOTTLJMMT
q"WBJMBCJMJUZUPUSBWFM
Desirable requirements:
q"UMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODFJOTBMFT
or marketing managing role
q&YQFSJFODFJOJOUFSOBUJPOBMUSBEFBOEFYQPSUJOH
q&YQFSJFODFJOGPPECFWFSBHFTCVTJOFTT
Located in:"UIFOT NPOUITUSBJOJOHJOIFBEPGGJDFT
JO1BUSBT
"QQMZUPe-mail: careers@intercool.com.gr

Sani Resort is a privately developed ecological resort offering world class 5* services while at the same time
NBJOUBJOJOHBIVNBOTDBMFBOEQSPUFDUJOHJUTTVSSPVOEJOHFOWJSPONFOUPGVOJRVFCFBVUZ*OJUTBDSFT 
UIFSFBSFGJWFJOUFSOBUJPOBMMZBXBSEFEMVYVSJPVTIPUFMT FBDIXJUIJUTPXODIBSBDUFSBOEQSFTUJHFJOBMMBSFBT
PGPQFSBUJPOT TFSWJOHMVYVSZJOBXJEFSBOHFPGMFJTVSFGBDJMJUJFTBOEBDDPNNPEBUJPO*OUIJTGBTUQBDFE SBQJEMZ
HSPXJOHFOWJSPONFOU UIFSFBSFQMFOUZPGXPSLBOEEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT0VSEFDJTJWFBJNJTUPFYQMPJU
abilities and talents among our associates and to utilize them on every aspect of their professional framework.
We are continuously creating and maintaining dynamic and productive workplaces emphasizing on the spirit of
DPPQFSBUJPO UFBNXPSLBOELOPXMFEHFTFFLJOH TPXFBSFMPPLJOHGPSQFPQMFXJUIIJHIUBSHFUTBOEBNCJUJPOT
*GZPVCFMJFWFUIBUZPVDBONBLFPVSDPNQBOZWJTJPOZPVSPXO XFBSFOPXSFDSVJUJOHGPSTFBTPO

Guest Relations Officer (SGR018)
Job description: To inform guests on all hotel events and
different outlets available for their daily entertainment
CBST  SFTUBVSBOUT  TQB  FYDVSTJPOT FUD  BOE NBLF
SFTFSWBUJPOTXFSFOFFEFE"TTJTUJOBOZPUIFSHVFTU
relations or front office task.
Candidate profile:
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZXJUIFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPO
and interpersonal skills
q8FMMHSPPNFEXJUIBQPTJUJWFBUUJUVEF
q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUF TFMGNPUJWBUFE 
NVMUJUBTLJOHBOEQSPBDUJWF"CJMJUZUPXPSLVOEFS
pressure
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF
,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF QSFGFSBCMZ

SVTTJBO GSFODIPSHFSNBO BOEIPTQJUBMJUZFEVDBUJPO
XPVMECFDPOTJEFSFEBTFYUSBBTTFUT
q.JOJNVNZFBSTPGSFMFWBOUFYQFSJFODF
in a 5* property
Benefits: The company offers a competitive remuneration
package in a dynamic and highly professional working
FOWJSPONFOU "DDPNNPEBUJPO  EBJMZ NFBMT  VOJGPSN
DMFBOJOH  JOUFSOBM EJTDPVOUT BOE GVSUIFS DBSFFS
development.
"QQMZOPXBUUIFGPMMPXJOHlink: IUUQTMEEUCFUBMFPOFU
MEEBUTDBSFFSTWWJFX3FRVJTJUJPO PSH4"/*#&"$
DXTSJE'PMMPXVTPOPVSXFCTJUFGPSNPSF
company news and job updates www.sani-resort.com

Teppanyaki Asian Chef
Department:'PPE#FWFSBHF
Reports to:4PVT$IFG
Position purpose1SFQBSBUJPOBOETFSWJDFPGIPUBOE
DPMEEJTIFT SFTQPOTJCJMJUZGPSUIFTFDUJPO DBSSZJOHPVU
PSEFSJOHBOETUPDLSPUBUJPOXIFSFOFDFTTBSZ
Essential functions:
q,OPXMFEHFPGBMMTUBOEBSEQSPDFEVSFTBOEQPMJDJFT
QFSUBJOJOHUPGPPEQSFQBSBUJPO SFDFJWJOH TUPSBHF
BOETBOJUBUJPO
q'VMMBXBSFOFTTPGBMMNFOVJUFNT UIFJSSFDJQFT 
NFUIPETPGQSPEVDUJPOBOEQSFTFOUBUJPOTUBOEBSET
q"TTFTTRVBMJUZDPOUSPMBOEBEIFSFUPTFSWJDF
TUBOEBSET
q4VQQPSUUIFDPOUSPMPGGPPEDPTU
q$BSSZPVUDMPTFMJBJTPOXJUIBMMTFDUJPOPGUIF
LJUDIFOJOPSEFSUPFOTVSFTNPPUIBOEFGGJDJFOU
TFSWJDF
q"CJMJUZUPQSPEVDFPXOXPSLJOBDDPSEBODF
XJUIBEFBEMJOFBOEUPBTTJTUBOEFODPVSBHFPUIFST
JOBDIJFWJOHUIJTBJN
q4FFLPXOTPMVUJPOTUPPCTUBDMFTUIBUPDDVS
GSPNUJNFUPUJNF
q5PQSPKFDUBQMFBTBOUBOEQPTJUJWFQSPGFTTJPOBM
JNBHFUPBMMDPOUBDUTBUBMMUJNFT
The blueprintIn this role, you will impact
the company strategy as follows:
q%BJMZEBUBDPMMFDUJPOBOESFQPSUJOHPGJTTVFT
BTUIFZBSJTF
q$PNQMFUJPOPGQSPHSFTTUSBJOJOHQBSUJDJQBUJPO
JOQSPHSFTTSFMBUFEBDUJWJUJFT
q4VQQPSUPGEFQBSUNFOUBMPCKFDUJWFT
q,OPXMFEHFPGBOEDPNQMJBODFXJUIFVSPQFBO
NJOJNVNTUBOEBSET
q%JMJHFODFJOQSFWFOUJPOPGXBTUBHF

q5IPSPVHITVQQPSUPGBOEVQEBUJOHUIFUSBJOJOH
NBOVBM
q"UUFOEBODFBUEFQBSUNFOUBMNFFUJOHT
BOEGFFECBDLNFFUJOHT
Key relationships:
q&OTVSFGVMMMJBJTPOXJUIPUIFSNFNCFST
PGUIFTFDUJPOBOEUIFLJUDIFOUFBN
q,FZSFMBUJPOTIJQXJUIUIFFYFDVUJWFDIFGBOETPVT
DIFGT
q3FMBUJPOTIJQXJUICBORVFUJOHTFSWJDFTUBGGJO
SPPNEJOJOH
The job and the law:
q)PMEFSPGBCBTJDGPPEQSFQBSBUJPODFSUJGJDBUF
q)PMEFSPGBCBTJDIFBMUIIZHJFOFDFSUJGJDBUF
q5PCFBXBSFPGBMMIFBMUI TBGFUZBOEGJSF
SFHVMBUJPOTBOEUPBCJEFCZUIFJSUFSNT
q5PFOTVSFUIBUKVOJPSNFNCFSTPGUIFUFBN
BSFBXBSFPGIFBMUI TBGFUZGJSFSFHVMBUJPOT
BOEUIBUUIFZUPPBCJEFCZUIFJSUFSNT
q5PNBJOUBJOIJHITUBOEBSETPGQFSTPOBMIZHJFOF
BUBMMUJNFTBOEUPFOTVSFUIBUKVOJPSNFNCFST
PGUIFUFBNBSFBXBSFPGBOEGPMMPXUIPTFTUBOEBSET
q5PEFNPOTUSBUFQSPQFSBOETBGFVTBHF
PGBMMLJUDIFOFRVJQNFOU
q&OTVSFUIBUGVMMVOJGPSNJTXPSOBUBMMUJNFT
q5PTVQQPSUBOEBEIFSFUPUIFFRVBMPQQPSUVOJUJFT
QPMJDZPGUIFDPNQBOZ
Grooming: "MMFNQMPZFFTNVTUNBJOUBJOBOFBU 
DMFBOBOEXFMMHSPPNFEBQQFBSBODFQFSIPUFM
TUBOEBSET
5IJTKPCEFTDSJQUJPOJTOPUBOFYDMVTJWFPSFYIBVTUJWF
MJTUPGBMMKPCGVODUJPOTUIBUBOFNQMPZFFJOUIJTQPTJUJPO
NBZCFBTLFEUPQFSGPSNGSPNUJNFUPUJNF
"QQMZUP e-mail: JOGP!FEFOSPDHS

®½ÈËÍÔBrink’s Hellas ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀTFDVSJUZÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÀÆÊÍÐ¼ÓÔ 
ÏÍÐËÀÁ¬ÌÄÈ¬ÄÐÀÏÍÐÓÈÊ½ Ã¼ÌÍÌÑÀÔÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÐÄºÌÀÀÉÈ½ÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÀÈÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÍÖÖÀËË»ËÍÖÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ ÐÑÀÑÈÊºÔÅÖË¬ÉÄÈÔ QBUSPM ÀÄÏÍÄÑÀÅÍÏºÔ 
ÕÏÇÀÑÀÍÐÑÍËºÔ ÑÍ½ÌÍÍÖÏºÄÈÌÀÊ¬ÌÄÈÔÄ¼ÌÀÈÌÀºÏÒÄÈÔÐÄÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÀ×¼ÀÔ ÖÑ»ÑÇÌÄÏ¼ÍÃÍ
ÏÍÐËÀÁ¬ÌÍÖÄ¬ÄÐÀ

Προσωπικό Ασφάλειας/Security Officers
Στον τομέα των αερομεταφορών στην περιοχή της Κω.
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¿ÌÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÐÖÁÀÑÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÊÀÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÌÄ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Η εταιρία σού παρέχει:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÑÍÌÇÐ¼ÆÈÀ½ËÍÑÍÃÈ¬ÐÑÇÀ
ÑÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐ»ÔÐÍÖ
q&YUSBÀÏÍÕºÔÐÄÇÌÈÀ¼ÀÁ¬ÐÇ
q§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÌÏÀÆÃÀ¼ÀÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍ
ÑÍºÀÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÀÄÏÍÄÑÀÅÍÏÎÌÑÇÔÕÎÏÀÔÀÔ

qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈËºÍÌÀÍÃÍÕÎÌÁ¬ÐÄÈ
ÑÇÔÐÖÌºÄÈÀÔÊÀÈÑÇÔÀ½ÃÍÐ»ÔÐÍÖ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÉÈ½ÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÌÄÈÒÖÄ¼ÔÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÍ¬ÃÀÔÀÔ Ñ½ÑÄÍ
ÏÄ¼ÔÌÀÖÍÁ¬ËÄÈÔÑPÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖ με ένανÀ½ÑÍÖÔ
ÀÏÀÊ¬ÑÓÑÏ½ÍÖÔ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ¬ÐÑÍÑÇË
ÄÐÓÑ    
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÐÑÍ IS!CSJOLTJODDPN με κωδικό
θέσης FR/KOS
qÑºËÌÍÌÑÀÔÅÀÉÐÑÍÖ½ÂÇ)3
EFQBSUNFOU
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄË¬ÁÄÖ½ÂÇÐÍÖ½ÑÈÄ¬ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÀÈ
ÆÈÀÑÇÒºÐÇ ÀËË¬ÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÈÔÑÇÌÀÀÈÑÍ¿ÄÌÇ¬ÃÄÈÀ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ¥¢± ÄÄ¼ÔÍÏÍ¿ÄÌÀÐÄÁÍÇÒ»ÐÍÖÄÌÀ
ÑÇÌÄÊÃÎÐÄÈÔ ÄÈÃÍÑÎÌÑÀÔÐÍÖÑÍÍÐ½ÑÓÌÃÈÃ¬ÊÑÏÓÌ

Marketing Coordinator

¤ΑΤΛΑΣ ΤΕΙΠΣ Α.Β.Ε.Ε. ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÊÀÈÄÁÀÒÈ¬ÆÌÎÐÇÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÑÀÈÌÈÎÌÐÖ
ÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÃÍÐ»ÀÌÐÇÔ ÀÖÑÍÊ½ËËÇÑÓÌÑÀÈÌÈÎÌÊÀÈÕÀÏÑÍÑÀÈÌÈÎÌ NBTLJOHUBQFT ÐÑÀËÀ¼ÐÈÀ
ÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÑÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ½ÑÇÔÐÑÇÌ
Αταλάντη Φθιώτιδας

Υπεύθυνο Ποιοτικού Ελέγχου
°ÍÌºÍÐÑºËÄÕÍÔ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÍÈÍÑÈÊÍ¿
ÄËºÆÕÍÖ ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»ÄÅÍÃÈÀÐÑÈÊ»Ô
ÀËÖÐ¼ÃÀÔÒÀÐÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌ
Ë¿ÐÄÓÌÄÐÊÍ½ÑÇÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔ
qΚύρια καθήκοντα της θέσης είναι:
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÑ¬ÑÇÌÀÏÀÆÓÆÈÊ»
ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÁ¬ÐÄÈÑÓÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÄÉÀÆÓÆ»ÃÄÈÆÀÑÍËÇÑÈÊÎÌÄËºÆÕÓÌ
ÐÑÈÔÀÏÀËÀÁºÔÊÀÈÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
q¿ÌÑÀÉÇÀÌÀÅÍÏÎÌÄÏ¼ÀÍÊË¼ÐÄÓÌ
q°»ÏÇÐÇÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
qÈÍ¼ÊÇÐÇÍ¬ÃÀÔÑ»ÀÑÍÔ
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÕÇÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
ÇÕÀÌÈÊÍ¿»ÕÇÈÊÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÑÇ
ÁÈÍÇÕÀÌ¼À

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈÑÍÖ.40GGJDF
q®ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ
ÏÍÁË»ÀÑÀ ÌÀÄ¼ÌÀÈÄÒÍÃÈÊ½Ô ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½Ô
ÊÀÈËÄÑÍÄÏ»Ô ÌÀÃÈÀÒºÑÄÈÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½Ô
ÊÀÈÌÀºÕÄÈÃÍÖËºÂÄÈÄÍ¬ÃÀ
q¤ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼À
ÕÏÓ¬ÑÓÌ ÄÊÑÖÎÐÄÓÌ Ä¿ÊÀÑÇÔÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏ»ÊÀÈ½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÉºËÈÉÇÔ
q¥ÃÀÌÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÏÍºÏÕÍÌÑÀÈ
À½ÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÌÍÍ¿¨ÒÈÎÑÈÃÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍÀÊ½ËÍÖÒÍ
e-mail: JOGP!BUMBTUBQFTHS

¤Rainbow Waters® ÄÑÀÈÏ¼ÀÂÖÊÑÎÌ ÍÈÊÈÀÊÎÌÅ¼ËÑÏÓÌÊÀÈÄÅÈÀËÓºÌÍÖÌÄÏÍ¿ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇ
Ï½ÐËÇÂÇÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ

Αδειούχο Χειριστή Περονοφόρου Οχήματος (Κλαρκ)
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÀÌÕÄÈÏÈÐÑ»ÔÊËÀÏÊ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒ»ÊÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!SBJOCPXXBUFSTHS

Overall job purpose: &TUBCMJTI CSBOE BXBSFOFTT 
JNQSPWFDPNQBOZTQSFNJVNTVQQMJFSJNBHF NBOBHF
SFQVUBUJPOPG+VOHIFJOSJDIBOEQPTJUJPODPNQBOZJOBMM
PQJOJPONBLJOHNFEJBBOEFWFOUT
Main duties / key accountabilities:
q#FTUQSBDUJDFJOPSEFSUPJNQSPWFCSBOEBXBSFOFTT
BOENBSLFULOPXMFEHFUISPVHINBJOMZCFMPX
UIFMJOFBOEBMTPBCPWFUIFMJOFBDUJPOT
q$PPSEJOBUJPOPGUIFBEWFSUJTJOHQBSUOFSTBDUJPOT
q*NQMFNFOUBUJPOPGBMMBEWFSUJTJOHDBNQBJHOT 
FJUIFSQSPEVDUPGDPSQPSBUF
q8FCTJUFSFOFXBMBOENBJOUFOBODF
q8FCTIPQJNQMFNFOUBUJPOBOENBJOUFOBODF
q.BJMJOHMJTUTNBJOUFOBODF%JSFDUNBJMT
QSFQBSBUJPOTFOEPVU
q/FXTMFUUFST JNQMFNFOUBUJPOBOETZTUFNBUJD
CVJMEVQPGUBSHFUFEJOGPSNBUJPOGMPX
q4PDJBM.FEJBVOEFSTUBOEJOHBOEVTF
q$PNQFUJUJPONPOJUPSJOHBOETVHHFTUSFBDUJPOT
q/FHPUJBUJPOBOETFMFDUJPOPGBEWFSUJTFNFOUT
JONFEJB
q&WFOUQMBOOJOHFYFDVUJPO JODMCVEHFU
q1SFQBSBUJPOBOEDPPSEJOBUJPOPGBUUFOEBODFJOGBJST
BOEDPOGFSFODFT
q1SFQBSBUJPOBOEDPPSEJOBUJPOPGJOIPVTFFWFOUT
q1MBOOJOHBOEJNQMFNFOUBUJPOPGUIFDPNQBOZT13
TUSBUFHJFT
q3FTFBSDI FEJUJOHBOEPSUSBOTMBUJPOPGQSFTT
SFMFBTFTBOEBSUJDMFTGPSQVCMJDBUJPOJOUSBEFQSFTT
q&EJUJOHPGTQFFDIFTQSFTFOUBUJPOT
GPSDPOGFSFODFTGBJST
q6TFPGUPPMTJNQMFNFOUBUJPOPGBDUJPOTPG)3
NBSLFUJOHSFMBUFEBDUJWJUJFT
q3VODVTUPNFSTBUJTGBDUJPOTVSWFZTBOEQSFQBSF
BOEQSFTFOUSFTVMUTUPNBOBHFNFOUUFBN

JODPPQFSBUJPOXJUIUIF1SPEVDU.BOBHFS
q1SFQBSBUJPOPGDPNQBOZQSFTFOUBUJPOT
JODPPQFSBUJPOXJUIUIF1SPEVDU.BOBHFS
q4VQQPSUBMMCVTJOFTTVOJUTJOUIFJSNBSLFUJOH
BOE13OFFET
*OBEEJUJPOUPUIFEVUJFTBOESFTQPOTJCJMJUJFTMJTUFE UIF
KPCIPMEFSNBZCFSFRVJSFEUPQFSGPSNPUIFSEVUJFT
BTTJHOFECZUIF4BMFT.BSLFUJOH%JSFDUPS
Key competencies:
q5SFOEJEFOUJGJDBUJPO
q"OBMZUJDBMUIJOLJOH
q4USBUFHJDQMBOOJOH
q$SFBUJWJUZ
q(PPEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q"CJMJUZUPDPNNVOJDBUFUIFDPNQBOZTCSBOEJNBHF
BOEQSPEVDUTWBMVFFGGFDUJWFMZ
q.FTTBHFDSFBUJPOBOEFGGFDUJWFDPNNVOJDBUJPO
JOXSJUUFOBOEHSBQIJDGPSN
q3FTVMUTPSJFOUBUJPO
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
Requirements:
qZFBSTXPSLJOHFYQFSJFODFJO.BSLFUJOH
q##.BSLFUJOHFYQFSJFODFXJMMCFDPOTJEFSFE
BOBTTFU
q'BNJMJBSJUZXJUI$3.TZTUFNT
q)JHIFS&EVDBUJPOEFHSFF
q"EFRVBUFLOPXMFEHFPGEJHJUBMNBSLFUJOH
BOETPDJBMNFEJB
q)JHIWFSCBMBOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPOTLJMMT
JO&OHMJTIBOE(SFFL
q$PNQVUFS-JUFSBDZ
4FOEZPVSDWUPUIJTe-mail:
UFOJBEJNJUSJPV!KVOHIFJOSJDIHS

Η Γενική Ταχυδρομική, οργανισμός 300 ελληνικών τοπικών επιχειρήσεων
με αντικείμενο την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και
στο εξωτερικό, αναζητά:

Υπάλληλο Tμήματος Ελέγχου
& Υποστήριξης Δικτύου Καταστημάτων
Προφίλ:
qÏ½ÐÓÍÄÈÐÕÖÏ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÑ½ÓÌÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊÍ¿
ÏÍÅ¼Ë ºÌÑÍÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÄËºÆÕÍÖÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
Ö½¼ÄÐÇ ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
Αρμοδιότητες:
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
και των κανόνων από το δίκτυο καταστημάτων της εταιρίας
q³ÄÐÇÄ¼ÁËÄÂÇÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌ
υποκαταστημάτων
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÇÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÑÀÉ¿
των καταστημάτων και των τμημάτων της εταιρίας
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖ
των καταστημάτων
q±ËÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑÏÀÑÇÆÈÊÎÌÄÈËÍÆÎÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÄÈÐÑ»ÇÔ
στατιστικής επιστήμης
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ»ÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÄÐÖÌÀÅÄ¼ÔÑÍÄ¼ÔÄÈÒÖÇÑ»
qÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ0GGJDF4VJUF
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ» ÐÑÀÄËËÇÌÈÊ¬
και στα αγγλικά
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÀÕÖÄÑÀÅÍÏÎÌ
Η θέση απαιτεί ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÊÑ½ÔÌÍÍ¿ ÑÑÈÊ»Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: KPC!UBYZESPNJLJHSÄÒºÀÑÄËºÕÓÐÇ±ÍÐÑ»
ÏÈÉÇÔÈÊÑ¿ÍÖÊÀÈÑÍÍÌÍÀÑÄÎÌÖÍÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÓÔÀÖÐÑÇÏ¬ÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀ
Ä¬ÔÍÏÄ¼ÑÄÌÀÁÏÄ¼ÑÄIUUQXXXUBYZESPNJLJHSBCPVUVT¢ÑÀÈÏÈÊ»
παρουσίαση: IUUQXXXUBYZESPNJLJHSTJUFTEFGBVMUGJMFTEPDVNFOUT
HU@FUBJSJLJ@QBSPZTJBTJQEG

Βοηθός Λογιστή

Συνεργάτης στον Τομέα Συμβούλων
Αναπτυξιακών και Ερευνητικών Έργων
Η εταιρία OPUS A.E.Ð¿ÁÍÖËÍÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÈËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔqXXXPQVT
HSqÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÄÈÏÍÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÐÑÍÌÑÍºÀÐÖÁÍ¿ËÓÌ
ÀÌÀÑÖÉÈÀÊÎÌÊÀÈÄÏÄÖÌÇÑÈÊÎÌºÏÆÓÌ®ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÒÀÐÖÄÑºÕÄÈ»
ÊÀÈÒÀÀÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÓÔÖÄ¿ÒÖÌÍÔºÏÆÍÖÑÇÌÄÊ½ÌÇÐÇÄËÄÑÎÌÐÊÍÈ
½ÑÇÑÀÔÁÈÓÐÈ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÑÇÌÖÍÁÍË»ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÎÌÐÕÄÃ¼ÓÌÐÑÍ
¦¢ ÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÈÕÄÈÏÇÐÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÑÍÖ¢ Ì¢¦¢ 
ÑÇÌÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÑÇÌÖÍÁÍË»ÏÍÑ¬ÐÄÓÌÐÄÄÏÄÖÌÇÑÈÊ¬ºÏÆÀÐÖ
ÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÄËËÇÌÈÊºÔÊÀÈÃÈÄÒÌÄ¼ÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ®ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÒÀÏºÄÈ
ÌÀºÕÄÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÐÑÇÌÖÍÁÍË»
ÀÌÀÑÖÉÈÀÊÎÌÏÍÑ¬ÐÄÓÌÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÄÈÃÍÑÍ¿ÄÌÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÑÍÖ ÌÀÑÖÉÈÀÊÍ¿½ÍÖ¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÖÍ
ÐÑ»ÏÈÉÇÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ ÇÄÖÕºÏÄÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔºÏÆÓÌÐÄÍ¬ÃÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ 
η καλή επικοινωνία και η επάρκεια τεκμηρίωσης επενδυτικών σχεδίων
Ñ½ÐÍÑÄÕÌÈÊ¬ ½ÐÍÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊ¬
¤ÒºÐÇÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÇÆÄÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÒÄÑÈÊ»Ô»ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÄ¼ÏÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÌÑÄÄÑÎÌÐÑÇÌÄÊ½ÌÇÐÇÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌºÏÆÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÕÏÈÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔ ÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÐÄÄ¼ÄÃÍÆÏÀÑÍ¿Ë½ÆÍÖ
Επιθυμητά προσόντα:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔÐÄCVTJOFTT»ÐÑÈÔÐ¿ÆÕÏÍÌÄÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ
ανάλογα το πτυχίο
q§ÇÕÀÌÈÊ½ÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÈÀÏÀÆÓÆ»ÔÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈÄÈÒÖÇÑ½ÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÐÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ποιότητας
Προσφέρονται ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ»ÀÍÈÁ»ÀÌÀË½ÆÓÔÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÍË¿ÊÀË½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍÀÊ½ËÍÖÒÍ e-mail:
HNBOBHFS!PQVTHS

Τεχνικός Βάρδιας Συστημάτων Διοδίων
ÄÏÈÍÕ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÔΘήβα
Κωδ.:°¡
®¤ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÇÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÐÖ
ÌÑ»ÏÇÐÇÔÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÒÀÀÏºÕÄÈÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÐÑÀÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ ÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊ¬ÊÀÈÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ¬ÐÑÍÈÕÄ¼ÀÑÓÌÐÖÐÑÇ
¬ÑÓÌÃÈÍÃ¼ÓÌ®ÈÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÅÍÏÍ¿ÌÐÑÍÖÔÐÑÀÒÍ¿ÔÃÈÍÃ¼ÓÌ
ÑÍÖÀÖÑÍÊÈÌÇÑÍÃÏ½ÍÖ ¢ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ»ÁÀÔ
Αρμοδιότητες ρόλου:
qÏÀÆÀÑÍÍÈÄ¼ÏÍËÇÑÈÊ»ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÄÈÐÊÄÖ»ÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
ÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÃÈÍÃ¼ÓÌ ÐÖÁ¬ËËÍÌÑÀÔÐÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÍÖÐÑÀÒÍ¿ÃÈÍÃ¼ÓÌ
q¢ÆÊÀÒÈÐÑ¬ÊÀÈÀÌÑÈÊÀÒÈÐÑ¬ÐÑÍÈÕÄ¼ÀÑÍÖÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÍ¿
ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÄÄÁÀ¼ÌÍÌÑÀÔ½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ 
ÐÑÍÕÄ¿ÍÌÑÀÔÐÑÇÌÍÏÒ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
qÀÏºÕÄÈÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÍÖÔÕÏ»ÐÑÄÔÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÄÐÊÍ½ÑÇÁºËÑÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖÔÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇÄ¼ËÖÐÇ
ÑÓÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÇÈÍÖÏÆÄ¼ÆÏÀÑºÔÀÌÀÅÍÏºÔÑÓÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÊÀÈÑÇÔÐÖÕÌ½ÑÇÑÀÔ
ÀÖÑÎÌÄÐÊÍ½ÑÇÌËÇÏºÐÑÄÏÇÄÌÇºÏÓÐÇÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÐÑÈÔÏÀÆÀÑÍÍÈÇÒÄ¼ÐÄÔÄÄÁ¬ÐÄÈÔ
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÊÀÈÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÍÌÇËÄÊÑÏÍÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ½ÄÉÍËÈÐ½
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ ÖËÈÊ¬ ÄÏÆÀËÄ¼ÀÊË ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÔÀÖÑÍ¿ ÄÉÀÐÅÀË¼×ÍÌÑÀÔÑÇÌÊÀÑÀËËÇË½ÑÇÑ¬ÑÍÖÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
της ηλεκτρολογίας
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÔÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÔÄÄÈÏ¼ÀÔÐÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ¤§
ÄÉÍËÈÐÍ¿ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ»ÐÄÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÁÈÍÇÕÀÌÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¦¬ÑÍÕÍÔ¬ÃÄÈÀÔÑÄÕÌ¼ÑÇÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐ¿ÐÑÇÀÁÀÏÃÈÎÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÈÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
q ÅÍÐ¼ÓÐÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÐÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÑÇÌÀ½ÃÍÐÇ
qÖÌºÄÈÀÐÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÊÀÌ½ÌÓÌÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍÀÊ½ËÍÖÒÍe-mail: IS!OFBPEPT
HS»ÐÑÍÅÀÉ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ°¡
ÆÈÀÑÍÌ»ÁÀÔ

"(SFFLIPUFMDIBJO JTTFFLJOHUPSFDSVJUBZPVOH EZOBNJD TLJMMFEBOE
IJHIMZNPUJWBUFE

Κωδικός θέσης: ACC1217

Hotel Manager

Η VoiceWebÀÍÑÄËÄ¼ÑÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÄÅÀÏÍÆÎÌTQFFDISFDPHOJUJPO ºÉÖÌÓÌÁÍÇÒÎÌ ÑÄÕÌÇÑ»ÔÌÍÇÍÐ¿ÌÇÔ
¥ ÊÀÈNPCJMFNBSLFUJOH¤7PJDF8FCÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÊÖÏ¼ÓÔÐÑÍÌ
ÑÏÀÄ×ÈÊ½ ÊÀÈ ÑÍÌ ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ ÑÍºÀ §ÄÑÀÉ¿ ÑÓÌ ÄËÀÑÎÌ ÑÇÔ
ÐÖÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÊÍÏÖÅÀ¼ÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ 
½ÓÔÍÈ05&$PTNPUF 7PEBGPOF 8JOE 1JSBFVT#BOL ¢ÒÌÈÊ»°Ï¬Ä×À 
'JSTU%BUB 7JMMBHF3PBETIPX "$4 §° .PWJTUBS $MBSP 5JHP 6NOJBI 
(MPCBDPN .PCJOJM 8BSJE "JSUFM 0SBOHF "JSUFMÊ¬
ÌÒºËÄÈÔÌÀÊ¬ÌÄÈÔÑÇÃÈÀÅÍÏ¬ÊÀÈÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔ¼ÀÔÊÍÏÖÅÀ¼ÀÔÍ¬ÃÀÔ
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÐÄºÌÀÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ Ç7PJDF8FCÀÌÀ×ÇÑ¬
ÈÊÀÌ½ÐÑºËÄÕÍÔ ÐÍÁÀÏ½ÊÀÈºÈÐÑÍ ÄÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ ÍÖÌÀ
ÍÏÄ¼ÌÀÀÌÑÄÄÉºÏÕÄÑÀÈ½ÕÈ½ÌÍÐÑÇÌÄÆÕÎÏÈÀÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ 
ÀËË¬ÊÀÈÐÑÇÃÈÄÒÌ» ÊÀÒÎÔÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈÍËÍºÌÀÊÀÈÈÍÃÖÌÀÈÊ¬ÐÑÈÔ
ÀÆÍÏºÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÈÔÀÏÀ
Ê¬ÑÓÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÒÀÏºÄÈÌÀÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÄÈÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÏÍÐ½ÌÑÀ
Βασικές αρμοδιότητες:
q°»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÓÌÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
¦ÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌ
q²ÀÏÀÊÑÇÏÈÐ½ÔÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÃÀÀÌÎÌÄÐ½ÃÓÌÊÀÈÊÀÑÀÕÎÏÈÐ»
τους στη γενική λογιστική
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q¢¼ËÖÐÇÒÄ¬ÑÓÌÄÅÍÏ¼ÀÔ ¢§¤
q¡ÍÇÒÇÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄÐÕºÐÇÄÑÇÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÊÀÈÑÈÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÏÍÔÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÍ¿ÔÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÇÏÓÎÌÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÄÔÖÍËÍ¼ÓÌÄËÀÑÎÌ
ÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÑÏÀÄ×ÈÊÎÌËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÀÄ¼ÍÖ
q¢ÈÐÏ¬ÉÄÈÔËÇÏÓºÔ
q¢ÉÓÑÄÏÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÐÑÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô»ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ.40GGJDF
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU/BWJTJPO
qÌÎÐÇÑ»ÏÇÐÇÔÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»
και στη γραπτή επικοινωνία
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ Ë»ÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Η VoiceWeb προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q§ÄÆ¬ËÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÍÖÌÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀÀÏÀ
ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
ÒºÐÇÔÐÑÍÀÊ½ËÍÖÒÍFNBJMIS!WPJDFXFCFV

'PSBDJUZSFTPSUIPUFMJOOPSUIXFTUFSO(SFFDF
Indicative job description:
q"ENJOJTUFST EJSFDUT BOEDPOUSPMTUIFPQFSBUJPOTPGUIFIPUFM
q"UUFOETUPHVFTUTFORVJSJFT SFRVFTUT DPNQMBJOUTBOEDPNQMJNFOUT
q.BOBHFTCVEHFUT GJOBODJBMQMBOTBOEDPOUSPMTFYQFOEJUVSF
q4FUTBOEXPSLTGPSTBMFTBOEQSPGJUUBSHFUT
q$POEVDUTQSPQFSUSBJOJOHUPFOTVSFQSPWJTJPOPGRVBMJUZTFSWJDFT
q"UUFOETUPDSJTJTPSFNFSHFODZTJUVBUJPOTBOEQFSGPSNTTFSWJDF
SFDPWFSZ
q.POJUPSTQFSTPOOFMUPFOTVSFHVFTUTSFDFJWFXBSNBUUFOUJPO
BOEQFSTPOBMSFDPHOJUJPO
q4VQFSWJTFTNBJOUFOBODF TVQQMJFT SFOPWBUJPOTBOEGVSOJTIJOH
q&OTVSFTDPNQMJBODFXJUIMJDFOTJOHMBXT IFBMUIBOETBGFUZBOEPUIFS
TUBUVUPSZSFHVMBUJPOT
Requirements:
q"SFMFWBOUEFHSFFJOIPTQJUBMJUZNBOBHFNFOUPSCVTJOFTTTDIPPM
GSPNBSFQVUBCMFFEVDBUJPOBMPSHBOJ[BUJPO
q"NJOJNVNPGZFBSTFYQFSJFODFJOPSTUBSIPUFMPSIPTQJUBMJUZ
JOEVTUSZSFRVJSFEJONBOBHFNFOUQPTJUJPOT
q4BMFTBOENBSLFUJOHFYQFSJFODFJTDPOTJEFSFEBQMVT
q5IFBCJMJUZUPEJTQMBZBIJHIEFHSFFPGQSPGFTTJPOBMJTNBOEJOUFHSJUZ
BTCFGJUUJOHBNFNCFSPGNBOBHFNFOU
q"IBOETPOPQFSBUJPOTNBOBHFNFOUBQQSPBDI
q&YDFMMFOUQMBOOJOH PSHBOJ[BUJPO BOEHVFTUTFSWJDFTTLJMMT
q0VUTUBOEJOHMFBEFSTIJQBOEDPNNVOJDBUJPOBCJMJUJFT
q&YDFMMFOUPSHBOJ[BUJPOBMBOEUJNFNBOBHFNFOUTLJMMT 
XJUIUIFBCJMJUZUPTFUQSJPSJUJFTGPSTFMGBOEPUIFST
q&GGJDJFODZJOXPSLJOHVOEFSTUSFTTGVMTJUVBUJPOTPSPODPNQMFY
FWFOUTBOEQSPKFDUT
q$PNQVUFSMJUFSBDZXJUILOPXMFEHFPGBWBSJFUZPGDPNQVUFSIPUFM
TPGUXBSFBQQMJDBUJPOT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF
q4VQFSJPSXSJUUFOBOEPSBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
We are offeringBDPNQFUJUJWFTBMBSZCBTFEPOFYQFSJFODF#POVT
TUSVDUVSFBWBJMBCMFJOBEEJUJPOUPTBMBSZBOEBDDPNNPEBUJPOQBDLBHF
"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEBTTUSJDUMZDPOGJEFOUJBMMZ*GZPVBSFJOUFSFTUFE
JOUIJTQPTJUJPOQMFBTFFNBJMZPVSSFTVNF NPUJWBUJPOMFUUFSBOESFDFOU
QJDUVSFUPUIFGPMMPXJOHaddress: IS!NPEVTBNQMJPDPN

Η Cripe A.E. ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ»ÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔÄÎÌÖÓÌÍ¼ÊÓÌÖÅÀÐ¬ÑÓÌ 
ÊÍÖÏÑÈÌÎÌ ÑÀÄÑÐÀÏÈÎÌÑÍ¼ÕÍÖ ÕÀËÈÎÌÊ¬ÆÈÀÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬
¬ÑÍÍÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÒºÐÇÑÍÖ

Γραμματειακή Υποστήριξη-Team
Assistant-Χαλάνδρι
Τόπος εργασίας:²ÀË¬ÌÃÏÈ
Ωράριο εργασίας: ÓÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÄÖÑºÏÀ¬ÁÁÀÑÍ ÄÏÄ½
Ο ρόλος:ÈÍÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÀ ÑÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÑÇÔÏÀÀÑÄÈÀÊ»Ô
±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ5FBN"TTJTUBOU²ÀË¬ÌÃÏÈÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÑÀÄÉ»Ô
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌÆÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÊË»ÐÄÓÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
q»ÂÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÏÍÐÅÍÏÎÌ ÀÍÐÑÍË»ÀÖÑÎÌ
ÊÀÈÊÀÑÀÕÎÏÈÐ»ÑÍÖÔÐÑÍ&31Ï½ÆÏÀÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÁ¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÑÈÍÊÀÑÀË½ÆÓÌÊ¬
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÕÄ¼ÍÖÄÀÅÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q²Ï»ÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ$3. 4BMFT &31 ¦ÄÅ¬ËÀÈÍ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ë½ÆÍÔ ÆÏÀÅ» ºÊÅÏÀÐÇ
q±ÂÇË»ÑÀÕ¿ÑÇÑÀÃÀÊÑÖËÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFBQQMJDBUJPOT 8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU 
"DDFTT
q²Ï»ÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ$3. 4BMFT &31 ¦ÄÅ¬ËÀÈÍ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q±ÂÇË»ÀÈÐÒÇÑÈÊ»
Απολαβές / παροχές:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍe-mail:
BUIFOT!DSJQFHS ÒÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
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Αγγελίες εργασίας
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Seajets ζητεί:
Υπάλληλο & Αποθηκάριο
Για να στελεχώσει το τμήμα προμηθειών.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα κάτωθι
ροσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÇÔÌÀÖÑÈË¼ÀÔ»ÑÇÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q ÌÎÑÀÑÍ½ÏÈÍÇËÈÊ¼ÀÔÄÑÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: purchasing@seajets.gr
¦ÖÏ¼À×ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½½ÈËÍÄÑÀÈÏÈÎÌÆÈÀÇÈÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÆÈÀ
ÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÆÏÀÅÄ¼ÍÖÑÓÌ ÒÇÌÎÌ
Υπάλληλος Γραφείου
Απαιτούμενα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ ÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÄËËÇÌÈÊÎÌ
ÆÏÀÑ½ÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½ÔË½ÆÍÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÓÐÑ»ÔÑ»ÏÇÐÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ ÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔ
ÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌ
ÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½ÔÖÍËÍÆÈÐÑ»
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖ.JDSPTPGU0GGJDF 8PSEÊÀÈ&YDFM
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀ½ÃÍÐÇÔÐÄºÌÀÆÏ»ÆÍÏÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊ¬ÑÓÀ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Πρόσθετα προσόντα:
qÌÎÐÄÈÔÌÀÖÑÈËÈÀÊÎÌÊÀÈÄÍÏÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ
Προσφέρει:
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÀ¼ÍÈÐÒ½
q ÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦ Ì½ÈÀÄÈÃ½ÀÑÀ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!TZOFSHZHSPVQHS
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÇºÏÍ
Υπάλληλος Γραφείου
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀÐÄÊÀË½Ä¼ÄÃÍ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤± 8JOEPXT91ÊÀÈÌÄ½ÑÄÏÍ 8PSE 
&YDFM 0VUMPPL
q³ÑÍÀÀÌÄÉÀÏÑ»ÑÓÔÇËÈÊ¼ÀÔ
q®È¬ÌÑÏÄÔÌÀºÕÍÖÌÄÊËÇÏÎÐÄÈÑÈÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÑÍÖÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: DW!MFSPTNBSJOBHS
με θέμα: cv for office staff.
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÄÑÀÈÏ¼ÀÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÂÇÅÈÍÍ¼ÇÐÇÔÀÏÕÄ¼ÍÖÐÑÍ
ÊºÌÑÏÍÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
Υπάλληλος Γραφείου
q§Ä¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: DWBUIFOT!NFDDBOJDB
gr με απαραίτητο τον κωδικό: DE-SEÐÑÍÒºÀÑÍÖFNBJM
Η εταιρία Medihub ÄºÃÏÀÑÇËÖÅ¬ÃÀ ÑÑÈÊ»Ô ÃÏÀÐÑÇÏÈ
ÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖÆÄ¼ÀÔÄÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÀÏÍØ½ÌÑÀ
ÊËÈÌÈÊ»ÔÃÈÀÑÏÍÅ»ÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÓÌÃÏÀÐÑÇÏÈ
ÍÑ»ÑÓÌÑÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬
Διοικητικό/Οικονομικό Στέλεχος
(κωδικός θέσης: ΔΟΣ)
Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
O/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει απαραίτητα
τα ακόλουθα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»ÊÍËÄÆ¼ÍÖÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÄÍÈÊÍÌÍÈÊ¬ 
ËÍÆÈÐÑÈÊ»»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÒºÐÇÖÀËË»ËÍÖ
ÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË½ÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÐÄÏÍÅÍÏÈÊ½ÊÀÈÆÏÀÑ½Ä¼ÄÃÍ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¬ÃÄÈÀÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÍÌÑºÏÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÐÑÍe-mail: cv@
NFEJIVCgr»ÐÑÍGBY»ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÍ¿ÌÀÏÇ
 °¦ ËÖÅ¬ÃÀ ÑÑÈÊ»ÔÀÃÍÒÄ¼À¬ÌÑÇÐÇÐÄ
½ËÍÖÔÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÒÀÊËÇÒÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Τelemarketing A.E.  Ç ÄÆÀË¿ÑÄÏÇ ÄÑÀÈÏ¼À ÓË»ÐÄÓÌ
À½ÑÇÌÑÇËÄ½ÏÀÐÇ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÍÑ»ÀÄÉÖÇ
ÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÑÇÔ
4 Yπαλλήλους Γραφείου
ÈÀÏÓÈÌ»»ÀÍÆÄÖÀÑÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÖÊÄ¼ÍÖ
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À

q³ÌÄÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Eπιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¤ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌ
ÏÍÐ½Ì
Η εταιρία προσφέρει:
q¿ÁÀÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½ÊÀÈÏÈÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦ 
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢¿ÊÍËÇÏ½ÐÁÀÐÇ ËÇÐ¼ÍÌ¤ ºÀÔ¥ÓÌ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail:
FSHBTJB!UFMFSFTQPOTF.gr

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

H Glassart A.E. ÏÓÑÍ½ÏÍÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÍËÖÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÐÑºÆÀÐÇÔ ×ÇÑ¬ÆÈÀÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À
Γραμματέα Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ DBNCSJEHFQSPGJDJFODZ
»NJDIJHBOQSPGJDJFODZ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± 8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: BENJOJTUSBUJPO!HMBTTBSUHS
Administrative Assistant
Location:"MJNPT"UIFOT (SFFDF *OUFSOBUJPOBM
EFTUJOBUJPOT
Contract Type:'VMMUJNF
MACAR Fine ProductsJTBOFXMZGPVOEFEDPNQBOZUIBU
IBTFOUFSFEUIFHPVSNFUTQFDJBMUZTFDUPSXJUIBOJOOPWBUJWF
(SFFLEBJSZQSPEVDUGPSEJTUSJCVUJPOJOGPSFJHONBSLFUTBMPOF
JOJUJBMMZ&VSPQF "TTVDI UIFDPNQBOZTFFLTUPFNQMPZB
IJHIMZPSHBOJ[FE"ENJOJTUSBUJWF"TTJTUBOUUPTVQQPSUWBSJPVT
EFQBSUNFOUTBOEDPPSEJOBUFWBSJPVTBDUJWJUJFTSFMBUFEUP
UIFPQFSBUJPOPGUIFIFBEPGGJDF3FQPSUJOHEJSFDUMZUPUIF
.BOBHJOH%JSFDUPS UIFTFMFDUFEDBOEJEBUFXJMMCFSFTQPOTJCMF
GPSBTTJTUJOHJOEBJMZGVODUJPOBMBDUJWJUJFTBOEXJMMGBDJMJUBUF
UIFNBOBHFNFOUJOUIFEFMJWFSZPGUBTLT)FTIFXJMMCF
SFTQPOTJCMF GPS B CSPBE TQFDUSVN PG BDUJWJUJFT JODMVEJOH
UIFNBJOUFOBODFPGPGGJDFQSPDFEVSFT BDDPVOUJOHJTTVFT 
QSPDVSFNFOU PG NBUFSJBMT  BOE HFOFSBM DPPSEJOBUJPO 
DPNNVOJDBUJPOCFUXFFOUIFWBSJPVTEFQBSUNFOUT
Key Responsibilities:
q1SPWJEFHFOFSBMBENJOJTUSBUJWFTVQQPSUBOTXFSJOH
BOEEJSFDUJOHQIPOFDBMMT XSJUJOHEJTUSJCVUJOHFNBJMT 
DPSSFTQPOEFODFNFNPT MFUUFST GBYFTBOEGPSNT
q6QEBUFBOENBJOUBJOPGGJDFQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
BDDPSEJOHUP*40
q-JBJTFXJUIWBSJPVTEFQBSUNFOUTUPIBOEMFSFRVFTUT
BOERVFSJFTEJSFDUFEUPUIFNBOBHFNFOU
q4FSWFBTBHBUFLFFQFSGPSUIF.BOBHJOH%JSFDUPS
BOEQSJPSJUJ[FUBTLTBDDPSEJOHUPJNQPSUBODF
q4VQQPSUWBSJPVTBENJOJTUSBUJWFJTTVFTSFMBUFE
UPUIFTBMFTEFQBSUNFOU
q0SHBOJ[FBDDPVOUJOHEPDVNFOUBUJPOSFMBUFEUPTBMFT
PSPUIFSDPMMBCPSBUJPOTXJUIUIFDPNQBOZ
q$POEVDUEBUBFOUSZPGFYQFOTFT SFQPSUTBOEDMJFOUEBUB
JO&31TPGUXBSF
q1SFQBSFNPOUIMZQBZSPMMSFQPSUPGTVQQMJFSTFNQMPZFF
TBMBSJFTQSJPSUPQBZEBUF
q.BOBHFQSPDVSFNFOUPGWBSJPVTNBUFSJBMT
DPNNVOJDBUFXJUITVQQMJFSTUPBDIJFWFCFTUQSJDJOH
UJNFMZEFMJWFSZ
q0WFSTFFQSPEVDUTUPDLPSEFSTUBUVTWJB&31TPGUXBSF
q.BOBHFBMMUSBWFMBDDPNNPEBUJPOTSFMBUFEUPCVTJOFTT
trips
q3FQSFTFOUUIFDPNQBOZSFTQPOTJCMZQSPGFTTJPOBMMZ
JOGJOBODJBMJOTUJUVUJPOT QVCMJDTFDUPSPGGJDFT 
BOEJOUFSOBUJPOBMNFFUJOHTOFFEFEUPTFUUMFBDDPVOUJOH
SFMBUFEJTTVFT
Desired Skills & Experience:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOCVTJOFTTSFMBUFEGJFME
q.JOJNVNZSTFYQFSJFODFBTBOBENJOJTUSBUJWF
assistant
q,OPXMFEHFPGPGGJDFNBOBHFNFOUTZTUFNT
BOEQSPDFEVSFT
q&YUSFNFMZQSPGJDJFOUJO&31TPGUXBSFBOE.JDSPTPGU
0GGJDFUPPMT .4&YDFMBOE.41PXFS1PJOU JOQBSUJDVMBS
q&YUFOTJWFLOPXMFEHFPGCPPLLFFQJOH QBZSPMM MBCPS
NBOBHFNFOUJOTVSBODFJTTVFT
q.BYJNVNPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMTBOEUIFBCJMJUZ
UPQSJPSJUJ[FNVMUJQMFDPNQFUJOHUBTLT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
PSBMXSJUUFOTLJMMT
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSFBOEEFMJWFSSFTVMUT
JOBEFNBOEJOHBOEGBTUQBDFE
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMDPNNVOJDBUJPO
BOEUIFBCJMJUZUPJOUFSBDUXJUITVQQMJFSTDMJFOUT
q4FMGESJWFOUIFBCJMJUZUPNBLFQPTJUJWFEFDJTJPOT
POCFIBMGPGUIFDPNQBOZ
q"UUFOUJPOUPEFUBJMBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q"CJMJUZUPUSBWFMCZWFIJDMFUPTFUUMFWBSJPVTJTTVFT
PVUTJEFPGUIFPGGJDF
q'MFYJCJMJUZUPUSBWFMJOUFSOBUJPOBMMZJGOFFEFE
Benefits:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZBOECFOFGJUT
q1SJWBUFNFEJDBMJOTVSBODF
q1SPBDUJWFBOEDIBMMFOHJOHXPSLFOWJSPONFOU

*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOKPJOJOHPVSUFBN QMFBTFFNBJMZPVS
DWUPe-mail: JOGP!NBDBSHS1MFBTFWJTJUPVSXFCTJUFGPS
GVSUIFSDPNQBOZJOGPSNBUJPOXXXNBDBSHS
Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A BMFBEJOH
DPNQBOZJOSFJOTVSBODFJOEVTUSZMPDBUFEJOUIFDJUZDFOUFS
PG"UIFOT (SFFDF OFFETUPIJSFBGFNBMFPGZFBST
PGBHFBT
Assistant Secretary /Receptionist
The successful candidateTIBMMQFSGPSNBXJEFSBOHFPG
BENJOJTUSBUJWFBOEPGGJDFTVQQPSUBDUJWJUJFTGPSUIFEFQBSUNFOU 
UPGBDJMJUBUFJUTFGGJDJFOUPQFSBUJPO QSPWJEJOHTFDSFUBSJBMBOE
DMFSJDBMTVQQPSU
Skills:
q)JHITDIPPMEJQMPNBPSFRVJWBMFOU
q&YDFMMFOUHSFFLFOHMJTIDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
XSJUUFOTQPLFO
q$PNQVUFSMJUFSBUFBOEFYQFSJFODFEJO.JDSPTPGUPGGJDF
BQQMJDBUJPOT .40GGJDF JOUFSOFU
q,OPXMFEHFPGDMFSJDBMBOEBENJOJTUSBUJWFQSPDFEVSFT
BOETZTUFNTTVDIBTGJMJOHBOESFDPSELFFQJOH
q,OPXMFEHFPGQSJODJQMFTBOEQSBDUJDFTPGCBTJDPGGJDF
NBOBHFNFOU
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBM QSPCMFNTPMWJOH PSHBOJ[BUJPOBM
BOEUJNFNBOBHFNFOUTLJMMT
q'MFYJCMF UFBNQMBZFS XFMMQSFTFOUFE
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPO
5PBQQMZGPSUIFQPTJUJPOQMFBTFTFOEVTZPVSDWCPUIJO
FOHMJTIBOEHSFFL BDDPNQBOJFECZBQIPUPUPe-mail: hr@
NBUSJYCSPLFSTDPN
Πρόσκληση Eκδήλωσης Eνδιαφέροντος
Η ΕΤ.Α.Π. Κυκλάδων ÀÐÑÈÊ»ÇÊÄÏÃÍÐÊÍÈÊ»ÄÑÀÈÏÄ¼ÀÑÍÖ
¢ÈÄËÇÑÇÏ¼ÍÖ¦ÖÊË¬ÃÓÌ ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÊÀÑÀÆÏ¬ÂÄÈÑÍ
ÃÈÀÒºÐÈÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÆÈÀÈÒÀÌ»ÄËËÍÌÑÈÊ»ÐÖ
ÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄºÃÏÀÑÇ¿ÏÍ
Γραμματεία Διοίκησης
Περιγραφή θέσης:
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ ÐÖÄÏÈËÀÁÀÌÍºÌÓÌ
ÑÓÌÄÑÀÊÈÌ»ÐÄÓÌÑÀÉÈÃÈÎÌÑÓÌÄËÎÌÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ 
ÑÓÌÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÓÌÊÀÈ¬ÐÇÔÅ¿ÐÄÓÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌÑÍÖÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÈÔÄÅ½ÐÍÌÀÀÈÑÇÒÄ¼
q°»ÏÇÐÇË»ÏÍÖÔÀÏÕÄ¼ÍÖÄÀÅÎÌÊÀÈÈÐÑÍÏÈÊ½
ÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÓÌÄÊ¬ÒÄÑÏ¼ÑÍ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÈÑÇ¬ÑÓÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
½ËÓÌÑÓÌÏÍÐÎÓÌÍÏÆÀÌÈÐÎÌÅÍÏºÓÌ
ÄÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÀ
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ ÃÇÍÐ¼ÓÌÐÕºÐÄÓÌ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ NBSLFUJOH ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔºÏÆÓÌ
ÐÕÄÑÈÊÍ¼ÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¼Ñ¼ÑËÍÈÐÍÖÃÎÌÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
ÀÌ¬ËÍÆÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÄÔÒºÐÄÈÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÒºÐÈÐÇ
ÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÎÌÀÏ¬ËËÇËÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÕÏ»ÐÇÔÆÏÀÑÍ¿ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊÍ¿Ë½ÆÍÖ
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÕºÐÄÓÌ
ÄÄÊÏÍÐÎÍÖÔÑÍÖÑ¿ÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¬ËËÓÌÆËÓÐÐÎÌ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÀÌ¬ËÍÆÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÐÖÆÆÏÀÅ»ÊÄÈºÌÓÌ ÃÄËÑ¼ÓÌÑ¿ÍÖ 
ÀÌÀÅÍÏÎÌÄÏÀÆºÌÓÌ Ñ»ÏÇÐÇQSFTTGJMFÊË
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½ÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÃÈÀÃÈÊÑ¿ÍÖ ÄÅÀÏÍÆºÔXFC FNBJM TPDJBMNFEJB 
ÊÀÈ.JDSPTPGU0GGJDF 8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊÈÌ»ÐÄÓÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÀÌÀËÖÑÈÊ½
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ºÓÔÑÇÌÀÏÀÐÊÄÖ»ÄÊÄÁÏ¼ÍÖ ÐÑÍ
ÄÉ»Ôe-mail: FEJNBLPQ!DZDMBEFTDDHS
Advent TechnologiesJTBXPSMEMFBEFSJOBEWBODFENBUFSJBMT
BOEEFWJDFTGPSFOFSHZ EFGFOTF TFDVSJUZBOEBFSPTQBDF
BQQMJDBUJPOT"EWFOU5FDIOPMPHJFTJTTFFLJOHGPSBO
Administration Assistant
'PSJUTPGGJDFTMPDBUFEJO1BUSBT4DJFODF1BSLXIPJTMPPLJOH
GPSPQQPSUVOJUJFTJOBHSPXJOH EZOBNJD FYDJUJOHFOWJSPONFOU
Requirementsthe candidates should possess:
q#BDIFMPSTEFHSFF CVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO "&*5&*
q&YQFSJFODFJOBDDPVOUJOHTIPVMECFBOBTTFU
q,OPXMFEHFPG4PGUPOFQSPHSBNTIPVMECFBOBTTFU
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
JOHSFFLBOEFOHMJTI
q7FSZHPPELOPXMFEHFPG.40GGJDF
8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU 0VUMPPL
q)JHIMFBSOJOHBHJMJUZBOEDPOUJOVPVTJNQSPWFNFOU
NJOETFU
q4USPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMTBOEUFBNQMBZFSTQJSJU
1MFBTFTFOEZPVSSFTVNFTUPe-mail:
DEFOEJ!BEWFOUFOFSHZDPN BUU.ST$IBSB%FOEJ
Matrix Insurance & Reinsurance Brokers S.A BMFBEJOH
DPNQBOZJOSFJOTVSBODFJOEVTUSZMPDBUFEJOUIFDJUZDFOUFS
PG"UIFOT (SFFDF OFFETUPIJSFBQFSTPOPGZFBST
PGBHFBT

Assistant Secretary/Receptionist
5IF TVDDFTTGVM DBOEJEBUF TIBMM QFSGPSN B XJEF SBOHF PG
BENJOJTUSBUJWFBOEPGGJDFTVQQPSUBDUJWJUJFTGPSUIFEFQBSUNFOU 
UPGBDJMJUBUFJUTFGGJDJFOUPQFSBUJPO QSPWJEJOHTFDSFUBSJBMBOE
DMFSJDBMTVQQPSU
Skills:
q)JHITDIPPMEJQMPNBPSFRVJWBMFOU
q&YDFMMFOUHSFFLFOHMJTIDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
XSJUUFOTQPLFO
q$PNQVUFSMJUFSBUFBOEFYQFSJFODFEJO.JDSPTPGUPGGJDF
BQQMJDBUJPOT .40GGJDF JOUFSOFU
q,OPXMFEHFPGDMFSJDBMBOEBENJOJTUSBUJWFQSPDFEVSFT
BOETZTUFNTTVDIBTGJMJOHBOESFDPSELFFQJOH
q,OPXMFEHFPGQSJODJQMFTBOEQSBDUJDFTPGCBTJDPGGJDF
NBOBHFNFOU
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBM QSPCMFNTPMWJOH PSHBOJ[BUJPOBM
BOEUJNFNBOBHFNFOUTLJMMT
q'MFYJCMF UFBNQMBZFS XFMMQSFTFOUFE
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPO
5PBQQMZGPSUIFQPTJUJPOQMFBTFTFOEVTZPVSDWCPUIJO
FOHMJTIBOEHSFFL BDDPNQBOJFECZBQIPUP UPe-mail: hr@
NBUSJYCSPLFSTDPN
SOFMEDICA HellasJTNFNCFSPGBHSPVQPGDPNQBOJFT XXX
TPGNFEJDBDPN XIJDIPQFSBUFTTJODFJODPVOUSJFTPG
4PVUIFBTUFSO&VSPQF 3PNBOJB (SFFDF #VMHBSJB$ZQSVT 
BOEQSPWJEFTUIPVTBOETPGQBUJFOUTXJUI*OOPWBUJWF.FEJDBM
5FDIOPMPHJFTBTXFMMBTXJUITQFDJBMJ[FE)FBMUI4FSWJDFT
5IFDPNQBOZJTMPPLJOHUPIJSFBO
Administrative Assistant
for its offices in Athens, Greece
5IFTVDDFTTGVMDBOEJEBUFTIPVMEIBWFUIFGPMMPXJOH
QSPGJMF
q8PSLJOHFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPO
q&YDFMMFOU&OHMJTI 1SPGJDJFODZEJQMPNB
q&YDFMMFOUDPNQVUFSTLJMMT 8PSE &YDFM 1PXFSQPJOU
q&YQFSJFODFJOQVCMJDUFOEFSTJOUIFIFBMUIDBSFJOEVTUSZ
q"WBJMBCJMJUZUPXPSLGMFYJCMFIPVST
q(PPEJOUFSQFSTPOBMTLJMMTBOEBCJMJUZUPEFBMXJUIQFPQMF
BUBMMMFWFMTXJUITFOTJUJWJUZBOEUBDU
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT CPUIWFSCBMBOEXSJUUFO
q6OJWFSTJUZ%FHSFFBOEUIFLOPXMFEHFPGBOFYUSB
MBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
4FOEZPVSDWUPFNBJMJOGPHS!TPGNFEJDBDPN

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Digital Marketing Manager Graphic Designer
Αρμοδιότητες:
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»Ë¬ÌÍÖNBSLFUJOH
q Ì¬ÑÖÉÇÄÏÈÄÕÍºÌÍÖÆÈÀÑÍXFCTJUFÊÀÈÑÀTPDJBM
NFEJB
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌËÍÆÀÏÈÀÐÎÌTPDJBMNFEJB
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈºËÄÆÕÍÔÃÈÀÅÇ¼ÐÄÓÌÐÄTPDJBMNFEJB
ÊÀÈÇÕÀÌºÔÀÌÀ×»ÑÇÐÇÔ
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀSFQPSUT
Απαραίτητα προσόντα-δεξιότητες:
q¢ÈÒÖÇÑ½ÑÖÕ¼ÍÐÕÄÑÈÊ½ÄNBSLFUJOH "&*5&**&,
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÓÌºÐÓÌÊÍÈÌÓÌÈÊ»ÔÃÈÊÑ¿ÓÐÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½Ô"EPCF1IPUPTIPQ
q²ÏÇÐÇUPPMT½ÓÔ(PPHMFBOBMZUJDT (PPHMFBEXPSET
'BDFCPPLBET
q³ÏÈÐÑÇÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÐÖÆÆÏÀÅ»ÔÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÍ¿ÊÄÈºÌÍÖ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Παροχές:
q'VMMUJNFÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: MB[PVEJT!WJUBZPVHS
¤ ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ» ÀËÖÐ¼ÃÀ Across Hotels & Resorts Ä 
ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇ
Ï½ÐËÇÂÇ
Υπεύθυνο Ανθρώπινου Δυναμικού
Θεσσαλονίκη (κωδικός θέσης: HR 1/2018)
®¤ÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÑÍÌÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Κύρια καθήκοντα:
q¦ÀÑ¬ÏÑÈÐÇË¬ÌÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÆÈÀÊ¬ÒÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»
ÍÌ¬ÃÀ
q ÌÀ×»ÑÇÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½Ô
ÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÔÊÀÈÏ½ÐËÇÂÇÔ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
Ï½ÐËÇÂÇÔÊÀÈÀ½ËÖÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÄÕ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÄÑÍÊÄÌÑÏÈÊ½ËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
qÖÌÄÕ»ÔºËÄÆÕÍÔÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÀ½ÃÍÐÇÔ
ÊÀÈÑÇÔÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÑÍÖÊ½ÐÑÍÖÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÌ¬ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ ÄËºÆÕÍÖ
ÊÀÈÀ½ÃÍÐÇÔÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
q¢¼ËÖÐÇÃÈÀÅÍÏÎÌÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÄÑÇÁºËÑÈÐÑÇÃÖÌÀÑ»ºÒÍÃÍÆÈÀ½ËÍÖÔ
qÖÌÄÕ»ÔÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÑÓÌÄÉÄË¼ÉÄÓÌÊÀÈÑÓÌÀËËÀÆÎÌÐÄÀÖÑ»
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÍÖÐÕÄÑ¼×ÍÌÑÀÈ
ÄÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
συνέχεια στη σελ. 12
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ
Η Forthcrs Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες παροχής προϊόντων λογισμικού και ηλεκτρονικών υπηρεσιών
συστημάτων κρατήσεων και εισιτηρίων σε Ελλάδα και
εξωτερικό στους τομείς των μεταφορών, του τουρισμού
και του πολιτισμού, εταιρία που ανήκει στη Forthnet, την
εταιρία που έφερε το internet και τη συνδρομητική τηλεόραση
στην Ελλάδα και παρέχει υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και
ψυχαγωγίας με το εμπορικό σήμα Νοva, ζητά να προσλάβει
για τα γραφεία της στην Καλλιθέα:
Senior Java Developer
(κωδ. θέσης: SJD/17)
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:
qÀÁ¬ÌÄÈÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÆÈÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÌºÓÌNPEVMFT
ÐÑÍÌÊÄÌÑÏÈÊ½ÖÏ»ÌÀÑÍÖBQQMJDBUJPOTFSWFS
q±ËÍÍÈÄ¼Á¬ÐÄÈÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÌºÀNPEVMFT
qÖÌÑÇÏÄ¼Á¬ÐÄÈÀÈÑÇ¬ÑÓÌÖÅÈÐÑ¬ÄÌÀNPEVMFT
qÖÆÆÏ¬ÅÄÈÑÄÕÌÈÊ¬ÐÕ½ËÈÀÐÑÍÌÊÎÃÈÊ¬
του, ώστε να είναι κατανοητές οι διαδικασίες
qÖÆÆÏ¬ÅÄÈÍÃÇÆ¼ÄÔÕÏ»ÐÇÔÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÓÌNPEVMFTÍÖÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ ÍËÖÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
πληροφορικής)
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄ+BWB
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄGSBNFXPSLTNBWFO IJCFSOBUF TQSJOH HXU
q&ÄÈÏ¼ÀÐÄÁ¬ÐÄÈÔÃÄÃÍºÌÓÌQPTUHSF42-
PSBDMF»%#ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄBQQMJDBUJPOTFSWFSTBQBDIF 5PNDBU
q&ÄÈÏ¼ÀÐÄÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ5$1*1 XFCTFSWJDFT 3&45 
+"984 MVDFOF TPMS
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤± .40GGJDF
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:
qÌÄ¿ÀPÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÊÀÈÊÏÈÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ Ë»ÂÇÔ
αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
χρόνου και όγκου εργασίας
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÕÍ¿ÔÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÄÊ¬ÒÇÐÇÔ
νέων τεχνολογιών
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÃÈÓÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÍÀÃÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Επισύναψη βιογραφικών στο link:
httpXXXGPSUIOFUHSDBSFFST
Intrasoft International,BMFBEJOH&VSPQFBO*5TPMVUJPOT
QSPWJEFS JTTFFLJOHBQSPGFTTJPOBMUPDPWFSUIFGPMMPXJOH
PQFOJOH
Senior Node.js/React Web Developer
for Lottery/Betting Solutions
Your role: :PVXJMMCFQBSUPGBJOTQJSFEUFBNMFWFSBHJOH
DVUUJOHFEHFUFDIOPMPHJFTJOUIFMPUUFSZCFUUJOHJOEVTUSZ
XJUIUIFGPMMPXJOHkey responsibilities:
q$PMMBCPSBUJPOXJUIUFBNNFNCFSTUPVOEFSTUBOE
SFRVJSFNFOUTBOEQSPQPTFTPMVUJPOT
q&OHBHFJO696*EFTJHOFSTUPJNQMFNFOUIJHIMZ
JOUVJUJWFVTFSFYQFSJFODFT
q%FWFMPQBOENBJOUBJODPEF BQQMJDBUJPOMJCSBSJFT
BOEQSPEVDFUFDIOJDBMEPDVNFOUBUJPO
q1BSUJDJQBUFJO4DSVNNFFUJOHT QSPWJEFUFDIOJDBM
BTTFTTNFOUT QFSGPSNQFFSDPEFSFWJFXTBOEQSPEVDF
UJNFFTUJNBUFTGPSEFWFMPQNFOUUBTLT
q.FOUPSKVOJPSQSPGJMFTJOBSFBPGFYQFSUJTF
Required skills:
q%FHSFFJODPNQVUFSTDJFODFPSPUIFSSFMFWBOUGJFME
q&YQFSJFODFJOFOUFSQSJTFXJEFXFCEFWFMPQNFOU
QSPKFDUT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFBOEQSPWFOFYQFSJFODFJO/PEF
KTBOEPS3FBDU
q&YQFSJFODFJO)5.-BOE$44
Desired skills:
q'BNJMJBSJUZXJUI0SBDMF%# $BTTBOESB
BOEPS3FEJT
q&YQFSJFODFPO%FWFMPQJOHNJDSPTFSWJDFTBSDIJUFDUVSF
q&YQFSJFODFPO"UMBTTJBOTUBDL
+JSB #BNCPP 4UBTI $POGMVFODF FUD
q&YQPTVSFUPTFSWFSTJEFUFDIOPMPHJFTTVDIBT/&5
PS+BWB&&
q&YQPTVSFJO/PEFKTGSBNFXPSLT
TVDIBT&YQSFTT )BQJKTBOEPS3FBDU'MVY3FEVY
q)BOETPOFYQFSJFODFJOUPPMTTVDIBTOQN HSVOUFUD
q&YQFSJFODFJOTPVSDFDPOUSPMUPPMT
(*5 4VCWFSTJPO BOEDPOUJOVPVTJOUFHSBUJPO
CFTUQSBDUJDFT
q8PSLJOHLOPXMFEHFPGUIFHFOFSBMXFCMBOETDBQF 
BSDIJUFDUVSFT USFOET BOEFNFSHJOHUFDIOPMPHJFT
Personal characteristics:
q4USPOHBOBMZUJDBMBOEQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q"CJMJUZUPXPSLJOEFQFOEFOUMZ
BOEBMTPBTQBSUPGBUFBN
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMBOEUFBNCVJMEJOHTLJMMT
q)JHIMZTFMGNPUJWBUFEBOENFUIPEJDBM XJUIBUUFOUJPO
UPEFUBJM
Intrasoft International provides:BDSFBUJWF DIBMMFOHJOH
BOEEZOBNJDNVMUJOBUJPOBMFOWJSPONFOUXIJDIFODPVSBHFT
UFBNTQJSJU DPOUJOVPVTMFBSOJOHBOEGBTUDBSFFSHSPXUI
'PSJOGPSNBUJPOSFHBSEJOHPVSDPNQBOZ DVSSFOUQSPKFDUT
BOEPQFOJOHTBSPVOE&VSPQF QMFBTFDPOTVMUPVSXFCTJUF
XXXJOUSBTPGUJOUMDPN
1MFBTFTVCNJUZPVSDWTJOFOHMJTIUPUIJTlink: HPPHM5,U;ZH
"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEBTTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών
ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην
¢ËË¬ÃÀ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÍÃÈÄÒÌºÔÏ½ÑÖÍ*40 
στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ)"EFDDP ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇ
της στον κλάδο της εμπορίας κατασκευαστικών υλικών,
ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
ERP Consultant
(με έδρα τη Δράμα) (κωδ. θέσης: 722/76264)
Περιγραφή θέσης:
q Ì¬ËÖÐÇ ÐÕÄÃÈÀÐ½Ô ÊÀÑÀÆÏÀÅ» ÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇ
ÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇË¿ÐÄÓÌÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ&31
q¢¼ÁËÄÂÇ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÖÌÀÃºËÅÓÌ 
ÕÏÇÐÑÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢* ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÍÈÊÍÌÍÈÊ¬
λογιστική
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÌÑÄ  ÄÑÎÌÐÄÄÊÑÄÌ»
ÕÏ»ÐÇ&31
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÐÄ&31BQQMJDBUJPOT
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄ¼ËÖÐÇÔÐ¿ÌÒÄÑÓÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ºÐÓFNBJM
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: JOGPBUI!BEFDDPDPN μέσω
GBYÐÑÍÌÀÏÈÒ½ »ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ"EFDDP
)3  ÌÃÏÈÀÌÍÖ½ËÄÓÔ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση
ÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας XXXBEFDDP
HS και καταχωρήστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση
ÀÔ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Η MLS–Making Life SimpleÀÌÀ×ÇÑ¬ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Προγραμματιστή Unity/Android
(κωδικός θέσης: Π.U.Α.)
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥À½ÐÕÍËºÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô»ÍËÖÑÄÕÌÄ¼ÍÖ
q6OJUZQSPHSBNNJOHHBNFEFWFMPQNFOU
q"OESPJE+BWB
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¦ÀÈÌÍÑÍ¼ÀÊÀÈÌºÄÔÈÃºÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Επιθυμητά προσόντα:
q1)1
q7JEFP$BMMT8FC35$&YQFSJFODF
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÒ»ÊÄÔÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃ¼ÌÍÖÌ
σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: PLPVWFMB!NMTHS
Η εταιρία Candi με κύρια δραστηριότητα την υλοποίηση
ËÍÆÈÐÈÊÍ¿ ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÄÐÀ¬ÑÍÍÆÈÀÌÀÐÑÄËÄÕÎÐÄÈÑÇ
θέση του:
Προγραμματιστή
ÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÐÄË»ÏÇÄÌÒ»ÄÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ°ÍÀÌÑÈÊÄ¼μενο εργασίας αφορά στην ανάπτυξη προϊόντων της εταιρίας
»ÊÀÈÐÑÇÌÄÊÑºËÄÐÇºÏÆÓÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
Προφίλ υποψηφίου:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
qÌÎÐÄÈÔÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÆËÎÐÐÄÔ
ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ.JDSPTPGU
/&5'SBNFXPSL $7# "41/&5XFCGPSNT.7$
XFC"1*
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÐÕÄÃ¼ÀÐÇÊÀÈÐÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÐÕÄÐÈÀÊÎÌ
Á¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌ 3%#.4
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀXFCTFSWJDFT
3&454PBQ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇºÏÆÓÌÊÀÈÄÏÆÀÐÈÎÌ
Επιπλέον γνώσεις που θα εκτιμηθούν:
qÌÎÐÇÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇNPCJMFÄÅÀÏÍÆÎÌ
9BNBSJO
qÌÎÐÄÈÔÐÄDPOUBJOFSTÊÀÈNJDSPTFSWJDFT
/&5$PSF%PDLFS,VCFSOFUFT"[VSF
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÀ½ÊÑÇÐÇÊÀÈÄÑ¬ÃÍÐÇÆÌÎÐÄÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊ¬ÑÓÀ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
και εντός αυστηρών προθεσμιών
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÕÄÈÏÈÐÍ¿ÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ
q´ÅÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
στο αποτέλεσμα
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÄÈËÍÆ»Ô
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÏÍÊË»ÐÄÈÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: DW!DBOEJHS

Software Implementation Engineer
As a Software Implementation Engineer,
you will be responsible for:
q5SBOTMBUJOHGVODUJPOBMSFRVJSFNFOUTJOUPUFDIOJDBM
SFRVJSFNFOUT
q%FWFMPQJOH DVTUPNJ[JOHBOEDPOGJHVSJOHTUBOEBSE
QSPEVDUTJOUPDVTUPNTPMVUJPOT BDDPSEJOHUPDVTUPNFS
TQFDJGJDBUJPOT
q1SFQBSJOHUFTUQMBOTBOEUFTUJOHUIFTPMVUJPOT
q%FQMPZJOHJNQMFNFOUFETPMVUJPOTBOEBTTJTUJOH
DVTUPNFSTJOUFTUJOHUIFEFMJWFSFETPMVUJPOT
q,OPXMFEHFTIBSJOHEPDVNFOUJOHJNQMFNFOUFE
TPMVUJPOTBOEVQEBUJOHUIFTFUPGEPDVNFOUTBWBJMBCMF
POCFTUQSBDUJDFTBOESFGFSFODFGMPXT
You will need to:
q6OEFSTUBOEXIBUUIFDVTUPNFSBOEQSPKFDUNBOBHFS
OFFE
q#FQSPBDUJWF UBLFPXOFSTIJQ GPDVTPOQSPCMFNTPMWJOH
NPSFUIBOQSPCMFNGJOEJOHBOEUIJOLBCPVUDPOUJOVPVT
JNQSPWFNFOUBMXBZTGJOEOFXUPPMTBOENFUIPET
GPSZPVSTFMGBOEZPVSDPMMFBHVFT
q#FBOFYDFMMFOUDPNNVOJDBUPS
q&OHMJTIJTPVSHSPVQTDPNNPOMBOHVBHF TPFYDFMMFOU
TQPLFOBOEXSJUUFOFOHMJTIJTBNVTU
q7BMVFUFBNFGGPSU CFBUFBNQMBZFSBOEEFMJWFS
BVUPOPNPVTMZXJUIMJUUMFTVQFSWJTJPO
q"MXBZTCFDVSJPVTBCPVUMFBSOJOHOFXUFDIOPMPHJFT
BOEEFWFMPQNFOUNFUIPET
What you bring:
q%FTJSFUPKVNQTUBSUZPVSDBSFFSCZXPSLJOH
JOBDIBMMFOHJOHFOWJSPONFOU
q"UMFBTUCBTJDLOPXMFEHFPG1)1
q,OPXMFEHFPGEBUBCBTFT JOQBSUJDVMBS42-
XPVMECFBQMVT
q,OPXMFEHFPSEFTJSFUPNBTUFS9.- 94- 94% 
94-'0 )5.q6OJYPS001LOPXMFEHFJTBQMVT
q%FTJSFUPNBLFDPNQMFYGMPXTMPPLTJNQMF
Benefits:
q"CJMJUZUPXPSLXJUIDVUUJOHFEHFUFDIOPMPHJFTQSPEVDUT
q%FFQFOZPVSLOPXMFEHFBOEGVSUIFSEFWFMPQ
ZPVSQFSTPOBMDPNQFUFODJFT
"QQMZUPe-mail: DW!VQDPNFV
ERP Navision Developer
Logicom Public Ltd JT DVSSFOUMZ TFFLJOH UP SFDSVJU B
QSPGFTTJPOBMUPBTTVNFUIFSPMFPG&31/BWJTJPO%FWFMPQFS
1SJNBSZ EVUJFT JODMVEF UIF EFTJHO  EFWFMPQNFOU BOE
EFQMPZNFOU PG &31 /BWJTJPO  DVTUPNJ[BUJPOT 5IF
TVDDFTTGVMDBOEJEBUFXJMMBMTPBTTJTUJOUIFNBJOUFOBODF
BOE BENJOJTUSBUJPO PG UIF DPNQBOZT &31 TZTUFNT BOE
EBUBCBTFT BTXFMMBTPGGFSPQFSBUJPOBMTVQQPSUUP&31VTFST
5IFQPTJUJPOJTCBTFEJO/JDPTJB $ZQSVT5IFSFDSVJUNFOU
BOETFMFDUJPOUFBNXJMMNPTUQSPCBCMZDPOEVDUJOUFSWJFXT
JO"UIFOT(SFFDFXJUIRVBMJGJFETIPSUMJTUFEDBOEJEBUFT*O
UIFJSBQQMJDBUJPO DBOEJEBUFTBSFBTLFEUPEFDMBSFUIBUUIFZ
BSFXJMMJOHUPSFMPDBUF
Job description-More specifically, the successful
candidate will be responsible for the:
q.BJOUFOBODFBOEBENJOJTUSBUJPOPGDPNQBOZT&31
TZTUFNTBOEEBUBCBTFT
q%FWFMPQNFOUPGEBUBCBTFBQQMJDBUJPOT
BUUIFCBDLFOEPGUIF&31TZTUFNT
q%FWFMPQNFOUBOEEFQMPZNFOUPG&31DVTUPNJ[BUJPOT
UPNFFUOFXGVODUJPOBMSFRVJSFNFOUT
q%FWFMPQNFOUBOEEFTJHOPGDVTUPNSFQPSUTCBTFE
POVTFSTSFRVJSFNFOUT
q0QFSBUJPOBMTVQQPSUUP&31VTFST
q%FWFMPQNFOUXFCTFSWJDFTUPJOUFHSBUF/"7
XJUIUSBEJOHQBSUOFST
Desired skills and expertise-Candidate must meet
the following requirements:
q"CBDIFMPSTEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODFPSSFMBUFE
*5GJFME
qZFBSTPGQSFWJPVTFYQFSJFODFBTBEFWFMPQFS
PO.JDSPTPGUUFDIOPMPHJFT
q.4%ZOBNJDT/"7%FWFMPQFSXJUIBNJOJNVN
PGZFBSTXPSLJOHFYQFSJFODF
q42-TFSWFSBENJOJTUSBUJPOBOEEFWFMPQNFOUTLJMMT
q8FCEFWFMPQNFOUTLJMMTXJUITPVOELOPXMFEHFPG"41
OFUBOE3&45+40/XFCTFSWJDFT
q&YDFMMFOU/"7QSPHSBNNJOHTLJMMT
q&YDFMMFOUPSBMBOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOCPUI
HSFFLBOEFOHMJTI
q1MBOOJOHBOEUJNFNBOBHFNFOUTLJMMT
q.BOBHFNVMUJQMFQSPKFDUTBUUIFTBNFUJNF
Remuneration:"OBUUSBDUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHFXJMM
CF PGGFSFE UP UIF TVDDFTTGVM DBOEJEBUFT BDDPSEJOH UP
RVBMJGJDBUJPOTBOEFYQFSJFODF
8FSFTFSWFUIFSJHIUUPSFNPWFUIFBOOPVODFNFOUBUBOZ
QPJOUJOUJNFXIFOBTBUJTGBDUPSZOVNCFSPGBQQMJDBUJPOTIBT
CFFOSFDFJWFE0OMZBQQMJDBOUTXIPTFQSFWJPVTFYQFSJFODF
BOERVBMJGJDBUJPOTDMPTFMZNBUDIUIFSFRVJSFNFOUTPGUIF
QPTJUJPOXJMMCFDPOUBDUFE"QQMZUPe-mail: BBSUFNJPV!
MPHJDPNOFU
¢ÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔÄÈÒÖÄ¼ÌÀÐÖÌÄÏÆÀÐÑÄ¼
μόνιμα με έναν ή μία:
ERP Programmer
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει
να διαθέτουν:
qÄÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇ ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇOFU
qÌÎÐÇºÊÃÍÐÇÔSFQPSUT
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÊÀÈÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀËÍÆÈÐÑÈÊÎÌ

Βιογραφικά σημειώματα αναφέροντας τη θέση στην οποία
θέλετε να απασχοληθείτε στο link: IUUQXXXISTUSBUFHZ
HSBHHFMJFTFSHBTJBTKPCBETFSQQSPHSBNNFS
Web Developer
UK, South Wales
"OPQQPSUVOJUZIBTBSJTFOGPSBTLJMMFEMBUFSBMUIJOLJOH8FC
%FWFMPQFS UP KPJO BO FYQBOEJOH JOOPWBUJWF BOE GPSXBSE
UIJOLJOHPSHBOJTBUJPO8PSLJOHBMPOHTJEFIJHIMZFYQFSJFODFE
BOEJOWFOUJWFDPMMFBHVFTZPVXJMMCFEFWFMPQJOHBOEBEEJOH
OFXBQQMJDBUJPOTUPUIFOFYUHFOFSBUJPO$MPVECBTFETZTUFN 
UIBUTFSWFTUIFCVTJOFTTUPCVTJOFTT&VSPQFBOIPTQJUBMJUZ
TFDUPS&YQFSJFODFXJUIGSPOUFOEUFDIOPMPHJFTTVDIBT
$44)5.- #PPUTUSBQ K2VFSZ+BWBTDSJQU XPVMECFVTFGVM
&YDFMMFOUTDPQFGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO5IFDPNQBOZIBT
PGGJDFTJOUIF6, (SFFDFBOE4QBJO
The role:8PSLJOHDMPTFMZXJUIJOBTNBMMEFWFMPQNFOUUFBN
ZPVXJMMCFFYQFDUFEUPCFGVMMZFOHBHFEJOUIFEFWFMPQNFOU
QSPDFTTGSPN JOJUJBMEFTJHODPODFQUTUISPVHIUPUFTUJOH
BOEJNQMFNFOUBUJPOXPSLJOHXJUIJOUIFMBUFTU1)1-BSBWFM
GSBNFXPSL5IFSFJTTDPQFUPCFJOWPMWFEJO'VMM4UBDL8FC
%FWFMPQNFOUJODMVEJOH)5.- #PPUTUSBQ $44 K2VFSZ
+BWB4DSJQUBOEVTJOHUIJSEQBSUZ"1*T
Required:
q1)142-HPPEFYQFSJFODFVTJOH001
q-BSBWFM FYQFSJFODF QSFGFSBCMZ ZFBS
q)5.-$44+4K2VFSZCBTJDFYQFSJFODF
q9.-+40/CBTJDVOEFSTUBOEJOH
q7FSTJPOJOH (*5
Optional:
q8PSLJOHXJUIUIJSEQBSUZ"1*TGPSEBUBIBOEMJOHVTJOH
9.-+40/BOE$VSM
q5FTUJOHBOERVBMJUZBTTVSBODF 2" FYQFSJFODF
q4VQQPSUUJDLFUJOHTZTUFN +JSBPSSFMFWBOU
q0QQPSUVOJUZBOEDBSFFSQSPHSFTTJPO
5IJTJTBOJOOPWBUJWFBOEGPSXBSEUIJOLJOHPSHBOJTBUJPOEVSJOH
BQFSJPEPGQMBOOFEHSPXUI5IFSPMFPGGFSTBDPNQFUJUJWF
TBMBSZBOEBOFYDFMMFOUTDPQFGPSDBSFFSQSPHSFTTJPOBOE
DPOTFRVFOUJBMTBMBSZJODSFBTFT
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÒÀÀÏºÕÄÈÄÑÀÈÏÈÊ½ÃÈÀºÏÈÐÀ »Ð¼ÑÈ ÆÈÀÑÍÖÔ
ÏÎÑÍÖÔ»ÌÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀ
την εταιρία και το προϊόν μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα
μας XXXPOMJOFIPUFMQSPDPN
"QQMZUPe-mail: TVQQPSU!POMJOFIPUFMQSPDPN
Front End Developer
Brussels (Ref: SFD/11/17)
8JUIFYQFSUJTFJOUIFEFWFMPQNFOUPGDPNQMFY6*JOUFSGBDF
VTJOH"OHVMBS +BWB4DSJQU +2VFSZBOE9.-
European Dynamics XXXFVSPEZODPN  JT B MFBEJOH
TPGUXBSF  JOGPSNBUJPO BOE DPNNVOJDBUJPO UFDIOPMPHJFT
DPNQBOZ  PQFSBUJOH JOUFSOBUJPOBMMZ "UIFOT  #SVTTFMT 
-VYFNCPVSH $PQFOIBHFO #FSMJO #FSOF 4UPDLIPMN -POEPO 
/JDPTJB )FMTJOLJ +BLBSUB )POH,POH FUD 5IFDPNQBOZ
FNQMPZTPWFSFOHJOFFSTBOE*5FYQFSUT8FEFTJHO
BOEEFWFMPQTPGUXBSFBQQMJDBUJPOTVTJOHTUBUFPGUIFBSU
UFDIOPMPHZ0VSDVSSFOU*$5QSPKFDUTVOEFSJNQMFNFOUBUJPO
IBWFBWBMVFFYDFFEJOHNJMMJPO&63&VSPQFBO%ZOBNJDT
JTBSFOPXOFETVQQMJFSPG*5TFSWJDFTUPFVSPQFBOVOJPO
JOTUJUVUJPOTBOEBHFODJFT JOUFSOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPOTBOE
OBUJPOBMHPWFSONFOUBENJOJTUSBUJPOTJOUFSOBUJPOBMMZ
8FDVSSFOUMZIBWFBWBDBODZGPSB'SPOU&OE%FWFMPQFS
GMVFOU JO FOHMJTI UP PGGFS IJTIFS TFSWJDFT BT BO FYQFSU
XIPXJMMCFCBTFEJO#SVTTFMT #FMHJVN5IFXPSLXJMMCF
DBSSJFEPVUFJUIFSJOUIFDPNQBOZTQSFNJTFTPSPOTJUFBU
DVTUPNFSQSFNJTFT*OUIFDPOUFYUPGUIFGJSTUBTTJHONFOU UIF
TVDDFTTGVMDBOEJEBUFXJMMCFJOUFHSBUFEJOUIFEFWFMPQNFOU
UFBNPGUIFDPNQBOZUIBUXJMMDMPTFMZDPPQFSBUFXJUIB
NBKPSDMJFOUT*5UFBNPOTJUF
Your tasks:
q"TTJTUJOHJOEFQMPZNFOUPGUIF6*DPNQPOFOUT
BOEDPOGJHVSBUJPONBOBHFNFOU
q"SDIJUFDUVSFBOEEFTJHOPG*4 SFWJFXUIFBSDIJUFDUVSF
PGFYJTUJOHTZTUFNT
q"OBMZTJTPGUIFJOUFHSBUJPOPGEJGGFSFOUJOGPSNBUJPO
TZTUFNT
q1SPEVDUJPOPGVTFDBTFNPEFMT BSDIJUFDUVSF
EPDVNFOUT EFTJHOBOEBOBMZTJTNPEFMT JNQMFNFOUBUJPO
NPEFMT
q5FTUJOHPGUFDIOJDBMDPNQPOFOUT
q1SPWJTJPOPGBTTJTUBODFJOEFQMPZNFOU FWBMVBUJPO
BOESFQPSUJOH
q1SPWJTJPOPGBTTJTUBODFJOUIFSFTPMVUJPOPGQSPEVDUJPO
JTTVFT
q1BSUJDJQBUJPOJOUFDIOJDBMNFFUJOHT QSPHSFTTNFFUJOHT
BOENFFUJOHTXJUIVTFST
Your skills:
q.JOJNVNZFBSTPGDPNCJOFESFMFWBOUVOJWFSTJUZ
TUVEJFTBOEFYQFSJFODFJO*5
q.JOJNVNZFBSTPGQSPGFTTJPOBMFYQFSJFODF
JOUIFEFTJHOPGDPNQMFY6*JOUFSGBDFVTJOH"OHVMBS
 +BWB4DSJQU +2VFSZBOE9.q&YUFOTJWFFYQFSJFODFXJUI&DMJQTF "OUPS.BWFO
BOE4PBQ6*
q8PSLJOHFYQFSJFODFXJUITUBOEBSE"1*TMJLF94% 
40"1 +"984PS+"9#
q,OPXMFEHFPG0SBDMF3%#.4 42- 6.-BOE361
q"CJMJUZUPESBGUBOEQSFTFOUTUVEJFT HJWFQSFTFOUBUJPOT
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT BQQMJDBUJPOPGIJHI
RVBMJUZTUBOEBSET
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTI CPUIXSJUUFOBOETQPLFO
Our offer:*GZPVBSFTFFLJOHBDBSFFSJOBOFYDJUJOHBOE
EZOBNJDDPNQBOZ XIFSFZPVXJMMPGGFSZPVSTFSWJDFTBTQBSU
PGBUFBNPGBNBKPSFVSPQFBOJOTUJUVUJPO PQFSBUJOHJOBO
JOUFSOBUJPOBM NVMUJMJOHVBMBOENVMUJDVMUVSBMFOWJSPONFOU
XIFSFZPVDBOFYQFDUSFBMDIBODFTUPNBLFBEJGGFSFODF 
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please send us your detailed cv in english, quoting reference:
(SFD/11/17) to the following link: https://european-dynamics.
workable.com/jobs/610106. All applications will be treated
as confidential.
We offer: a competitive remuneration (either on contract
basis or remuneration with full benefits package), based
on qualifications and experience.
Mellon Group of Companies is a leading multinational group,
employing more than 4500 people in 12 countries, with
corporate headquarters located in Athens, Greece. Our
offering consists of specialized technological solutions
and services, designed to meet the increasing needs of
financial institutions and organizations to achieve strong
consumer business and improved customer satisfaction.
Mellon Technologies SA, the parent company of Mellon
Group of Companies seeks to hire a:
Software Developer C# & .Net
Job description: The successful applicant will be fully
immersed in the full development lifecycle and therefore
experience of working through all stages of a development
project would be highly beneficial.
Required skills/experience:
q6QUPZFBSTPGEFWFMPQNFOUFYQFSJFODF
within a commercial environment (or academic
exposure) using the .NET Framework with C#
or equivalent
q,OPXMFEHFPG42-4FSWFS
q&YQFSJFODFVTJOHXFCTFSWJDFT
q"OBCJMJUZUPEFWFMPQUSPVCMFTIPPUJOHBOEEJBHOPTUJD
skills is essential, as well as the ability to work well
under pressure
q"MUIPVHIOPUQSJNBSJMZBDVTUPNFSGBDJOHSPMF HPPE
written and verbal communications skills
The company offers: multinational working environment,
training and career development opportunities.
Apply to e-mail: e.thessalonikefs@mellon.com.gr
Front-end Developer
Thessaloniki
About Us: welcome to Intrasoft International career site!
Intrasoft International is a leading european IT solutions
and services group with strong international presence,
offering innovative and added-value solutions of the highest
quality to a wide range of international and national public
and private organisations. The company employs more
than 1,600 highly-skilled professionals, representing
over 20 different nationalities and mastering more than
MBOHVBHFT8JUIIFBERVBSUFSTJO-VYFNCPVSH *OUSBTPGU
International operates through its operational branches,
TVCTJEJBSJFTBOEPGGJDFTJODPVOUSJFT#FMHJVN #VMHBSJB 
%FONBSL $ZQSVT (SFFDF +PSEBO .PMEPWB 3PNBOJB 6, 
6"& 64" ,FOZB.PSFUIBOPSHBOJ[BUJPOTJODPVOUSJFT
worldwide (institutions and agencies of the european union,
national government organizations, public agencies, financial
institutions, telecommunication organizations, and private
enterprises) have chosen the company’s services and solutions
to fulfil their business needs. For more information, please
visit: www.intrasoft-intl.com
What is a talent network? Talent networks enhance your
job search and application process. Whether you choose
to apply or just leave your information, we look forward
to staying connected with you.
Why join?
q3FDFJWFBMFSUTXJUIOFXKPCPQQPSUVOJUJFTUIBUNBUDI
your interests
q4IBSFKPCPQQPSUVOJUJFTUISPVHITPDJBMNFEJBPSFNBJM
Job description: Intrasoft International, a leading european
IT solutions provider, is seeking a professional for its
Thessaloniki branch to cover the following opening:
Front-end Developer
Your role: You will be part of a team developing new web
GSPOUFOETGPSPVSTPGUXBSFQSPEVDUT SFQMBDJOHDPNQMFY6*
in our existing native Windows clients, with the following
key responsibilities:
q-FWFSBHJOHZPVSLOPXMFEHFBOEFYQFSJFODF
you will play a key role in front-end design
and implementation in close collaboration
with the architects and backend team
q'SPOUFOEXJMMCFCBTFEPO+4'BOE1SJNFGBDFT
Job requirements-required skills:
q%FHSFFJOTPGUXBSFFOHJOFFSJOHPSTJNJMBSEJTDJQMJOF
q8PSLFYQFSJFODFJOGSPOUFOEEFWFMPQNFOU
q(PPEQSPHSBNNJOHTLJMMTJO+BWB
q)BOETPOFYQFSJFODFJO)5.- $44BOE+BWB4DSJQU
q'MVFOUJOTQPLFOBOEXSJUUFOFOHMJTI
Desirable skills:
q&YQFSJFODFJO4QSJOH'SBNFXPSLBOBEWBOUBHF
q&YQFSJFODFJO+4'CBTFEGSPOUFOEEFWFMPQNFOU
q&YQFSJFODFJOUIFJNQMFNFOUBUJPOPGCVTJOFTTDPODFQUT
in web based solutions
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPGVTFSJOUFSBDUJPO
and front-end/responsive design
q"CJMJUZUPDPNNVOJDBUFFGGJDJFOUMZBOEDPOTUSVDUJWFMZ
on technical issues
q&YQFSJFODFJOBVUPNBUFEVTFSJOUFSGBDFUFTUJOH
Personal characteristics:
q"CJMJUZUPXPSLJOBUFBNBTXFMMBTJOEFQFOEFOUMZ
q'MFYJCMFBOEUISJWFTJOBCVTZXPSLEBZ
q$VSJPVTBOELFFOPOOFXUFDIOPMPHJFT
q4USVDUVSFEBOEEFUBJMPSJFOUFE
q"CJMJUZUPGJOJTIUBTLTQSPQFSMZ BMTPVOEFSEFBEMJOFT
q1SFGFSBCMZQSBDUJDBMFYQFSJFODFXJUIXPSLJOH
in an international environment

Intrasoft International provides: a creative, challenging
and dynamic multinational environment which encourages
team spirit (agile environment), cooperation and continuous
learning.
Why apply?
q"OJOUFMMFDUVBMMZTUJNVMBUJOHDIBMMFOHFFOHBHJOH
outside-the-box creative thinking
q'BDJOHUIFDIBMMFOHFPGEFWFMPQJOHOFXHFOFSBUJPO
products based upon the latest advancements
on enterprise technology and software engineering
methods and practices (agility, domain driven design,
product line engineering)
q"DMFBSUSBJOJOHBOETLJMMTEFWFMPQNFOUGPDVTFE
identity to sustain and enhance productivity
and outcomes quality
q"DVMUVSFPGDPMMBCPSBUJPOXJUIJOUFSOBUJPOBMUFBNT
filled with passionate software engineers, technology
and business domain experts
q"QQSPBDIBCMFMFBEFSTIJQXJUIBOPQFODPNNVOJDBUJPO
policy concentrating on improving practices and
procedures
For information regarding our company, current projects
and openings around Europe, please consult our website:
www.intrasoft-intl.com1MFBTFTVCNJUZPVSDWJO&OHMJTI
to link:HPPHMJ(,[F+"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEBT
strictly confidential.
Business Analyst
(Ref: TRG-BA) Athens, Greece
Mission and tasks: This position is for a large project
implementing extensive requirements and business processes
in the scientific and regulation area.
The Business Analyst performs a wide range
of duties including the following
q%FGJOF BOBMZTFBOEFWBMVBUFEFUBJMFECVTJOFTT
requirements for projects by working in close liaison
with customer stakeholders and other divisions
q"OBMZTFCVTJOFTTNPEFMTUPBOTXFSTUSBUFHJDCVTJOFTT
questions and explore possibilities
for future developments
q1FSGPSNCVTJOFTTQSPDFTTFTNPEFMMJOH
so that the processes may be analysed or improved
q"OBMZTFQSPDFTTFTUPJNQSPWFUIFVOEFSTUBOEJOH
of how the processes operate
and determine potential process improvements
to increase efficiency
q1SPWJEFBTTJTUBODFJODSFBUJOHWJTJPOEPDVNFOUT
to describe the overall view of the product
to be developed, specified in terms of the stakeholders
key needs and features
q1SFQBSF XSJUFBOENBJOUBJOGVODUJPOBMSFRVJSFNFOUT
and business cases analysis in collaboration
with internal stakeholders
q$POEVDUSJTLBOBMZTJTBOEQSPQPTFTPMVUJPOT
to business problems in relation to current and future
business environments
Profile-The ideal candidate will be expected
to possess the following:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOSFMFWBOUTUVEJFT
q.JOJNVNZFBSTPGQSPGFTTJPOBMFYQFSJFODFJO*5BGUFS
the completion of studies
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFXJUICVTJOFTTBOBMZTJT
tools, modelling tools or project methodologies
q*OEFQUILOPXMFEHFPGJOGPSNBUJPOTZTUFNTNBUUFST 
large organization administrative business processes
and modelling tools
q&YQFSJFODFJOJOGPSNBUJPOTZTUFNTDPOTVMUJOH
and studies, proving the capacity in preparing
and writing reports and giving high-level presentations
q&YQFSJFODFXJUIRVBMJUZBOETFDVSJUZQSPDFEVSFT 
proving the ability to apply high-quality standards
and provide service excellence
q"OBMZUJDBMNJOE CVUBMTPBCMFUPTZOUIFUJ[F BCTUSBDU
and communicate the information at a level suitable
for the target audience
q&YDFMMFOUWFSCBMBOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPOTLJMMT
in english
q5FBNMFBEJOHTLJMMT JOTQJSJOHBUUJUVEFBOEBCMFUPXPSL
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.
1MFBTFTFOEZPVSDWJOFOHMJTIWJBe-mail at: careers@
trasysgroup.com or online at http://www.nrbjobs.be. All
inquiries and applications will be handled confidentially
and acknowledged promptly.
Generation Y, *OUFSOBUJPOBMF#VTJOFTT&YQFSUT BXFMM
established and highly successful interactive agency based
in Athens, Greece, seeks:
Front-end Developer
Key responsibilities
q3FTQPOTJCMFGPSJOUFSQSFUJOHBOEFYFDVUJOHEFTJHOT
correctly
q4PMWFQSPCMFNTBOEBEBQURVJDLMZUPOFXXFCEFTJHO
and application trends
q%FWFMPQGVODUJPOBMBOEBQQFBMJOHXFC
and mobile-friendly sites based on usability
q6TFBDPNCJOBUJPOPGNBSLVQUFNQMBUFMBOHVBHFT
to write web pages
q$SFBUFDBTDBEJOHTUZMFTIFFUT $44 
that are consistent across all browsers and platforms
q$PMMBCPSBUFXJUIPUIFSUFBNNFNCFST

ÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

Required qualifications
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG)5.- $44
q&YDFMMFOULOPXMFEHF+BWB4DSJQU +2VFSZ
q6OEFSTUBOEJOHPGSFTQPOTJWFEFTJHOQSJODJQMFT
q4USPOHLOPXMFEHFPGWFSTJPODPOUSPMTZTUFNT 
especially Git
q,OPXMFEHFPGUIF"EPCF$SFBUJWF4VJUF
q5FBNQMBZFSBTXFMMBTHPPEJOUFSQFSTPOBM
and communication skills
q6OJWFSTJUZPSDPMMFHFEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF
or any other relevant degree
q&RVJWBMFOUXPSLFYQFSJFODFPGZFBST
(preferably in an agency environment)
q0OMJOFQPSUGPMJPBQMVT CVUOPUOFDFTTBSZ
q,OPXMFEHFPG*OWJTJPOBQQBQMVT CVUOPUOFDFTTBSZ
q7FSZTUSPOHBUUFOUJPOUPEFUBJM
What we offer:
q"SFMBYFEXPSLJOHBUNPTQIFSF
q1FSTPOBMJTFEXPSLJOHTUBUJPO
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'SFFUJDLFUTUPTFNJOBST
q1PTTJCMFUSJQTBSPVOE(SFFDFPS&VSPQF
q'SFFDPGGFF
1MFBTF JODMVEF B MJOL UP ZPVS POMJOF QPSUGPMJP XJUI ZPVS
application in order to be considered. Those interested
can send their resumes with a recent photo attached to
e-mail: careers@generation-y.gr
Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη ως best
workplace 2016, αναζητά για το τμήμα παραγωγής στην Αθήνα:
Microsoft.NET Developer
(DEV16D_ΑΤΗ)
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÔÄÅÀÏÍÆÎÌ
με τη χρήση Microsoft .NET Framework, C#, Microsoft
42-4FSWFS
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÐÑÇÌÀÌ¬ËÖÐÇ
ÄÍÏÈÊÍËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÅÀÏÍÆÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÐÖÌºÄÈÀ
και υψηλό αίσθημα ευθύνης
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρίας http://
epsilonnet.gr/content.aspx?id=2184°ÇËºÅÓÌÍÑ»ÀÑÍÔ)3
¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄ
εχεμύθεια και επαγγελματισμό. Τα βιογραφικά που δεν θα αναφέρουν τον σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός με αντικείμενο την online
εκπαίδευση ζητεί:
Drupal Web Developer
(κωδ. θέσης: 12101)
Αρμοδιότητες:ÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÌºÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
εκπαιδευτικού site της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÐÕÄÑÈÊ½ÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇXFC
TJUFTÄ%SVQBM$.4 W»
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄ+BWB4DSJQUK2VFSZ 1)1 
)5.-ÊÀÈ$44
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ%SVQBMTJUFT
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄSFTQPOTJWFEFTJHO
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀDVTUPN
modules-plugins σε Drupal
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
(γραπτά και προφορικά)
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
(για άνδρες υποψηφίους)
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀºÏÄÖÌÀÊÀÈÊÀÈÌÍÑÍ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÄÔÈÃºÄÔ
Το Κέντρο Σπουδών Αρνός προσφέρει:
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»
αγορά
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
Βιογραφικά στο e-mail: hr@arnos.co.grÏÍÐÍÕ»ÑÍÒºÀ
του e-mail να αναφέρεται ο κωδικός θέσης.
Η E-GATE Ε.Π.Ε., μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες
προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας, ζητά να προσλάβει
στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση της λειτουργίας του
Ñ»ÀÑÍÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖTJUFÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔ
Web Developer – Mαρούσι
Κωδ.: WD 1217
Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της τεχνολογίας;
Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά
Απαιτούμενα προσόντα
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄ$/&5
Framework, κυρίως Windows Forms Applications,
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇ0CKFDU0SJFOUFE1SPHSBNNJOH

qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄ1PTUHSFT 
.442- .Z42q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ-JOVY4FSWFS"ENJOJTUSBUJPO
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÖÐÇ ÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇ
σε σύνθετα τεχνικά περιβάλλοντα
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÀ7JSUVBMJ[BUJPO7JSUVBMCPY
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄ3&45GVM»40"14FSWJDFT
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÏÍÕ»ÑÄÕÌÈÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÄÌÑ½ÔÀÖÐÑÇÏÎÌÏÍÒÄÐÈÎÌ
qÌÎÐÇÐÄ-JOVY.BJM4FSWFS"ENJOJTUSBUJPO
qÌÎÐÇÐÄ47/4FSWFS
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÆÏ»ÆÍÏÍÖÔ
ρυθμούς
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½
qÀÄ¼ÌÀÈÐÄÒºÐÇÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
με τους συναδέλφους του
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες υποψηφίους
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ1)1 "QBDIF
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ9.- +40/ "+"9 )5.-
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ(PPHMF"E8PSETÊÀÈ4&0
qÀÄÊÑÈÇÒÍ¿ÌÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀÍÈÆÌÎÐÄÈÔÐÄ¢$PNNFSDF
1MBUGPSNTÊÀÈ0QFO4PVSDF$.4 8PSEQSFTT
qÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÏÍÐ½ÌÇÄÄÈÏ¼À
ÐÄ4JOHVMBS-PHJD&3)
Η E-GATE Ε.Π.Ε. προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο
ÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½ ÀÐÅ¬ËÈÐÇ CPOVTÊË Ð¿ÆÕÏÍÌÍ ÌÄÀÌÈÊ½
και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και σημαντικές ευκαιÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ¼ÀÔÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: hr@e-gate.gr
Drupal Developer
Athens, Greece (ref: DD/12/17)
With expertise in architecture, design and development
PGXFCBQQMJDBUJPOTVTJOH%SVQBMBOE1)1
EUROPEAN DYNAMICS (www.eurodyn.com) is a leading
4PGUXBSF *OGPSNBUJPOBOE$PNNVOJDBUJPO5FDIOPMPHJFT
DPNQBOZ  PQFSBUJOH JOUFSOBUJPOBMMZ "UIFOT  #SVTTFMT 
-VYFNCPVSH  $PQFOIBHFO  #FSMJO  #FSOF  4UPDLIPMN 
-POEPO /JDPTJB )FMTJOLJ +BLBSUB #FMHSBEF )POH,POH FUD 
The company employs over 500 engineers and IT experts.
We design and develop software applications using stateof-the-art technology. Our current ICT projects have a value
FYDFFEJOH  NJMMJPO &630 &6301&"/ %:/".*$4 JT
B SFOPXOFE TVQQMJFS PG *5 TFSWJDFT UP &VSPQFBO 6OJPO
Institutions, international organizations, European Agencies
and national government Administrations internationally.
EUROPEAN DYNAMICS is looking to recruit in Athens a
Drupal Developer.
The successful candidate will join a highly professional
software development team that uses state-of-the-art
technologies to design and develop software applications
for challenging IT software projects, in major international
PSHBOJ[BUJPOT &6301&"/ %:/".*$4 JT B SFOPXOFE
TVQQMJFSPG*5TFSWJDFTGPSMBSHF&VSPQFBO6OJPO*OTUJUVUJPOT 
International organizations, European Agencies and National
Government Administrations worldwide.
Job description:
q"OBMZTF EFTJHO JNQMFNFOUBOENBJOUBJO%SVQBM
applications for internet / intranet environments;
q%FWFMPQGSPOUFOEBOECBDLFOE%SVQBMGFBUVSFT 
in collaboration with a team of developers;
q&OTVSFUIFEFMJWFSZPGTPGUXBSFBOEQSPKFDU
documentation, following software engineering best
practices and adhering to highest quality standards;
q$POUSJCVUFUPUIFDPOUJOVBMJNQSPWFNFOUQSPDFTT
of the applications through innovative ideas
and analytical thinking.
Required qualifications:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJO$PNQVUFS4DJFODFPS*OGPSNBUJPO
Technology;
q4USPOHFYQFSJFODFXSJUJOHFMFHBOU XFMMEPDVNFOUFE 
PCKFDUPSJFOUFE1)1
q4USPOHFYQFSJFODFJODVTUPNJ[JOHBOEFYUFOEJOH
%SVQBMBOEPS%SVQBM
q%BUBCBTFBSDIJUFDUVSFBOEJNQMFNFOUBUJPOTLJMMT
XJUIFYQFSJFODFJO.Z42-PSBTJNJMBS%#.4
q8PSLJOHLOPXMFEHFPGGSPOUFOEUFDIOPMPHJFT
)5.- $44 +BWB4DSJQU #PPUTUSBQ 
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEPSBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
in English.
Desired (optional) qualifications:
q ZFBSTPGXPSLJOHFYQFSJFODF
as a web developer;
q&YQFSJFODFJOBVUPNBUFEUFTUJOHQSPDFEVSFT
q,OPXMFEHFPGXFCTFSWJDFTBOE9.-
q,OPXMFEHFPG3
q&YQFSJFODFXJUI-JOVYPS4PMBSJT04
Our offer: If you are seeking a career in an exciting, dynamic
and multicultural international environment with exciting
opportunities that will boost your career, please send us your
detailed cv in English, quoting reference: (ref: DD/12/17)
to the following e-mail address: hr@eurodyn.com
We offer an extremely competitive remuneration and benefits
package, based on qualifications and experience. &6301&"/
%:/".*$4JTBOFRVBMPQQPSUVOJUZFNQMPZFSBOEBQQMJFT
BO&RVBM0QQPSUVOJUJFT1PMJDZ &01 
This policy covers all aspects of employment, from advertising
of vacancies, selection, recruitment and training to working
conditions and reasons for termination of employment.
'PMMPXVTPO5XJUUFS !&630%:/@$BSFFST BOE-JOLFE*O
to stay informed about new vacancy openings.
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Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»ÑÖÕ¼ÍÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
ÄÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÄÀÌÒÏÎÈÌÍÖÔ½ÏÍÖÔÄÏÆÀÑÈÊ½Ã¼ÊÀÈÍ
ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÂÖÕÍËÍÆ¼À
qÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q ÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÊË¬ÃÍ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.JDSPTPGU0GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊÈÌ»ÐÄÓÌÐÄ½ËÄÔÑÈÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔ
ÍÌ¬ÃÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÎÐÑÄÌÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÑÀÈ
¬ÏÈÐÑÍÊË¼ÀÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÑÓÌÃÖÌÀÑÎÌ»ÀÃ¿ÌÀÑÓÌ
ÐÇÄ¼ÓÌÑÓÌÖÍÂ»ÅÈÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ ÊÏ¼ÐÄÓÌÊÀÈÀÏÀ½ÌÓÌ
q¢ÊÀÈÃÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÃÈÍÏÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÃÈÀËËÀÊÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q½ÆÓÑÇÔºÃÏÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌ½ËÇ
ÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔÒÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈ
ÄÄÌÑÍÈ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÍË¿ÊÀËºÔÀÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÑÓÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
qÄÄÏ¼ÑÓÐÇÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÈÃÈÀÍÌ» 
ÃÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÈÊ¬ËÖÂÇÄÉ½ÃÓÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!BDSPTTHS
Στέλεχος Marketing
Απαραίτητα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ
NBSLFUJOHQMBOTÊÀÈÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌPOMJOFÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊ»ÏÍÁÍË»
ÊÀÈÐÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½EJHJUBMNBSLFUJOHDBNQBJHOT
 (PPHMF"E8PSET 'BDFCPPLBET
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇQSPGJMF
ÊÀÈÐÄË¼ÃÓÌÐÄTPDJBMNFEJB 'BDFCPPL *OTUBHSBN 
5XJUUFS :PV5VCF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± JOUFSOFU
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ä¼ÄÃÍQSPGJDJFODZ
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÆÏÀÑ»ÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ºÑÇÐÄÊË¬ÃÍºÌÃÖÐÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑ¬ÐÄÓÌ½ÃÀÔ
Προαιρετικά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀWJTVBMNFSDIBOEJTJOHÊÀÈXJOEPXEJTQMBZ 
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÐÇÀÌÑÈÊ½ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÄÈÔÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÔÊÀÈÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔ QIPUPTIPQ
Η εταιρία προσφέρει:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½Ô ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!EFYJNHS
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
H LinkÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ºÕÍÌÑÀÔÕÏ½ÌÈÀÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼ÀÔÐÑÇÌÀÏÍÕ»ËÍÆÈÐÑÈÊÎÌ ÅÍÏÍÑÄÕÌÈÊÎÌÊÀÈÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ 
×ÇÑ¬ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÐ¿ÁÍÖËÍÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
Αναφερόμενος/η στη διοίκηση, θα αναλάβει ενεργά
καθήκοντα:
q¿ÌÑÀÉÇÄËÄÑÎÌÁÈÓÐÈ½ÑÇÑÀÔÐÊÍÈ½ÑÇÑÀÔ
q¿ÌÑÀÉÇÅÀÊºËÓÌÆÈÀÏÍÆÏ¬ÀÑÀÑÍÖ¢ 
q¿ÌÑÀÉÇÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÎÌÐÕÄÃ¼ÓÌÊÀÈÐÕÄÃ¼ÓÌ
NBSLFUJOH
q¿ÌÑÀÉÇÄËÄÑÎÌÊÀÒÀÏ»ÔÒºÐÇÔÀÉ¼ÀÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
q#VEHFUJOH GPSFDBTUJOH DBTIGMPX SFQPSUJOH
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ »ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÖÈÃÏ¿ÀÑÍÔ
ÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÍÈÊÍÌÍÈÊ¬
»ÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔÐÄÀÆÆË½ÅÓÌÍÀÌÄÈÐÑ»ÈÍ
ÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÍÍÄÈÃÄ¼Ô
ÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÊÀÈ¬ËËÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÄÈÒÖÇÑ»
qË»ÏÇÔÄÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÀÄËËÇÌÈÊ¬ËÍÆÈÐÑÈÊ¬Ï½ÑÖÀ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Παροχές:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇºÐÓÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½Ô
q ÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦ 
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: FLBUPT!MJOLDPNHSÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÒÀÁÏÄ¼ÑÄÐÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀXXX
MJOLDPNHSÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Karma Group JTBOBXBSEXJOOJOHJOUFSOBUJPOBMMJGFTUZMF
MFJTVSF BOE FOUFSUBJONFOU HSPVQ "T QBSU PG TBMFT BOE
NBSLFUJOHHSPXUITUSBUFHZXFBSFOPXMPPLJOHUPSFDSVJU
IJHIBDIJFWJOH NPUJWBUFE
Holiday Marketing Representatives
Your role:
q5PXPSLJOPVSPVUCPVOEUSBWFMTFSWJDFTUFBN

q5PTQFBLXJUIDMJFOUTBOEQSPNPUJOHUIFCFOFGJUT
PG,BSNB(SPVQTQSPEVDUTBOETFSWJDFTBOETFMMJOH
TQFDJGJDJOUFSOBUJPOBMIPMJEBZPGGFST
q'SPNBOBMMPDBUFERVBMJGJFEDMJFOUEBUBCBTFUPFYDFFE
ZPVSQFSTPOBMUBSHFU
You must:
q)BWFBDBOEPBUUJUVEF
q#FBGBTUBOEDPNNJUUFEMFBSOFS
q#FXJMMJOHUPEPXIBUJUUBLFTUPBDIJFWFZPVSUBSHFUT
q#FGMVFOUJOFOHMJTIBTZPVXJMMCFTQFBLJOH
UPBVTUSBMJBOTBOEFOHMJTIDMJFOUTBMMEBZFWFSZEBZ
q#FIBSEXPSLJOHBOEXJMMJOHUPGPMMPXJOTUSVDUJPOT
q¡FBUFBNQMBZFS
q)BWFDBSFFSBOEGJOBODJBMBNCJUJPO
Why join us?
q:PVHFUQBJEXIBUZPVBSFXPSUI)JHIBDIJFWFST
IJHIJODPNFMFWFMT
q8FBSFPOFPGUIFGFXCVTJOFTTFTJO"UIFOT (SFFDF
UIBUIBWFBOBHHSFTTJWFHSPXUIQMBOBTBSFTVMU
PGBOJOUFSOBUJPOBMMZTVDDFTTGVMCVTJOFTT
q8FBSFBMJWFMZPGGJDFBOEBJNUPQSPWJEFPVSTUBGG
BQMFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q"TBSFTVMUPGPVSHSPXUIQMBOT XFDBOPGGFSDPNNJUUFE
IJHIBDIJFWFSTJOUFSOBUJPOBMDBSFFSHSPXUIBOE
EFWFMPQNFOU
"QQMZUPe-mail: DBSFFSTFVSPQF!LBSNBHSPVQDPN
£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÀËÖÐ¼ÃÀÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈºÃÏÀÑÍ¦ÍÏÓ¼
2 Άτομα
για το Τμήμα Μάρκετιγκ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥Ñ»ÀÑÍÔNBSLFUJOH
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍNBSLFUJOH
qÌÎÐÄÈÔEJHJUBMNBSLFUJOH
qÌÎÐÄÈÔÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿TPDJBMNFEJBBET
qÌÎÐÄÈÔFTIPQ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
ÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈÀ½ÑÈÔÆ¿ÏÓÄÏÈÍÕºÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: DW!QFUDJUZHSÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ.BSLFUJOH
HR Assistant
Employer:4BOUJLPT$PMMFDUJPO
More information & to apply:IUUQTXPSLBUIMPODPN
KPCTBOUJLPTDPMMFDUJPOBUIFOTDFOUSBMBUIFOTHSFFDF
ISBTTJTUBOU
Job Description:3FDSVJUJOHFNQMPZFFTXIPTFUBMFOUTBSF
BMJHOFE XJUI CVTJOFTT HPBMT JT DSJUJDBM UP UIF TVDDFTT PG
BOPSHBOJ[BUJPO*OTJNQMFTUUFSNT UIFIVNBOSFTPVSDFT
SFDSVJUFSXJMMEFWFMPQBOEJNQMFNFOUSFDSVJUJOHQMBOTBOE
TUSBUFHJFTEFTJHOFEUPGVMGJMMDPNQBOZTUBGGJOHOFFET"TQBSU
PGBIVNBOSFTPVSDFTUFBN UIFBTTJTUBOUXJMMCFSFTQPOTJCMF
GPSMFBEJOHUIFTUBGGJOHFGGPSUTPGUIFDPNQBOZBOECVJMEB
TUSPOHXPSLGPSDFUIBUBEETUPUIFDPNQBOZTCPUUPNMJOF
5IF)3QSPGFTTJPOBMXJMMQPTTFTTLOPXMFEHFPGFNQMPZNFOU
BOEMBCPSMBX IBWFBEFFQVOEFSTUBOEJOHPGUIFPSHBOJ[BUJPO
BOEJUTTUBGGJOHOFFET BOEXJMMQPTTFTTTUSPOHJOUFSQFSTPOBM
BOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT5IFQSPGFTTJPOBMXJMMCFDBMMFEVQPO
UPGJOEQPUFOUJBMDBOEJEBUFT TDSFFOUIFN BOESFDPNNFOE
UIFNGPSQMBDFNFOU
4FOEZPVSDWUPe-mail: IS!TBOUJLPTDPMMFDUJPODPN

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

5ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Daios Cove Luxury Resort & VillasÐÑÍ
¡ÀÒ¿ Æ¼ÍÖÈÊÍË¬ÍÖ¦Ï»ÑÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Βοηθό Λογιστή
Προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¿Ñ¼ÑËÍÖÃÈÄÒÌÍ¿ÔÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ 
ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô»ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍ
ËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍÀÌÎÌÖÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ»Í¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌ
ÄÃÈÄÒÌ»ËÍÆÈÐÑÈÊ¬Ï½ÑÖÀ
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÃÈËÍÆÏÀÅÈÊÎÌÁÈÁË¼ÓÌ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔÌÍÈÊÎÌ
ÏÍÐÎÓÌ ¨ ÊÀÈÄÌÃÍÊÍÈÌÍÑÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ
qÌÎÐÇ*'34 ÃÈÄÒÌÎÌËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÏÍÑ¿ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ8JOEPXT ÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¢YDFM
qÌÎÐÇ&31ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ&OUFSTPGU
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÖÑ½ÌÍÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ½ÔÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÄÔ
ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
qÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÀËËÈÊ¬»ÆÄÏÀÌÈÊ¬ 
ÄÈÒÖÇÑ»
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÏÍÕºÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: IS!EBJPTIPUFMTDPN
¤Ρeople at Work ΗellasÄ¼ÌÀÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÐÄÒºÀÑÀÐÑÄËºÕÓÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÍÖ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍÆÏÀÅÄ¼ÍCPVUJRVFÍÖÍÏÄ¼
ÌÀÄÐÑÈ¬×ÄÈÊÀÈÌÀÊÀË¿ÑÄÈÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ0ÄË¬ÑÇÔÀÔ
Ä¼ÌÀÈÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
ÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÄÔÖÍÂ»ÅÈÄÔÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ
ÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÄºÃÏÀÑÇÃÖÑÈÊ»ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ

Βοηθός Λογιστή (ACCΕ-17)
ÈÀÑÍÑ»ÀÄÈÐÀÆÓÆÎÌ
Το έργο:¦¬ËÖÂÇ½ËÓÌÑÓÌËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÊÀÈÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÊÀÈÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌÑÇÔ ¢
Προσόντα:
qÍÖÃºÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
ÐÄ ¢¥°¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÊÀÈÊÀË»
ÆÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÄÈÐÀÆÓÆÎÌÀ½ÑÏ¼ÑÄÔÕÎÏÄÔ
ÑÄËÓÌÄÈÀÊºÔ ºÊÃÍÐÇÔÑÏÀÄ×ÈÊÎÌÄÆÆÏ¬ÅÓÌ
ÏÍÔÄÉ½ÅËÇÐÇÊË
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÐÖÌÀËËÀÆÀÑÈÊÎÌ
ÃÈÀÅÍÏÎÌÊÀÈÑÏÀÄ×ÈÊÎÌÏ¬ÉÄÓÌÐÖÌÀËË¬ÆÀÑÍÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÄÌÇºÏÓÐÇÆÈÀÑÈÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
ÐÄÒºÀÑÀÄÈÐÀÆÓÆÎÌÊÀÈÀËËÀÆÎÌÐÑÈÔÑÄËÓÌÄÈÀÊºÔ
ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ&31
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÇÔÉºÌÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÀÏÍÖÐ¼À ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÍÖÐÈÀÐÑÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÖºËÈÊÑÀÓÏ¬ÏÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀ
ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÓÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍe-mail: DBSFFST!
QFPQMFBUXPSLIFMMBTHS»ÐÑÍÅÀÉ¸ËÄÔÍÈ
ÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔËÀÁ¬ÌÍÖÌÀ¬ÌÑÇÐÇÊÀÈÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì
ÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀGeneration Y×ÇÑ¬
Βοηθό Λογιστή
Περιγραφή θέσης:
q¢ÈÄËÄ¼ÑÀÈÑÇÌºÆÊÀÈÏÇÊÀÈÐÓÐÑ»Ä¼ÐÏÀÉÇ
ÑÓÌÍÅÄÈËÎÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ ÎÐÑÄÌÀÖËÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÇÈÐÑÓÑÈÊ»ÍËÈÑÈÊ»ÊÀÈÌÀÄÈÎÌÄÑÀÈ
ÍÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ½ÔÊ¼ÌÃÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¢ÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÏÒ»ºÊÃÍÐÇÑÓÌÑÈÍËÍÆ¼ÓÌ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌÊÀÈÀÌÑ½ÔÄ¼ÃÍÖÔ
ÃÀÀÌÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÐÖÅÓÌ¼ÀÔÑÍÖÄÍÏÈÊÍ¿ÊÖÊËÎÀÑÍÔ
ÄÑÇÆÄÌÈÊ»ËÍÆÈÐÑÈÊ»
q±ÍÐÑÇÏÈÊÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÆÄÌÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ&314PGUPOF
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ.JDSPTPGU8PSE
ÊÀÈ.JDSPTPGU&YDFM
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: DBSFFST!HFOFSBUJPOZHS
Βοηθός Λογιστή
(maternity cover οf 1 year)
κωδ. θέσης: ACC1217
¤VoiceWebÀÍÑÄËÄ¼ÑÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
ÊÀÈ ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÄÅÀÏÍÆÎÌ TQFFDI SFDPHOJUJPO  ºÉÖÌÓÌ
ÁÍÇÒÎÌ ÑÄÕÌÇÑ»ÔÌÍÇÍÐ¿ÌÇÔ ¥ ÊÀÈNPCJMFNBSLFUJOH
¤7PJDF8FCÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÊÖÏ¼ÓÔÐÑÍÌÑÏÀÄ×ÈÊ½ÊÀÈ
ÑÍÌÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÑÍºÀ§ÄÑÀÉ¿ÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔÐÖÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÊÍÏÖÅÀ¼ÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ½ÓÔÍÈ05&$PTNPUF 7PEBGPOF 8JOE 1JSBFVT
#BOL ¢ÒÌÈÊ»°Ï¬Ä×À 'JSTU%BUB 7JMMBHF3PBETIPX "$4 
§°  .PWJTUBS  $MBSP  5JHP  6NOJBI  (MPCBDPN  .PCJOJM 
8BSJE "JSUFM 0SBOHF "JSUFMÊ¬
ÌÒºËÄÈÔÌÀÊ¬ÌÄÈÔÑÇÃÈÀÅÍÏ¬ÊÀÈÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔ¼ÀÔ
ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÔÍ¬ÃÀÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÐÄºÌÀÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ Ç7PJDF8FCÀÌÀ×ÇÑ¬ÈÊÀÌ½ÐÑºËÄÕÍÔ 
ÐÍÁÀÏ½ÊÀÈºÈÐÑÍ ÄÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ ÍÖÌÀÍÏÄ¼ÌÀÀÌÑÄÄÉºÏÕÄÑÀÈ½ÕÈ½ÌÍÐÑÇÌ
ÄÆÕÎÏÈÀÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀËË¬ÊÀÈÐÑÇÃÈÄÒÌ» 
ÊÀÒÎÔÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈÍËÍºÌÀÊÀÈÈÍÃÖÌÀÈÊ¬ÐÑÈÔÀÆÍÏºÔ
ÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÈÔÀÏÀÊ¬ÑÓÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÒÀÏºÄÈÌÀÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÄÈÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÏÍÐ½ÌÑÀ
Βασικές αρμοδιότητες:
q°»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÓÌÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¦ÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌ
q²ÀÏÀÊÑÇÏÈÐ½ÔÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÃÀÀÌÎÌÄÐ½ÃÓÌ
ÊÀÈÊÀÑÀÕÎÏÈÐ»ÑÍÖÔÐÑÇÆÄÌÈÊ»ËÍÆÈÐÑÈÊ»
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q¢¼ËÖÐÇÒÄ¬ÑÓÌÄÅÍÏ¼ÀÔ ¢§¤
q¡ÍÇÒÇÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄÐÕºÐÇÄÑÇÈÐÒÍÃÍÐ¼À
ÊÀÈÑÈÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÏÍÔÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÍ¿ÔÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÇÏÓÎÌÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÄÔÖÍËÍ¼ÓÌ
ÄËÀÑÎÌÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÑÏÀÄ×ÈÊÎÌ
ËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÀÄ¼ÍÖ
q¢ÈÐÏ¬ÉÄÈÔËÇÏÓºÔ
q¢ÉÓÑÄÏÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÐÑÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
»ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ.40GGJDF
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU/BWJTJPO
qÌÎÐÇÑ»ÏÇÐÇÔÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ

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

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»
ÊÀÈÐÑÇÆÏÀÑ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔ
ÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ 
Ë»ÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Η VoiceWeb προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q§ÄÆ¬ËÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÍÖÌÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÐÑÍe-mail: IS!WPJDFXFCFVÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÆÈÀ½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÄÈ½ÌÍÄÑÍÖÔÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÖÔÍÖÒÀÄÈËºÉÄÈ
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍArte & Mare ÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ ×ÇÑ¬
Λογιστή/τρια
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÎÌ&QTJMPO 4PGUPOFÆÈÀÁÈÁË¼À
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇ´ÂÈËÍÌ ¨
qÌÎÐÇÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔ
Αρμοδιότητα:ÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÇÌÈÀ¼ÀÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: FMJBTVJUFT!IPUNBJMDPN
¤Καινοτομία Οικονομοτεχνικοί Σύμβουλοι Α.Ε.×ÇÑ¬
Λογιστή (Α’ ή Β’ τάξης ΟΕΕ)
¤ÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÅÍÏ¬ÐÄË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÇËÍÆÈÐÑÈÊ»
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌÑÇÔ ÅÍÏºÓÌÑÍÖÃÇ½ÐÈÍÖÊÀÈÊÖÏ¼ÓÔ
ÌÍÐÍÊÍÄ¼ÓÌ»¬ËËÓÌ²ÎÏÍÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÇºÃÏÀÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀËË¬ÒÀÏºÄÈÌÀÖ¬ÏÕÄÈÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑ¬ÁÀÐÇÔ
ÊÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÄËÀÑÎÌ
Τα απαραίτητα προσόντα για την παραπάνω θέση είναι:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÍÈÊÍÌÍÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ&31ÊÀÈÏÍÆÏ¬ÀÑÀËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÃÇ½ÐÈÍÖËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔºÐÀÐÄÍ¬ÃÀ
Επιθυμητό προσόν:§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½®¢
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!LBJOPUPNHS
Βοηθός Λογιστηρίου
Επιθυμητά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇ°¢¥ ¢¥ ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
»ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÕÏ»ÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ¤±0GGJDF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
Αρμοδιότητες θέσης:
q¦ÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÃÀ¬ÌÇÔ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÄÆÆÏÀÅºÔÑÏÀÄ×ÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ 
ÈÐÑÓÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÑÀÄ¼ÓÌÊÀÈÀÍÒ»ÊÇÔ
ÖÍÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
q¦¬ËÖÂÇÒºÐÇÔÑÈÍË½ÆÇÐÇÔ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌÀÆÍÏÎÌ ºËÄÆÕÍÔÑÈ»Ô
ÀÆÍÏ¬Ô
Απαραίτητα πρόσθετα προσόντα:
q ÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÄÏÆÀÐ¼ÀÖ½¼ÄÐÇ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q§ÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: BOUPOJTJ!QPMJUBLJTHSPVQDPN
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀPOP AIR×ÇÑ¬ÄÈ
Λογιστή/Λογίστρια
q§ÄÆÌÎÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ&QTJMPO
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖ¢ÏÆ¬ÌÇ
q¤ÆÌÎÐÇÑÍÖÄÍÏÈÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ4PGUPOF
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÓÔÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: ISQPQBJS!HNBJMDPN
°ÍAthens Lotus HotelÐÑÇÌ Ò»ÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô¢ËË¬ÃÀÔ»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄËÍÆÈÐÑ»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
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: JOGP!BUIFOTMPUVTIPUFMHS

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
Μεγάλη ανώνυμη εταιρία ναυλώσεων αεροσκαφών-ταξιδιωτικό γραφείο ζητά:
Προϊστάμενο Λογιστηρίου
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
qÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ1BOBTPGUÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥Ç°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¢YDFM
qÌÎÐÇ¢ ¨  ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔ 
ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÊÄÅÀËÀ¼ÍÖÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½Ô
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À ÆÈÀÀÀÈÑÇÑÈÊ»ÊÀÈÐÊËÇÏ»ÃÍÖËÄÈ¬
Βιογραφικά στο e-mail: OBTPTCBN!HNBJMDPN

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ
Financial Analyst
Job description:
q,FZDPOUSJCVUPSUPEJTDPVOUTHPWFSOBODF BOBMZ[JOH
OFUSFWFOVFQFSCSBOEDVTUPNFSPOBNPOUIMZCBTJT 
JEFOUJGZJOHSJTLTPQQPSUVOJUJFTGPSUIFVQDPNJOHGVMMZFBS
PVUMPPL
q.POJUPSJOHBOEBOBMZ[JOHOFUSFWFOVFQFSGPSNBODF
POBNPOUIMZRVBSUFSMZCBTJT CZDBQUVSJOHLFZCVJMEJOH
CMPDLTXBUFSGBMMSFQPSUTXJUISFMFWBOUTUBLFIPMEFST 
JOPSEFSUPIJHIMJHIUSJTLTBOEPQQPSUVOJUJFT UJNFMZ
DPNNVOJDBUFEUPCVEHFUIPMEFSTGPSDPVSTFDPSSFDUJPO
JOJUJBUJWFT
q&YFDVUFT1O-TDFOBSJPTGPSLFZDVTUPNFSTPOBDUVBM
QMBOCBTJT JOPSEFSUPLFFQUSBDLPGUIFDPNQBOZT
QSPGJUBCJMJUZJEFOUJGZJOHLFZESJWFSTPGDIBOHF
q$POUSJCVUFTUPUIF*401DZDMFTCZJODPSQPSBUJOH
BOEDPPSEJOBUJOHXJUITBMFTBOENBSLFUJOH
BMMUIFSFMFWBOUUPQMJOFBTTVNQUJPOTSFHBSEJOH
q%JTDPVOUSBUFT QFSEJTUSJCVUJPODIBOOFMBOEQSPEVDUT
Education/certification:
q#BDIFMPSTEFHSFFSFRVJSFE JOGJOBODFQSFGFSBCMZ
q.BTUFSJOGJOBODFJTQSFGFSSFE
qZFBSTPGGJOBODFBOBMZTUFYQFSJFODF
Skills & capabilities:
q&YQFSJFODFXJUIGPSFDBTUJOHBOECVEHFUJOH
q&YDFMMFOUBOBMZUJDBMTLJMMTBOEBCJMJUZUPUSBOTMBUF
BOBMZUJDBMGJOEJOHTJOUPBDUJPOBCMFTPMVUJPOT
BOEQSPDFTTFT
q"CJMJUZUPGVODUJPOXFMMJOBUFBNFOWJSPONFOU
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOTLJMMTUPNBOBHFJOGPSNBUJPO
HBUIFSJOHSFRVFTUT
q3FTVMUTPSJFOUFEXJUIUIFBCJMJUZUPDPNQMFUF
BTTJHONFOUTPOBUJNFMZNBOOFS
q"CJMJUZUPIBOEMFNVMUJQMFQSJPSJUJFT
q1SPGJDJFOUJO.JDSPTPGU&YDFMBOE1PXFSQPJOU
XJUIUIFBCJMJUZUPRVJDLMZMFBSOWBSJPVTJOIPVTFTPGUXBSF
BQQMJDBUJPOT
q"QUJUVEFUPXPSLXJUINJOJNBMTVQFSWJTJPO
±PVSDWXJUI UIF job ref: 133362BR UPlink: IUUQTQFQTJDP
KJCFBQQMZDPNKPCT#3'JOBODJBM "OBMZTU MBOHFM(3

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ
Axel AccessoriesJTBMFBEJOHEFTJHOBOEUSBEJOHDPNQBOZ
PGQSJWBUFMBCFMXPNFOTHJSMTGBTIJPOIBOECBHT BQQBSFM
BOEBDDFTTPSJFTCBTFEJO&VSPQFXJUIPXOFECSBOEFETIPQT
BOEDVTUPNFSTBDSPTT&VSPQFBOEUISPVHIPVUUIFXPSME
8JUI VT ZPV DBO XPSL JO UIF XPOEFSGVM XPSME PG GBTIJPO
BOENBLFZPVSESFBNTDPNFUSVFJOBGSJFOEMZ IVNBOBOE
BMTPJOUFSOBUJPOBMFOWJSPONFOU5IFDPNQBOZJTDVSSFOUMZ
TFFLJOHUPIJSF GPSJUT5IFTTBMPOJLJIFBERVBSUFST
Graphic Designer
(position code: GRF02)
5IFTVJUBCMFDBOEJEBUFXJMMKPJOJOUIFDSFBUJWFEFQBSUNFOU
PGUIFDPNQBOZ
Candidate profile:
q%FHSFFJOQVCMJDTDIPPMPGHSBQIJDEFTJHOJOH
PSFRVJWBMFOUQSJWBUFTDIPPM
q1SFWJPVTFYQFSJFODFPGBUMFBTUZFBSTJOBTJNJMBS
QPTJUJPO
q1SPGJDJFOUJOQSPHSBNT"CPEF1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPS 
*O%FTJHOPO."$
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGTPDJBMNFEJB
q1SPGJDJFOUJOHSFFLFOHMJTIXJUIXSJUUFOBOEWFSCBM
DPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q"EEJUJPOBMMBOHVBHFTXJMMCFDPOTJEFSFEBOBEEJUJPOBM
RVBMJGJDBUJPO
q$PNNVOJDBUJPOTLJMMT BEBQUBCJMJUZ UFBNXPSLTQJSJU
q1MFBTBOUBOEEZOBNJDQFSTPOBMJUZ DPOGJEFODF FGGFDUJWF
DPNNVOJDBUJPO NFUIPEJDBMPSHBOJ[BUJPO BDDVSBDZ
BOETQFFEPGFYFDVUJPOPGUBTLT
q"HFZFBST
1MFBTFGPSXBSEZPVSDVSSJDVMVNWJUBF JODMVEFBSFDFOUQIPUP 
UPUIJTe-mail: IS!BYFMBDDFTTPSJFTDPN POMZJGZPVTBUJTGZ
BMMBCPWFNFOUJPOFESFRVJSFNFOUT8FXJMMSFTQPOEPOMZ
UPDWTUIBUBSFPGJOUFSFTUUPVTBOEUIFZXJMMBMMCFUSFBUFE
XJUITUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ
Γραφίστας / Τεχνικός Επεξεργασίας
Αρχείων για το Prepress
H FORLABELS S.A.Ä¼ÌÀÈÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÐÖÌÄÕ»
ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÕÏ½ÌÓÌÊÀÈËºÍÌÐÑÍMBCFMMJOHÊÀÈÐÑÍ
GMFYJCMFQBDLBHJOHÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÐÑÍΣχηματάρι Βοιωτίας και
Ä¼ÌÀÈÐÖÌÄÕÎÔÊÀÈÐÑÀÒÄÏ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÍQSFQSFTTÆÏÀÅ¼ÐÑÀ
ÑÄÕÌÈÊ½ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÏÕÄ¼ÓÌÖÐÑÇÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÖ
QSFQSFTT"SU1SP /FYVT "VUPNBUJPO&OHJOF 8FC$FOUFS
ÊÀÈ"EPCF4VJUF
¤ ÄÑÀÈÏ¼À ÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈ ÐÑÀÒÄÏ¬ ÊÀÈ Ä ÐÖÌºÄÈÀ ÊÀÈ ÐÑÀ
ÀÏÀÃÍÐÈÀÊ¬ ÀËË¬ÊÀÈÐÄÌºÀÏÍØ½ÌÑÀ±ËÍÍÈÄ¼ºÌÀË¬ÌÍÄÄÌÃ¿ÐÄÓÌÐÄÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ½ÄÉÍËÈÐ½ ÀËË¬ÊÀÈÐÄ
ÑÍÄ¼Ô*4*5

¼ÌÄÈÈÃÈÀ¼ÑÄÏÇºÅÀÐÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ ÐÑÇÌ
ÑÀÕ¿ÑÇÑÀ ÐÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÑÇÌÖÂÇË»À½ÃÍÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÊÀÈÌÍÑÍ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍ e-mail:
TFDSFUBSZ!GPSMBCFMTHSÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ PRE
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔD Project ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÊÀÈÑÇÔÅÈËÍÉÄÌ¼ÀÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌ 
×ÇÑÄ¼ÆÈÀÄÉÓÑÄÏÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Web Designer
Περιγραφή αρμοδιοτήτων:
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌ QPSUBMT
qÕÄÃÈÀÐ½ÔËÍÆÍÑ¿ÓÌ CBOOFST
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥¥¢¦ÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ 1IPUPTIPQ
qÌÎÐÄÈÔÐÄIUNM GMBTI
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍe-mail:
JOGP!EQSPKFDUHS

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Υπάλληλος Εξυπηρέτησης Πελατών
½ÑÇÌΌλυμπος Τουριστική Επενδυτική Α.Ε. (Sirios Travel,
Filoxenia Hotels Chain),ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÕÏÍÌÇÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÍÖÑÍÖÏÈÐÍ¿ ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÌºÍÔ ÄÑÎÌ ÆÈÀÐÑÄËÄÕÈÀÊÍ¿Ñ¿ÍÖÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÄ
ÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÇÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ§ÄÆ¬ËÄÔ
ÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÕÏ»ÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÐÕºÐÇÇÄÀÅ» ÄÑÍÖÏ¼ÐÑÄÔÐÄ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÕÎÏÍÏÎÑÇÔÆÏÀ»ÔÐÑÍÌÑÍºÀÑÍÖ
ÑÍÖÏÈÐÍ¿ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ½
ÆÏÀÅÄ¼ÍÊË
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÊÍÈÌÓÌÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÄÈÏ¼À ºÐÑÓÊÀÈÏÍÐÓÏÈÌ¬ ÃÈÀÁ¼ÓÐÇÔ
ÐÄÕÎÏÀÑÇÔ¢ÖÏÎÇÔÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿ÌÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
Παρέχονται:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔÐÑÇÌ½ËÇÍÖºÕÄÈºÃÏÀÇ
ÄÑÀÈÏ¼À ÃÈÀÑ¼ÒÄÑÀÈÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÃÓÏÄ¬ÌÐÑºÆÇ
ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»ÆÈÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÄÑÍÕ»ÔÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ¬ÑÀÉ¼ÃÈÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍFNBJMQFUSPT!TJSJPTUSBWFMHS

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

¤ÀËÖÐ¼ÃÀÖÍÃÇ¬ÑÓÌVoi&Noi ÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌÀÑÖÉÈÀÊ»ÔÍÏÄ¼ÀÔÑÇÔÀÌÍ¼ÆÄÈÌºÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÇÌ¦ÀËÀ¬ÑÀÄÔÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÈÍÃÖÌÀÑ»ÔÍ¬ÃÀÔÓË»ÐÄÓÌ
´ËÀÐÑÇÌÍ¬ÃÀÀÔÓÔ
Υπεύθυνος/η ή Πωλητής/τρια
Η εταιρία:§ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÖÍÃÇ¬ÑÓÌÊÀÈ
ÑÓÌÀÉÄÐÍÖ¬ÏÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ ÉºÏÍÖÄ
ÊÀË¬ÑÇÖÐÑÈÊ»ÐÖÌÑÀÆ»ÑÇÔÄÈÑÖÕ¼ÀÔºÕÍÖÄ¬ÒÍÔÆÈÀ
ÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÀÅÍÐÈÓÌ½ÀÐÑÄÀ½ËÖÑÀÐÑÍÖÔ
ÄË¬ÑÄÔÀÔ ÌÊÈÄÐ¿ÍÈÏ¬×ÄÐÀÈÑÍ¬ÒÍÔÆÈÀÑÇ½ÃÀÊÀÈ
ÑÇÕÀÏ¬ÌÀÁÍÇÒ¬ÔÄÑÈÔÆÌÎÐÄÈÔÐÍÖ Ñ½ÑÄ¼ÀÊÀÏÈºÏÀÐÑÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ7PJ/PJÍÏÄ¼ÌÀÄ¼ÌÀÈÀÖÑ½ÍÖÏÀÆÀÑÈÊ¬
ÐÍÖÑÀÈÏÈ¬×ÄÈ
Είσαι ο κατάλληλος υποψήφιος αν:
qÍÖÀÏºÐÄÈÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔ
ÊÀÈÀÒÈ¬×ÄÐÀÈÄÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q´ÕÄÈÔÊºÅÈÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÌÇÄÏÎÌÄÐÀÈÆÈÀÑÈÔÑÄËÄÖÑÀ¼ÄÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔÑÇÔ½ÃÀÔ
q´ÕÄÈÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q´ÕÄÈÔÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÄ¼
Εμείς προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ CPOVTÁ¬ÐÄÈÐÑ½ÕÓÌ
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÍËË¬Ñ»ÀÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
§ÇÌÕ¬ÌÄÈÔÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼À´ËÀÌÀÐÄÆÌÓÏ¼ÐÍÖÄ ºÕÍÌÑÀÔ
ÐÑÄ¼ËÄÈÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÑÍe-mail: DBSFFST!WPJOPJHS 
ÐÇÄÈÎÌÍÌÑÀÔÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÍÖÆÈÀÑÇÒºÐÇÍÖÄÈÒÖÄ¼Ô
Η Alouette A.E. Ä ÀÏÍÖÐ¼À  ÕÏ½ÌÓÌ ÐÑÍÌ ÕÎÏÍ ÑÍÖ
ÀÈÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÌ³ËÈÍ
Πωλήτρια
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Βιογραφικά στο e-mail: ISN!BMPVFUUFHS
Η Γευσήνους ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»ÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÊËÄÈÐÑºÔÀÆÍÏºÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬
Διευθυντή Καταστημάτων
Αρμοδιότητες:
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÊÀÈÌÀÄÈÁËºÄÈÐÖÌÍËÈÊ¬ÑÇÐÓÐÑ»
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÐÓÐÑ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÍÖÅº

ÀÏÀÐÊÄÖ»ÔÏÍÅÇ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÅ½ÏÓÌÄÈÃÎÌÅÀÆÇÑÍ¿
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÇÆÄÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!HFGTJOVTHS
ÑÇÌBazaar Α.Ε. ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌ¡ÄÏÍ¿ÊÀ ½ËÍÈ
ÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄ¼ÌÀÈÃ¼ËÀÐÑÍÌ
ÊÀÑÀÌÀËÓÑ»ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖ´ÕÍÌÑÀÔ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÊÀË¿ÑÍÖÄÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔ
ÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔÏÓÑÀÏÕÈÊÍ¼ÐÑ½ÕÍÈÀÔÄ¼ÌÀÈÇ
ÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ 
ÇÄ¼ÑÄÖÉÇÕÀÇËÎÌÑÈÎÌ ÇË»ÏÇÔÊÀÈÄÈËÄÆºÌÇÆÊ¬À
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÇÐÖÌÄÕ»ÔÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌÏÍÔ
½ÅÄËÍÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε
ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ ÀÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÏ½ÑÀÐÇÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌ
αγορών
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÀÔÈÃÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ ÀÔ¬ÂÍÆÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Επιθεωρητής Καταστημάτων-Αθήνα
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»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÕÏÍÌÎÌ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÄËÀÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿Í¬ÃÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ä¬ËËÀÑ»ÀÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄºÅÀÐÇ
ÐÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÊÀÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Παροχές:
qË»ÏÄÔÊÀÈÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÄÐÑÀÒÄÏ½
ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
q§ºÐÍÄÑÀÅÍÏ¬ÔÊÀÈºÉÍÃÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
q´ÌÐÇÀ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: IS@DW!CB[BBSTNHS
¤ÀËÄÖÏÍÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀΜΥΛΟΙ ΑΦΩΝ ΜΑΡΡΑ Α.Ε.ÄºÃÏÀ
ÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Πωλητή / Πωλήτρια
ÄºÃÏÀÑÇÌΑττικήÆÈÀÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÑÇÔ
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊ»
ικανότητα
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍFNBJMJOGP!NBSSBTTBHS
¢ËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÆÖÌÀÈÊÄ¼ÓÌÄÌÃÖ¬ÑÓÌÄÃÖÌÀÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼À
ÐÑÍÕÎÏÍÊÀÈÐÖÌÄÕÎÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÃ¼ÊÑÖÍ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÈÔÄÏÈÍÕºÔ
¦ÇÅÈÐÈ¬ ÊÀÈËÖÅ¬ÃÀ
Πωλήτρια Λιανικής (full time)
Προφίλ υποψηφίου:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÏÍÅÍÏÈÊ»ÆÏÀÑ» 
ÊÀÈÆÌÎÐÇ¤±
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
εταιρία
Βιογραφικά στο e-mail: UOJLPMBJEPV!BDDFTTGBTIJPOHS με
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔ Ö½ÂÇÊÀÔÈÊÍËÀÚÃÍÖ°×ºÌÇÔ°ÇËÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
Υπεύθυνη Λιανικής
(κωδ.: Ret/Man)
®ÈÄÎÌÖÄÔÀËÖÐ¼ÃÄÔÄÌÃÖ¬ÑÓÌPinko και Zilly×ÇÑÍ¿ÌÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÍÖÌÖÄ¿ÒÖÌÄÔÆÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÍÖÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÖÄÖÒ¿ÌÍÖ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄNBOBHFNFOUÍ¬ÃÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÑ»ÐÈÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q3FQPSUJOH
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÊÀËÀÈÐÒÇÐ¼À
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q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖÕÎÏÍÖÑÇÔ½ÃÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
H εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!SBLBTHS
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀËÄÖÊºÔÍÈÊÈÀÊºÔÐÖÐÊÄÖºÔ¬ÏÊÀÔSmeg:
Σύμβουλος Πωλήσεων
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
ÅÍÏ¬ÐÄÒºÐÇ½ÌÈÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇ¬ÀÔ
ÐÑÇËÖÅ¬ÃÀ
Βιογραφικά στο e-mail: DW!QFUDPHS5ÇË
Η Axel AccessoriesÄ¼ÌÀÈÈÀÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À½ÃÀÔÄÑÍÁËºÀÑÇÔÐÑÏÀºÌÍÐÄÍË½ÊËÇÏÍÑÍÌÊ½ÐÍ¤
ÊÀÈÌÍÑÍ¼À ÇÃÈÍÏÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÑÍ¬ÒÍÔ ÇÆÌÎÐÇ ÇÅÀÌÑÀÐ¼À 
ÇÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÇÒÄÑÈÊ»ÐÑ¬ÐÇ×Ó»Ô½ËÓÌÑÓÌ
ÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÑÇÔÄ¼ÌÀÈÑÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÍÖÑÇÌºÕÍÖÌÃÈÀÑÇÏ»ÐÄÈ
ÐÄÈÀ ÐÖÌÄÕÎÔ ÀÌÍÃÈÊ»ÊÀÈÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÍÏÄ¼À
§À×¼ ÀÔ  ÍÏÄ¼Ô ÌÀ ÄÏÆÀÐÑÄ¼Ô ÐÑÍÌ ÖºÏÍÕÍ Ê½ÐÍ ÑÇÔ
½ÃÀÔÊÀÈÌÀÊ¬ÌÄÈÔÑÀ½ÌÄÈÏÀÐÍÖÏÀÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀºÐÀÐÄ
ºÌÀÅÈËÈÊ½ ÀÌÒÏÎÈÌÍÊÀÈÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÀÃÈÄÒÌºÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¤ÄÑÀÈÏ¼À ÆÈÀÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Retail Manager
(κωδικός θέσης: RMTH01)
Προφίλ υποψηφίου/ας:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÑÍÕÎÏÍÑÇÔËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖÕÎÏÍÖÑÇÔ½ÃÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .T0GGJDF
q¤ÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ËÄÖÏÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÀÌÒÏÓ¼ÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀË»ÂÇÔÀÍÅ¬ÐÄÓÌÊÀÈÄÊÑºËÄÐÇÔ
ÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q´ÌÑÍÌÍÔÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÑÀÕ¿ÑÇÑÀ
ÊÀÈÍÏÒ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÊÑºËÄÐÇÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ» ÄÈËºÍÌÆËÎÐÐÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¤ËÈÊ¼ÀÓÔÄÑÎÌ
Eνδεικτικές αρμοδιότητες:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÄÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÊÀÈºËÄÆÕÍÔ
½ËÇÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÑÍÖÔ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ½ËÓÌÑÓÌÒÄ¬ÑÓÌÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌ
καταστημάτων
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌºÆÊÀÈÏÇÊÀÈÐÓÐÑ»ÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌNBSLFUJOH ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÑÇÌÑ»ÏÇÐÇ
ÑÓÌÐÕÄÑÈÊÎÌNFSDIBOEJTJOHTUBOEBSET
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔËÇÏ½ÑÇÑÀÔ
ÑÍÖÏÍØÍÌÑÈÊÍ¿¼ÆÀÑÍÔÀÌ¬ÐÇÄ¼ÍÎËÇÐÇÔ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔºÆÊÀÈÏÍÖÄÅÍÃÈÀÐÍ¿
ÑÓÌÐÇÄ¼ÓÌÎËÇÐÇÔ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÐ¿ÐÑÀÐÇËÀÈÐ¼ÍÖÏÈÍÃ½ÑÇÐÇÔ
ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÍÏÄ¼ÀÔÄ¼ÑÄÖÉÇÔ
ÑÍÖÐÑ½ÕÍÖÀÌ¬ÐÇÄ¼ÍÎËÇÐÇÔ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÐ¿ÐÑÀÐÇÄÑ»ÐÈÍÖÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿
ÓË»ÐÄÓÌÀÌ¬ÐÇÄ¼ÍÎËÇÐÇÔ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÄÉÄËÈÊÑÈÊ»ÔÍÏÄ¼ÀÔ
ÄÊÑºËÄÐÇÔÑÍÖ ÀÌ¬ÐÇÄ¼ÍÎËÇÐÇÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
εταιρία
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÏÍÓÒÄ¼ÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÏ½ÐÅÀÑÇ
φωτογραφία στο e-mail: IS!BYFMBDDFTTPSJFTDPNÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÀÀÀÌÑÇÒÍ¿Ì½ÌÍÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖ
ÀÏÍÖÐÈ¬×ÍÖÌÑÍÐÕÄÑÈÊ½ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌ
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÍÌ³ÆÈÍ¥Ó¬ÌÌÇ¯ºÌÑÇ
Πωλήτρια Μερικής Απασχόλησης
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÆÄÌÈÊ½ÑÄÏÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÖ½ÃÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔÓË»ÐÄÓÌ 
Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÌºÄÔÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: IS!EFYJNHS
¢ÑÀÈÏ¼À ÀÌÑÈÏÍÐÎÄÖÐÇÔ ÊÀÈ ÃÈÀÌÍ»Ô ÈÑÀËÈÊÍ¿ Í¼ÊÍÖ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÅÓÑÈÐÍ¿ ÃÈÄÒÌÍ¿Ô Å»ÇÔ  ÏÍÐÅºÏÄÈ Ë»ÏÇ
ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
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Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Πωλητής Καταστήματος
(κωδικός: Π-01)
Με ωράριο καταστημάτων για το κατάστημά στην Κηφισιά
Αθήνας.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÖÄ¿ÒÖÌÇÒºÐÇÐÄÒºÀÑÀÓË»ÐÄÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ EFTJHO 
ÆÈÀÈÃÈÓÑÈÊÍ¿ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ÔÕÎÏÍÖÔ ÆÏÀÅÄ¼À 
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ÐÊ¬ÅÇ ÊÀÑÍÈÊ¼ÄÔÊË
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÕÏ»ÐÇ¤±ÐÄÄÍÏÈÊÍÏ½ÆÏÀÀ
ÊÀÈÄÏÈÁ¬ËËÍÌ8JOEPXT
 8PSE &YDFM 0VUMPPLÊË
q°¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÍ¿»ÑÄÕÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÈÃÏ¿ÀÑÍÔÑÇÔÇÄÃÀ»Ô»ÈÐ½ÑÈÍÖÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
ÐÑÍÄÃ¼ÍÑÓÌÄËÄÑÎÌÅÓÑÈÐÍ¿ MJHIUJOHEFTJHO 
»ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»ÔÊÀÈÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÔ»ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¢ÖÏÄ»ÔÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÄÄË¬ÑÄÔÊÀÈÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
Αποδοχές: ÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ ÒÀÐÖÅÓÌÇÒÍ¿ÌÄÑ¬
À½ÏÍÐÓÈÊ»ÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ Ö½ÂÈÌÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿ÐÑÍe-mail: JOGP!BSUFNJEFHS¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

¤INGROUP ÍÀÈÆÎÔÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔÄÕÏ½ÌÈÀÀÏÍÖÐ¼À
ÐÑÍÕÎÏÍÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌIVNBOSFTPVSDFT PVUTPVSDJOH
ÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH ×ÇÑÄ¼ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ
Υπεύθυνο /η Πωλήσεων Φαρμακείου
(HR P1215)
Έδρα:¬ÏÈÐÀ¡½ËÍÔ
®¤ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÈÃÀÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÌÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÍÖ»ÃÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÅÀÏÀÊÄ¼ÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏÄ¼ÀÔ 
ÐÄºÌÀÃ¼ÇÌÍÊ¿ÊËÍÄÈÐÊºÂÄÓÌ ÄÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔ½ÓÔ
qÀÏÀÆÆÄËÈÍËÇÂ¼À
q´ËÄÆÕÍTUPDL
q¢ÌÇºÏÓÐÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÖËÈÊÎÌNFSDIBOEJTJOH
Προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÑÍÕÎÏÍ
ÑÍÖÅÀÏÀÊÄ¼ÍÖ
q¤ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÐÇÀÌÑÈÊ½ÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q Ì¬ËÇÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÆÏ»ÆÍÏÇÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇ
ÐÄÄÏÈÑÎÐÄÈÔÊÏ¼ÐÄÈÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÀÉ¼ÃÈÀÄÊÑ½ÔºÃÏÀÔ ÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÀ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÑÍÖÔ ºÐÓ link: IUUQXXXKPCTOFUK
+H0L;':0 JEQBSUFOBJSF
Επιθεωρητής
After Sales
Ο ρόλος:®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀºÕÄÈÓÔÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÀ
ÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÍËÈÑÈÊ»ÔÊÀÈÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌBGUFSTBMFT
ÐÑÍÃ¼ÊÑÖÍÀÌÑÈÏÍÐÎÓÌÄÐÑ½ÕÍÑÇÁºËÑÈÐÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÓÌÐÖÌÄÏÆÄ¼ÓÌÑÇÔ/JTTBOÊÀÈÑÇÌÀÏÍÕ»ÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÑÇÔ
Ο υποψήφιος:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
q ÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄBGUFSTBMFTÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔ ÆÆËÈÊ»Ô
q³ÌÄÐÇÐÑÇÕÏ»ÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌÑÍÖ.40GGJDF
8PSE &YDFM 1PXFSQPJOU
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q Ì¬ËÇÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÄÐÑ¼ÀÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔ
ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
Προσφέρονται: ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ ¬ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÐÄ¼ÀÊÀÑÀÉÈÓºÌÇ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÑÀÈÏ¼À
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍe-mail: ELZSHJPQPVMPT!OJTTBOHS¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Sales Manager
Athens
Απαιτήσεις και προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÐÍÖÃÎÌ»ÀÌÎÑÄÏÇÔ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÑ»À
ÓË»ÐÄÓÌÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ):ÊÀÈ8JOEPXT .40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»
ÊÀÈÇÉºÌÇÆËÎÐÐÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÄÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
qÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌËÍÆÈÐÈÊÍ¿1SPUFM
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍe-mail:
IS!BOBUPMJBIPTQJUBMJUZDPN

Sales Account Manager
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΜ&G Λύσεις Υγιεινής Ο.Ε.,Ä¼ÐÇÍÔÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½Ô
ÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔÑÍÖÄËÁÄÑÈÊÍ¿Í¼ÊÍÖ)ZHPMFUÀËË¬ÊÀÈ¬ËËÓÌ
ÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÓÌÍ¼ÊÓÌÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ #V[JM *1$3FBEZ
4ZTUFNT 1VMFY -VDBSU ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÄÈÃÎÌÊÀÒÀÏÈÐÍ¿
ÊÀÈÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÌºÍÀÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ
ÑÇÔÒºÐÇÔÑÍÖ4BMFT"DDPVOU.BOBHFS
Αρμοδιότητες:
qÏÍÎÒÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÓË»ÐÄÓÌÐÄÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÔ
ÊÀÈÌºÍÖÔÄË¬ÑÄÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ ÀÌÀÆÌÓÏ¼×ÍÌÑÀÔ
ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄºÊÑÀÐÇÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÏÍÑÄ¼ÌÍÌÑÀÔ
ÀÉÈ½ÈÐÑÄÔË¿ÐÄÈÔ
qÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÅÍÏÎÌ
ÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÆ¬ËÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌ
ÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ºÐÓÑÀÊÑÈÊÎÌSFQPSUT
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈËÍÈÎÌÄÍÏÈÊÎÌ
ÐÑ½ÕÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈºÏÄÖÌÀÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÌÀÌÑÀÆÓÌÈÐ½
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÆÈÀÑÇÃÈÀ½ÏÅÓÐÇ
ÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÎËÇÐÇÔÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
ÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑÄÕÌÈÊ½Ñ»ÀÊÀÈÑÍÑ»À
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄÐÑ½ÕÍÑÇÌ¬ÄÐÇ
ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄËÀÑÎÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÐÑÇÕÏ»ÐÇ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÍÖÀÏºÕÍÌÑÀÈ
Επιθυμητά προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
ÀÍÏÏÖÀÌÑÈÊÎÌÊÀÒÀÏÈÐÑÈÊÎÌÊÀÈÐÕÄÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÏÍØ½ÌÑÓÌ»ÖÇÏÄÐÈÎÌÐÄÃ¼ÊÑÖÍ
ÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄ½ËÄÔÑÈÔÁÀÒ¼ÃÄÔ
ÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
ÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÔÊÀÑ¬ÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÓË»ÐÄÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÆÏÀÑ½
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ ÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÄÈÏ½ÐÒÄÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.40GGJDF
0VUMPPL &YDFM 8PSE 1PXFS1PJOU
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÓË»ÐÄÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: NEFSNBUJT!IZHPMFUHS 
Ö½ÂÈÌÊÄÏ¬ÑÇ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀArcalia Ä¼ÐÇÍÔÄÍÏÈÊ½ÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÍÖÍ¼ËÍÖNRG ÒÀÏÍÕÓÏ»ÐÄÈ¬ÄÐÀÐÄÏ½ÐËÇÂÇ
Δύο (2)Εξωτερικών Πωλητών
Παροχές:ÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÏÍ»ÒÄÈÀÄ¼ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
Βιογραφικά στο e-mail: OSH!BSDBMJBHS
Sales Manager
:PVSMJGF ZPVSKPVSOFZEuphoria Retreat BIPMJTUJDEFTUJOBUJPO
TQBSFTPSUJO.ZTUSBT POUIF1FMPQPOOFTFQFOJOTVMBJOTPVUIFSO
(SFFDF JTPQFOJOHJUTHBUFTJO.BZ MBVODIJOHBOFXTQB
UIBUJTEFTJHOFEUPCFBNPOHUIFNPTUEFTJSBCMFEFTUJOBUJPO
TQBTJO&VSPQF0VSBQQSPBDIJTVOJRVFBOEIPMJTUJD DPNCJOJOH
BODJFOU(SFFLQIJMPTPQIZBOE)JQQPDSBUJDNFEJDJOFXJUIUIF
QSBDUJDFPGDIJOFTFNFEJDJOFXJUIUIFBJNUPDSFBUFBUSVFCBMBODF
CFUXFFOZPVSQIZTJDBM FNPUJPOBMBOETQJSJUVBMEJNFOTJPOT5IJT
JT&VQIPSJB BVOJRVFTUBSSFTPSUXIJDIXJMMCFDPNQPTFEPG
MVYVSZSPPNTBOETVJUFT SFTUBVSBOUXJUINFEJUFSSBOFBO
IFBMUIZTQBDVJTJOF MVYVSZUSFBUNFOUSPPNT BVOJRVFTQIFSF
QPPMXJUIIZESPUIFSBQZTUBUJPOT BUIFSNBMTVJUFXJUITFOTPSZ
TIPXFST TBVOB PUUPNBOIBNNBN UFQJEBSJVN TUFBNSPPN 
IFBUFEMPVOHFST BSFMBYBUJPOSPPN BXBUTVQPPM BGJUOFTTDMVC
BOEFYFSDJTFTUVEJPT#FQBSUPGUIF&VQIPSJBFYQFSJFODFCZ
KPJOJOHPVSUFBNOPXBOEIBWFUIFPQQPSUVOJUZUPDPOUSJCVUFJO
UIFMBVODIJOHBOETVDDFTTPGUIFGJSTUEFTUJOBUJPOTQBSFTPSUJO
(SFFDF8FBSFMPPLJOHUPSFDSVJUBOFYQFSJFODFE4BMFT.BOBHFS
XIPXJMMCFSFTQPOTJCMFBOEBDDPVOUBCMFGPSUIFBOOVBMCVTJOFTT
TBMFTQMBO
Key responsibilities:
q$SFBUJPOBOEFYFDVUJPOPGUIFDPNQBOZTTBMFTTUSBUFHZ
BOEQMBO
q$POUSBDUJOH
q/FHPUJBUFXJUIDMJFOUTBOEBDIJFWFNBYJNVNSFWFOVF
QSPGJUQPUFOUJBMXIJMFTBUJTGZJOHDMJFOUOFFET'JOBMJ[F
BMMCPPLJOHTNBYJNJ[JOHBMMSFWFOVFQPUFOUJBM
CZVQTFMMJOHJOBMMSFWFOVFQSPEVDJOHBSFBT
q3FTQPOEUPBMMUFMFQIPOF FNBJMBOEXBMLJOJORVJSJFT
SFHBSEJOHSPPNT '#BOETQBTBMFTBTMPOH
BTBMMIPUFMTPGGFSFEGBDJMJUJFTBOEBDUJWJUJFT
q#VJMETBOETUSFOHUIFOTSFMBUJPOTIJQTXJUIFYJTUJOH
BOEOFXDVTUPNFSTUPFOBCMFGVUVSFCPPLJOHT"DUJWJUJFT
JODMVEFTBMFTDBMMT FOUFSUBJONFOU '".USJQT USBEF
TIPXT FUD
q.BOBHFTBOEEFWFMPQTSFMBUJPOTIJQTXJUILFZJOUFSOBM
BOEFYUFSOBMTUBLFIPMEFST
q3FQSFTFOUIPUFMJOWBSJPVTFWFOUTBOEFYIJCJUJPO
q*EFOUJGZOFXNBSLFUTBOECVTJOFTTPQQPSUVOJUJFT
BOEJODSFBTFTBMFT
q$MPTFMZGPMMPXJOHVQPOBMMCVTJOFTTMFBET
XJUIJOBIPVSSFTQPOTFUJNFMJOFUPDMJFOUT
q"UUFOEJOHBMMEFQBSUNFOUBOEIPUFMNFFUJOHT
BTOFDFTTBSZ
q1SFQBSFBMMSFMFWBOUQFSJPEJDSFQPSUTBOEQSPWJEFJOQVU
GPSGPSFDBTUJOH

Requirements:
q%FHSFFGSPNBOBDDSFEJUFEVOJWFSTJUZJOCVTJOFTT
BENJOJTUSBUJPO NBSLFUJOH IPUFMNBOBHFNFOU 
PSSFMBUFEGJFME
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOTBMFTNBOBHFNFOU
JOBTUSPOHNVMUJOBUJPOBMPSMPDBMIPUFMPSHBOJ[BUJPO
q$POTJTUFOUUPQTBMFTQFSGPSNBODFJOQPTJUJPOTIFME
CFGPSF
q1SPGJDJFODZJODPNQVUFSTLJMMTFTQFDJBMMZ.40GGJDF 
IPUFM1.4BOEVTFPGTFWFSBM*%4QMBUGPSNT
q4USPOHXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOHSFFL
BOEFOHMJTIMBOHVBHF
q"EEJUJPOBMMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q5FBNTQJSJUBOEDVTUPNFSTFSWJDFPSJFOUBUJPO
XJUIBUUFOUJPOUPEFUBJM
q0QFOUPBIPMJTUJDMJGFBQQSPBDI
Benefits:
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q7FSZFYDJUJOHBOEEZOBNJDXPSLJOHFOWJSPONFOU
XJUIUPQUBMFOUUFBN
q1BSUJDJQBUJPOJOUIFQSFPQFOJOHUFBNPGUIFGJSTU
EFTUJOBUJPOTQBSFTPSUJO(SFFDF
q&YQFSJFOUJBMDVMUVSFUSBJOJOHCBTFEPOUIFIPMJTUJD
IFBMJOHBQQSPBDIPGPVSTQB
1MFBTFTFOEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUP
UPe-mail: BOUIJWNBOFUB!HNBJMDPN
°ÍDomotel Kastri ºËÍÔÑÇÔÀËÖÐ¼ÃÀÔÍËÖÑÄËÎÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ%PNPUFMIPUFMTSFTPSUT ÆÈÀÑÍÐÖÌÄÃÏÈÀÊ½ÊºÌÑÏÍ
ÑÍÖ À¼ÒÍÖÐÄÔ ÒºÐÄÈÔ ÐÑÍÃ»Í¦ÇÅÈÐÈ¬Ô ÀÌÀ×ÇÑ¬
Sales Manager
(τομέα MICE)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ»ÀÌÎÑÀÑÇÔ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
q§ÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍ
Επαγγελματικές ικανότητες:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÃÄÉÈ½ÑÇÑÀ
ÐÑÇÆÏÀÑ»ÊÀÈÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÇÐ¿ÌÑÀÉÇÄÍÏÈÊÎÌÊÄÈºÌÓÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
των καταστάσεων
Επιθυμητά προσόντα:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔ
qÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
Προσφέρονται:
q§½ÌÈÇÒºÐÇ
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά στο e-mail: JCJLJOJ!EPNPUFMHS
Sales Executive
Key duties:
q"DIJFWJOHUIFTFUQFSTPOBMHPBMTCZNBOBHFNFOU
q#VJMETBOETUSFOHUIFOTSFMBUJPOTIJQTXJUIFYJTUJOH
BOEOFXDVTUPNFSTUPFOBCMFGVUVSFCVTJOFTTFT
"DUJWJUJFTDPVMEJODMVEFTBMFTDBMMT USBEFTIPXT FUD
q6OEFSTUBOETUIFPWFSBMMNBSLFUDPNQFUJUPSTTUSFOHUIT
BOEXFBLOFTTFT FDPOPNJDUSFOET TVQQMZBOEEFNBOE
FUDBOELOPXTIPXUPTFMMBHBJOTUUIFN
Requirements:
q#FBQFPQMFQFSTPOXJUIBQPTJUJWFBUUJUVEF
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOTLJMMTSFRVJSFE
q4QFBL XSJUFBOEDPOWFSTFGMVFOUMZJOFOHMJTI
,OPXMFEHFPGBOZPUIFSMBOHVBHFXJMMCFBOBEWBOUBHF
q1PTTFTTTUSPOHDPNQVUFSTLJMMT
q$SFBUJWFBOETUSBUFHJDTLJMMT
q4FMGNPUJWBUFEBOEDPNQFUJUJWFESJWFSFRVJSFE
q4USPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMTBOEUIFBCJMJUZUPXPSL
JOBUFBNPSJFOUFEFOWJSPONFOU
q$BS
q1SJPSXPSLFYQFSJFODFJOUIFGJFMEPGQBQFSBOEQVMQ
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
"QQMZUPe-mail: EUTPMJBLPT!OJUDPHS
¤ ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ» ÄÑÀÈÏ¼À FITO+ Ä ÏÀÆÃÀ¼À ÄÉºËÈÉÇ ÐÑÍÌ
ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½ ÕÎÏÍ  ÃÇÈÍÖÏÆ¼À ¢ËË»ÌÓÌ ÄÈÐÑÇ½ÌÓÌ
ÅÀÏÀÊÍÍÈÎÌÄÀÏÀÆÓÆºÔÅÖÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÄÄÊÕÖË¼ÐÀÑÀÀ½ÑÍÖÔÁÍÑÀÌÍÊ»ÍÖÔÑÇÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÀÅÀÏÀÊÄ¼ÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Πωλητή Φαρμακείων
Κωδικός: ΕΠ1
Προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÎËÇÐÇ
q¢ÉÓÐÑÏºÅÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ ¢¥»°¢¥ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÄÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÑÍÌÑÍºÀÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈ½ÏÀÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²
Προσφέρονται:
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ ÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÑÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
ÊÀÈCPOVT ÏÍ»ÒÄÈÄÔÐÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÍ ÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q°BCMFUÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÍÌÑºËÍ

q ÑÍÈÊ½CVTJOFTTDPBDIJOHÀ½ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÐÑÄËºÕÇÑÍÖ
ÕÎÏÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ÐÑÍe-mail:
GJUPFSHBTJB!IPUNBJMDPN ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ ÐÑÍ MJOL IUUQT
XXXZPVUVCFDPNXBUDI W%5YEV*
Sales Executive (SE1)
Ermia Hotels & Resorts JTMPPLJOHGPSB4BMFT.BOBHFSCBTFE
JO5IFTTBMPOJLJ5IF4BMFT.BOBHFSSFGFSTUPUIF%JSFDUPSPG
4BMFTBOEJTSFTQPOTJCMFUPFOTVSFUIFJNQMFNFOUBUJPOPGTFU
TBMFTUBSHFUTBOEUIFQSPNPUJPOBOENBSLFUJOHTUSBUFHJFT
PGUIFDPNQBOZJOTQFDJGJDNBSLFUT
Responsibilities:
q*TSFTQPOTJCMFGPSNPOJUPSJOHNBSLFUUSFOET
DPNQFUJUJPOJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q1SPQPTFTNBSLFUJOHNJYTUSBUFHZ QSJDJOH TFSWJDFTFUD 
UPUIF4BMFT%JSFDUPS
q1SFTFOUTSFHJPOBMBOOVBMTBMFTGPSFDBTUUPUIF4BMFT
%JSFDUPS
q*NQMFNFOUTUIFBOOVBMTBMFTGPSFDBTUUIBUDPODFSOT
IJTIFSNBSLFUTFHNFOUBOENPOJUPSTWPMVNFJODPNF
JOPSEFSUPBDIJFWFIJTIFSTBMFTUBSHFUT
q*NQMFNFOUTBDUJWJUJFTPGUIFBOOVBMQSPNPUJPOQMBO
JOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q*TSFTQPOTJCMFGPSLFZBDDPVOUT BQQPJOUFECZUIF4BMFT
%JSFDUPS BOEBMMPUIFSFYJTUJOHBOEQPUFOUJBMDVTUPNFST
JOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q*TSFTQPOTJCMFGPSOFHPUJBUJPOBOEDPOUSBDUJOH
XJUIDVTUPNFSTJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q.BJOUBJOTBOEFYQBOETQVCMJDSFMBUJPOTPGUIFIPUFM
JOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q*TSFTQPOTJCMFGPSUIFDPOUJOVPVTJNQSPWFNFOU
PGDVTUPNFSTBUJTGBDUJPOJOIJTIFSNBSLFUTFHNFOU
q$PPQFSBUFTXJUIPUIFSEFQBSUNFOUT
Requirements:
q)BTBUMFBTUZFBSTFYQFSJFODFJOBIPUFMTJNJMBS
QPTJUJPO
q%FHSFFJO.BOBHFNFOUBOEPSUPVSJTN
q*TGMVFOUJO&OHMJTI
q,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q)BTLOPXMFEHFPGUIFUPVSJTUJDNBSLFU
q)BTHPPELOPXMFEHFPGUIFPOMJOFNBSLFU
q*T1$MJUFSBUFBOEIBTXPSLFEXJUI1.4TZTUFNT
q)BTBESJWFSTMJDFOTF
q*TBCMFUPUSBWFM
The company offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q#POVTTDIFNFT
4FOEZPVSDWUPUIJTe-mail: DW!TIFMCZHS
¤Royal Sugar Α.B.E.E. ÇÆÄÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÄ½ÏÈÍÑÏÍÅ¼ÓÌÄºÅÀÐÇÐÑÍÄ½ÏÈÍ×¬ÕÀÏÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ºÄÈÏÍÖÔ
Πωλητές Καταναλωτικών Προϊόντων
στο υποκατάστημά της στον Ασπρόπυργο Αττικής
Αρμοδιότητες: ¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÐÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÊÀÈÐÑÇÌ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄºÅÀÐÇ
qÑÇÌÎËÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄÄË¬ÑÄÔ)03&$"
qÑÇÌÎËÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄLFZBDDPVOUÄË¬ÑÄÔ
qÑÇÌÄÌ¼ÐÕÖÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍÆ¼ÍÖ
ÊÀÈÐÑÇÌÄºÊÑÀÐ»ÑÍÖ
qÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÈÔÄÈÐÊºÂÄÈÔÐÄÄË¬ÑÄÔ
ÆÈÀÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÄ½ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À ÄÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ ÄÄÈÏ¼ÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÌÀ
ÐÖÁ¬ËËÍÖÌÐÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προσόντα:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌÐÄÒºÐÇ
ÓË»ÐÄÓÌÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌÊÀÈÍÑÎÌ
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ ÀÌ¬ËÇÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ ÄÐÑ¼ÀÐÇ
ÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÁ¬ÐÄÈ
ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÊÀÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀºÓÔÊÀÈÑÇÌÀÏÀÐÊÄÖ»ÐÑÍFNBJMIS!
SPZBMTVHBSHS ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÐÑÍTVCKFDUÑÍÌÑ¼ÑËÍÑÇÔÒºÐÇÔ
ÓËÇÑ»Ô)03&$"
§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖ
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇ
ÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
¤My Company ProjectsqXXXNZDPNQBOZDPNHSqÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖTNTNBSLFUJOH
ÀÆÊÍÐ¼ÓÔÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑPÖÑ»ÀÑÍÔÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÓË»ÐÄÓÌ##ÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÕÎÏÄÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Key Account Manager
(for Spain Region)
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÖÀÏÕ½ÌÑÓÌ¥ÐÀÌÎÌ
ÄËÀÑÎÌ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔ##ÐÄÃÖÌÇÑÈÊÍ¿Ô¥ÐÀÌÍ¿Ô
ÄË¬ÑÄÔ
´ÃÏÀÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈºÃÏÀÖÍÂÇÅ¼ÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊºÌÑÏÍ
§½ÌÍÆÈÀÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÄ$¥ÐÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ»/BUJWF
4QFBLFST
συνέχεια στη σελ. 16
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Αρμοδιότητες υποψηφίου:
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÌºÓÌÊÀÈÖÀÏÕ½ÌÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔ¥ÐÀÌ¼ÀÔ
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÄËÀÑÎÌÐÄPOMJOF
ËÀÑÅ½ÏÄÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔ##ÐÄÊÀÑÇÆÍÏ¼ÄÔ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÄ½ËÇÑÇÌ¥ÐÀÌ¼À
qÏÍÎÒÇÐÇÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌTNT
NBSLFUJOH CVMLTNTÐÄÌºÍÃÖÌÇÑÈÊ½ÄËÀÑÍË½ÆÈÍ
q¢¿ÏÄÐÇÊÀÈÃÈÄ¿ÏÖÌÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ OFXMFBET 
ÐÑÇÌ¥ÐÀÌ¼À
q¢ÌÑÍÈÐ½ÔÀÌÀÆÊÎÌÊÀÈÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇ
ÄÌºÍ»Ö¬ÏÕÍÌÑÀÄË¬ÑÇÄÐÊÍ½ÑÇÌÎËÇÐÇ

Απαιτούμενα προσόντα υποψηφίου:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÈÐÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÄ¼ÄÃÍ
ÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÄË¬ÑÇ OBUJWFTQFBLFS
»ÑÖÕ¼Í$ÃÄÌÖ¬ÏÕÄÈÍÏÍËÍÆ¼À ÃÄÌÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÇÕÏ»ÐÇ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÇ¬ÏÀÍË¿ÊÀË»
ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÊÀÈÇÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÊÀÒÇÄÏÈÌ½ÆÏÀÑ½
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÊÀÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍÐÓÈÊºÔ»ÑÇËÄÅÓÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔ##
½ÕÈUFMFNBSLFUJOH
qÍËÖÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q ½ÅÍÈÑÍÈ°¢¥ ¢¥ÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
q³ÌÃÏÄÔ»ÆÖÌÀ¼ÊÄÔÇËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFÊÀÈJOUFSOFU
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ

Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q³ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
q¥ÀÑÏÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ Ñ½ÐÍÐÄÏÎÑÍÄ¼ÄÃÍ ½ÐÍÊÀÈPOUIFKPC
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍFNBJMDW!NZDPNQBOZDPNHS
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈ ±°¤¯ ½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖ
ÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÁÀÐÈÊºÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ ÃÇËÀÃ»ÑÇÌÄÖÕºÏÄÈÀ
Ë½ÆÍÖÐÑÀ¥ÐÀÌÈÊ¬ÐÄÐÖÌÃÖÀÐ½ÄÑÇÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
ÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ ÃÄÌÒÀÀÀÌÑÎÌÑÀÈ

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

¤ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀFITO+ÄÏÀÆÃÀ¼ÀÄÉºËÈÉÇÐÑÍÅÀÏÀ
ÊÄÖÑÈÊ½ÕÎÏÍ ÃÇÈÍÖÏÆ¼À¢ËË»ÌÓÌÄÈÐÑÇ½ÌÓÌÅÀÏÀÊÍÍÈÎÌ
ÄÀÏÀÆÓÆºÔÅÖÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÄÄÊÕÖË¼ÐÀÑÀÀ½ÑÍÖÔ
ÁÍÑÀÌÍÊ»ÍÖÔÑÇÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÀÅÀÏÀÊÄ¼ÀÐÄ
½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Πωλητή Φαρμακείων
(κωδικός: ΕΠ3)
Προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÎËÇÐÇ
q¢ÉÓÐÑÏºÅÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ ¢¥»°¢¥ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÄÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÑÍÌÑÍºÀÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈ½ÏÀÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²

Προσφέρονται:
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ ÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÑÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
ÊÀÈCPOVT ÏÍ»ÒÄÈÄÔÐÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÔ 
q³ÏÈÐÑÍ ÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q°BCMFUÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÍÌÑºËÍ
q ÑÍÈÊ½CVTJOFTTDPBDIJOHÀ½ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÐÑÄËºÕÇ
ÑÍÖÕÎÏÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ÐÑÍe-mail
GJUPFSHBTJB!IPUNBJMDPNËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔIUUQTXXXZPVUVCF
DPNXBUDI W%5YEV* 'BDFCPPLIUUQTFMHSGBDFCPPL
DPN'*50¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈ
ÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Ιατρικός Επισκέπτης
Λαμία
¤Γενική Χημικών ΠροϊόντωνÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÀ½ÑÍ
ÐÑÀÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ¬ÈÀÑÏÈÊ¬Ä¼ÃÇ¤ÀÌÍÃÈÊ»ÍÏÄ¼ÀÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÍÅÄ¼ËÄÑÀÈÐÑÍÌÃÖÌÀÈÊ½ÐÑÏÀÑÇÆÈÊ½ÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÇÔ
ÊÀÈÐÑÇÃºÐÄÖÐ»ÑÇÔÐÑÍÌÀÌÒÏÎÈÌÍÀÏ¬ÆÍÌÑÀ
Ο/Η ιδανικός υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÀÏÍÖÐ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
qÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q²ÓÏ¼ÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ

Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÐÖÌCPOVTÀÌÀË½ÆÓÔ
À½ÃÍÐÇÔ
qÖÌÄÕ»PGGUIFKPCÊÀÈPOUIFKPCÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ MBQUPQ ÊÈÌÇÑ½
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔºÐÀÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÀÆÍÏ¬
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À ÍÕÑ¬ÓÏÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ e-mail: OJP!HDQHS » ÑÀÕÖÃÏÍÈÊÎÔ ÐÑÇ
ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ ÖÆ»Ô ¦ÇÅÈÐÈ¬ Äκωδικό θέσης:
ΙΕ ΛΑ. XXXHDQHS¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓ
ÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΝόρμα Ελλάς Α.Ε.,ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÓÌÅÀÏ¬ÊÓÌ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ

Επιστημονικό Συνεργάτη
Ιατρικό Επισκέπτη
§ÄÌÍÐÍÊÍÄÈÀÊ»ÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÆÈÀÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διαθέτουν:
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÌÍÐÍÊÍÄÈÀÊºÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇ¤±

Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍFNBJMDW!OPSNBIFMMBTHS»
ÐÑÍÅÀÉ¦¬ÒÄÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ»

ΙΑΤΡΟΙ

ÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÍÖÍ½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌ
ÖÆÄ¼ÀÔΒιοϊατρική,ÄÈÒÖÄ¼ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ
Ιατρό Βιοπαθολόγο
(ΘΒΙΟ-0917)
§ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»Ô
q¢ÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÁÈÍÀÒÍËÍÆ¼ÀÔ
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÈÃÈÓÑÈÊ½ÑÍºÀ ÄÈÒÖÇÑ» 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
ÄÈÒÖÇÑ» 

Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ»ÀÍÈÁ»
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:LBCBU[PHMPV!CJPJBUSJLJHSÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤Κεντρική Κλινική ΑθηνώνÀÌÀ×ÇÑ¬
Ιατρό Μικροβιολόγο
&ÈÐÑÇÍÌÈÊ¬ÖÄ¿ÒÖÌÍÑÍÖÄÏÆÀÐÑÇÏ¼ÍÖÑÍÖÍËÖØÀÑÏÄ¼ÍÖ
»ÏÀÔ ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÌ¦ËÈÌÈÊ» ÒÇÌÎÌÊÀÈÐÑÍÈÃÈÓÑÈÊ½
ÍËÖØÀÑÏÄ¼ÍÑÇÔÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»ÔÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍ»À½ÕÎÏÀ
ÑÇÔÄÖÏÓÀØÊ»ÔºÌÓÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ
ÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
¢Ë¬ÕÈÐÑÍÄÆÆÖÇºÌÍËÇÏÓÑºÍ ÜÄÄÈËºÍÌCPOVT
ÇËÎÐÑÄ ÑÍ ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌ ÐÀÔ ÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍe-mail:ISDFOUSBM!HNBJMDPN
¤Κεντρική Κλινική ΑθηνώνÀÌÀ×ÇÑ¬
Ιατρό Ακτινοφυσικό
&ÈÐÑÇÍÌÈÊ¬ÖÄ¿ÒÖÌÍÑÍÖÄÏÆÀÐÑÇÏ¼ÍÖÑÍÖÍËÖØÀÑÏÄ¼ÍÖ
»ÏÀÔ ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÌ¦ËÈÌÈÊ» ÒÇÌÎÌÊÀÈÐÑÍÈÃÈÓÑÈÊ½
ÍËÖØÀÑÏÄ¼ÍÑÇÔÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»ÔÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍ»À½ÕÎÏÀ
ÑÇÔÄÖÏÓÀØÊ»ÔºÌÓÐÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ
ÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
¢Ë¬ÕÈÐÑÍÄÆÆÖÇºÌÍËÇÏÓÑºÍ ÜÄÄÈËºÍÌCPOVT
ÇËÎÐÑÄ ÑÍ ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌ ÐÀÔ ÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍe-mail:ISDFOUSBM!HNBJMDPN

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

®ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô½ÈËÍÔΚορέλκοÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÕÏ½ÌÈÀÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÌÃÖÌ¬ÓÐÇÔÑÍÖ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖ
Καθηγητές Φυσικοθεραπείας
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄ¼ÀÔ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔ
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À

Βασικές αρμοδιότητες:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÆÈÀÑÇÌÀÏ¬ÃÍÐÇ
ÑÇÔÃÈÃÀÊÑºÀÔ¿ËÇÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÃÈÄÉÀÆÓÆ»ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÃÈ½ÏÒÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÍ¿
ÖËÈÊÍ¿
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÐÍÖÃÀÐÑºÔÊÀÈÊÀÑÀÌ½ÇÐÇ
ÑÓÌÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÎÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍÄÉ»Ôe-mail:ISDPSFMDP!HNBJMDPN
°Í Mediterranean College ÐÑÍ ËÀ¼ÐÈÍ ÐÑÄËºÕÓÐÇÔ ÑÇÔ
ÐÕÍË»ÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Καθηγητές μερικής ή πλήρους απασχόλησης
(κωδικός θέσης: BUS18)
ÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ ÆÈÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÐÑÇÌ
ÄËËÇÌÈÊ»ÊÀÈÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ

Απαραίτητα προσόντα:
qÏÎÑÍÑÖÕ¼ÍÐÄÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»NBSLFUJOH
»PÈÊÍÌÍÈÊ¬ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ¬
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÊÀÈÃÈÃÀÊÑÍÏÈÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ
ÐÄÐÖÌÀÅºÔÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÏÍÅÍÏÈÊ½
ÊÀÈÆÏÀÑ½Ä¼ÄÃÍ
qÈÃÀÊÑÈÊ»»ÄÏÄÖÌÇÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÇÌÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»ÒºÐÇ
q¹ÀÏÉÇÃÇÍÐÈÄ¿ÐÄÓÌÐÄºÆÊÏÈÑÀÄÈÐÑÇÍÌÈÊ¬
ÄÏÈÍÃÈÊ¬
ÁÈÁË¼À»ÏÀÊÑÈÊ¬ÐÖÌÄÃÏ¼ÓÌ

Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÍÁÏÄÑÀÌÈÊ½Ð¿ÐÑÇÀÀÌÎÑÀÑÇÔ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÇÔÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ

Το Mediterranean College προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÃÈÃÀÊÑÈÊÍ¿
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÍËËÀË¬
Ä¼ÄÃÀ
$WÐÑÍe-mail:ISBDBEFNJD!NFEDPMMFHFFEVHS ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
ÌÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÍκωδικός της θέσης BUS18ÐÑÍÒºÀ

¡ÍÈÓÑ¼ÀÔÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô Ç
ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τεχνικό Παραγωγής
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ

Αρμοδιότητες:
qÖÌÑ»ÏÇÐÇÀÏÀÆÓÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
qÈ¬ÆÌÓÐÇÊÀÈÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÁËÀÁÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÏ¿ÒÈÐÇÑÓÌÇÕÀÌÎÌÊÀÑ¬ÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
ÏÍØ½ÌÑÓÌ

Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¤ÀÏÀÆÓÆ»Æ¼ÌÄÑÀÈÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔºÏÄÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:BDDPVOU!WJFMGZTHS

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

¤Elvial Α.ΕË½ÆÓÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÍÖÀËÍÖÈÌ¼ÍÖ ×ÇÑ¬ÌºÍÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÆÈÀÑÍÑ»ÀÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
Ηλεκτροσυγκολλητής
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍ
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÌÎÐÄÈÔÊÍ»ÔÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÐÖÆÊ½ËËÇÐÇÔ
q³ÃÄÈÀÇËÄÊÑÏÍÐÖÆÊÍËËÇÑ»

Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÀÏÍÆÏ¬ÀÑÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÌÈÐÑÄ¿ÄÑÄ½ÑÈËÇÏÍ¼ÑÄÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ ÀÏÀ
ÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÌ
ÀÏÀÊ¬ÑÓÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ¢¡¥  ¢ ³ÆÈÍÔÀÌÑÄËÄ»ÍÌÀÔ 
¦ÈËÊ¼Ô Ö½ÂÇÊÀÔ§ÀÏ¼ÀÔÏÍ¿ÑÐÍÖ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ
e-mail:IS!FMWJBMHS

Τεχνικός Σύμβουλος Αυτοκινήτων
§ÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÒºÐÇÊÀÈºÐÑÓÐÄ¼ÀÀ½ÑÈÔÀÊ½ËÍÖÒÄÔ
¬ÏÊÄÔ78 "VEJ 4LPEB 4FBU 3FOBVMU /JTTBO
ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔ ÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
¢¼ÐÇÔÌÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÀ½ÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊ¬ÇÕÀÌ»ÀÑÀ
¤ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ
ÐÑÍe-mail: NBOLBTT!HNBJMDPN

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

®½ÈËÍÔMarket InÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»ÅÈÍÆÈÀ
ÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Εργάτης Αποθήκης
(κωδ. θέσης: WW 01/17)
ÈÀÑÍ§ÀÏÊ½ÍÖËÍ ÑÑÈÊ»Ô ÒºÐÇÑÍÏÍÁÀÑº×À 
Προφίλ υποψηφίου:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÍÒ»ÊÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Παρέχονται: ÁÀÐÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ e-mail:EQSPTPQJLPV!NBSLFU
JOHS»ÐÑÍÅÀÉ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
ÑÇÔÒºÐÇÔ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿Ì
ÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤Γευσήνους ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»ÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÊËÄÈÐÑºÔÀÆÍÏºÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ×ÇÑ¬
Εργάτες
ÈÀÑÇÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÇÔ
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÍÖÑÏÍÅ¼ÍÖ
q¦¬ÑÍÕÍÈÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:IS!HFGTJOVTHS

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Υπεύθυνος Παραγωγής – Κεντρική Μακεδονία
¦ÓÃÈÊ½ÔÒºÐÇÔ5&$
Περιγραφή§ÄÆ¬ËÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÊÀÈºÃÏÀÐÄÌÍ½ÑÇÔÊÄÌÑÏÈÊ»Ô§ÀÊÄÃÍÌ¼ÀÔ
ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÖÄ¿ÒÖÌÍ ÀÏÀÆÓÆ»Ô ÊÀÈ ÆÈÀ ÑÇÌ ¬ÄÐÇ Ê¬ËÖÂÇ
ÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÇÔ
Καθήκοντα θέσης:¤ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»ÄÏ
ÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖÊÀÈÍÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇ
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô ÑÇÔÑÄÕÌÈÊ»ÔÖÇÏÄÐ¼ÀÔÊÀÈÑÍÖ
ÍÈÍÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ÕÇÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿
»ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿»ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
»ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ»ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ »ÑÄÕÌÍË½ÆÍÖÑÏÍÅ¼ÓÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
ÒºÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÈÃÀÌÈÊ¬ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÍ¬ÃÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÏÍÅÍÏÈÊ½Ô
ÊÀÈÆÏÀÑ½ÔË½ÆÍÔ 
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍÌÀÊ½ËÍÖÒÍ
σύνδεσμο:IUUQBOBEFJYJHSTFSWJDFT
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Βιελφύς Α.Β.Ε.Ε. Ä¼ÌÀÈ ¼À ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ÄÑÀÈÏ¼À ÍÖ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ ÐÑÇÌ ÀÏÀÆÓÆ» ÊÀÈ ÐÑÇÌ
ÄÍÏ¼À ÏÓÑÍÆÄÌÎÌ ÖËÈÊÎÌ ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ ÆÈÀ Å¬ÏÀÊÀ 
ÊÀËËÖÌÑÈÊ¬ ÊÀÈ ÑÏ½ÅÈÀ ¦¿ÏÈÀ ÀÏÀÆÓÆÈÊ» ÃÏÀÐÑÇÏÈ½
ÑÇÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÇÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÆÖ¬ËÈÌÓÌÀÍÖËÎÌ 
ÍÖÏÀÆÀÑÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÐÑÀ®ÈÌ½ÅÖÑÀ

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

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÑÄÕÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
Yδραυλικός
§ÄÃÈÊ½ÑÍÖÇÕÀÌ¬ÊÈ ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:DWBUIFOT!NFDDBOJDBHSÄÀÀ
ÏÀ¼ÑÇÑÍÑPÌκωδικό YD-EYÐÑÍÒºÀ

°ÍGrand Hotel Palace ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ×ÇÑÄ¼
Άτομο για τη στελέχωση
του Τμήματος Συντήρησης
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔÓÔÐÖÌÑÇÏÇÑ»ÔÆÄÌÈÊÎÌ
ÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ¬ ÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊ¬ ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬
ÊÀÈÖÃÏÀÖËÈÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀ
qÄÌÈÊºÔÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÊÀÈÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÄÈÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÊÀÒÀÏÈÐÍ¿ÈÐ¼ÌÀÔ
q¦ÀËºÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÁÀÐÈÊÎÌÑÄÕÌÈÊÎÌÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÊÀÈÖÏ½ÐÁÄÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:HN!HSBOEIPUFMQBMBDFHS
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀ½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼ÀÑÄÕÌ¼ÑÇÔ
Αρτοποιός
ÑÍÌΆγιο Αθανάσιοδυτικής Θεσσαλονίκης  ËÄÑ¬À½
ÑÍÊºÌÑÏÍÑÇÔ½ËÇÔ 
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÀÏÀÃÍÐÈÀÊ»ÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ ÀËË¬ÊÀÈÍÌÑºÏÌÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔÑÄÕÌ¼ÑÇÔÀÏÑÍÍÈ½Ô¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
qÌÎÐÇÀÏÑÍÐÊÄÖÀÐ¬ÑÓÌ

Παρέχονται:
q§ÈÐÒ½ÔÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÄÁ¬ÐÇÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÖÔÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍe-mail: BMFYBOESPT[BYBSPQMBTUFJP!
HNBJMDPN ÑÇËºÅÓÌÍεπικοινωνίας

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Management Force Group TFFLTUPSFDSVJU
Mechanical Engineer & Civil Engineer
'PSUIFQPTUPG4BGFUZ.BOBHFNFOU$POTVMUBOUBOEPS
)44JUF.BOBHFNFOU$POTVMUBOU
Candidates should have the following qualifications:
q#BDIFMPSEFHSFF "&*PS5&* JO.FDIBOJDBM&OHJOFFSJOH
PS$JWJM&OHJOFFSJOH
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGHSFFLBOEFOHMJTIMBOHVBHF
CPUIWFSCBMBOEXSJUUFO ,OPXMFEHFPGTFDPOEMBOHVBHF
JTBOBTTFU
q$PNNVOJDBUJPOBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
q®SHBOJ[BUJPOBMBOENBOBHFSJBMTLJMMT
q5IPSPVHILOPXMFEHFPGDPNQVUFST
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOBSFMFWBOUQPTU
"QQMZZPVSDWUPe-mail:TFDSFUBSJBU!NGPSTBGFUZDPN
XJUIUIFref. ME-CE-17.
¤AGT Engineering & Operations ServicesÄ¼ÌÀÈ¼ÀÑÀ
ÕºÓÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÑÓÌGBDJMJUZNBOBHFNFOU FOHJOFFSJOHQSPKFDUT 
TFDVSJUZQSPUFDUJPOTZTUFNT FOFSHZFOWJSPONFOUFUD
ÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÑ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ½ÐÍÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ 
ÄÄËÀÑÍË½ÆÈÍÍÖÐÖÌÒºÑÍÖÌÊÍÏÖÅÀ¼ÄÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÊÀÈ
ÍÏÆÀÌÈÐÍ¼

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
H πελατοκεντρική φιλοσοφία της, η ευρεία γκάμα υπηρεσιών
που παρέχει στο πλαίσιο του total customer solutions, οι
εξειδικευμένες και ιδανικές λύσεις της αναδεικνύουν την
AGT Engineering & Operations Services ως μία από τις πιο
αξιόπιστες εταιρίες του χώρου σε διεθνές επίπεδο.
Πληροφορίες για την εταιρία μπορείτε να αντλήσετε στο
www.agtgroup.gr.
Η εταιρία, για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να
συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία της, αναζητά:
Μηχανικό Έργων
Πάτρα
Είναι υπεύθυνος/η για τον προγραμματισμό, τον συντονισμό,
την επίβλεψη και τον σχεδιασμό των τεχνικών έργων της
εταιρίας.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÍËÈÑÈÊÍ¿ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
qÄÑ»ÔÄÑ»ÔÏÀÆÀÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÍÈÊÍÃÍÈÊ¬
έργα ή έργα βιομηχανικών χώρων
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÇÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
πολλαπλών θεμάτων με ιδιαίτερη προσοχή
στη λεπτομέρεια
q§ÄÒÍÃÈÊ½Ô ÀÌÀËÖÑÈÊ½Ô ÄÍË¿ÊÀËºÔ
διαπραγματευτικές ικανότητες
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
Η AGT φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες
της άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης.
Η διαχείριση των βιογραφικών και των αιτήσεων θα γίνει
με πλήρη εμπιστευτικότητα.
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ 
αναφέροντας τον κωδικό της θέσης «CON/PROMGR/01» στο
e-mail:IS!BHUHSPVQHS§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης
προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Θέση:§ÄËÄÑÇÑ»ÔÄÈÁËºÓÌÇÕÀÌÈÊ½Ô
Τόπος: Ò»ÌÀ  Æ¼ÀÀÏÀÐÊÄÖ»
Απαραίτητα προσόντα: ¢Ë¬ÕÈÐÑÇ ÄÑ»Ô ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÐÄ
ÄËÄÑÇÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í¤§ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά πρόσθετα προσόντα: Εμπειρία εκπόνησης μελε
τών εφαρμογής και επίβλεψης σε μεγάλα κτίρια (ξενοδοχεία,
νοσοκομεία, γραφεία, πολυκαταστήματα).
Καθήκοντα θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÏÍÊÀÑÀÏÊÑÈÊ½ÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÓÌºÏÆÓÌ
qÕÄÃ¼ÀÐÇÊÑÈÏÈÀÊÎÌÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
σύμφωνα με διεθνή standard
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÏÍÙÍËÍÆÈÐÎÌÊÀÈÑÄÖÕÎÌ
δημοπράτησης
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q¢ÊÏÍÐÎÇÐÇÐÄÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÈÔÍ¬ÃÀÔºÏÆÍÖ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÃÈÄÌºÏÆÄÈÀÄÑÏ»ÐÄÓÌ
Η εταιρία:°ÍÄËÄÑÇÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í ±ÅÀÌÑ»Ô¢¢ÈÃÏ¿ÒÇÊÄ
ÑÍÊÀÈÄ¼ÌÀÈºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ4ZDIFN ¢
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
q¦ÑÈÏÈÀÊºÔÊÀÈÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q§ÇÕÀÌÍÐÑ¬ÐÈÀ)7"$ÊÀÈ%)8ÄÕÏ»ÐÇÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ
γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας και θερμικών
ηλιακών
q¢ÌÄÏÆÄÈÀÊºÔÄËºÑÄÔ
q¢ÈÃÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔTQBÊÀÈÊÍËÖÁÇÑÈÊÎÌ
δεξαμενών
q ÌÑËÈÍÐÑ¬ÐÈÀ
qÖÐÑ»ÀÑÀÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÌÄÏÍ¿
q ÌÑÈÃÈÀÁÏÓÑÈÊ»ÊÀÒÍÃÈÊ»ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÃÍÕÄ¼ÓÌÌÄÏÍ¿ 
αγωγών και παράκτιων τεχνικών έργων
Βιογραφικά στο e-mail: KPCT!ZGBOUJTFOHJOFFSJOHHS
ή στο φαξ 210 6084942 με κωδικό θέσης YF-ΕS4.
H Nova Packaging Ελλάς, μέλος διεθνούς ομίλου ηγέτη στον
κλάδο της χαρτοβιομηχανίας, αναζητά να εντάξει στο ανθρώπι
ÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÐÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬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¬ÐÑÀÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇIBSEXBSFTPGUXBSFVQEBUFT
q¢ÖÒ¿ÌÇÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÃÈÊÑ¿ÍÖÊÀÈËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌ
συστημάτων
q¯ÖÒ¼ÐÄÈÔÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌÃÈÊÑ¿ÓÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌÐÄÄÅÀÏÍÆ»4"1
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÕÏÇÐÑÎÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇCBDLPGGJDF
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÁ¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÀÏÀÆÓÆ»ÀÌÀÅÍÏÎÌ
κατά απαίτηση της διοίκησης
qÏÍÑ¬ÐÄÈÔÆÈÀÁÄËÑÈÎÐÄÈÔÐÑÍÌÖ¬ÏÕÍÌÑÀÄÉÍËÈÐ½
πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥ÇÕÀÌÈÊÍ¿¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ 
κατά προτίμηση σε βιομηχανία
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÃÈÊÑ¿ÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÃÍÇºÌÇÔÊÀËÓÃ¼ÓÐÇÔ
και πρωτοκόλλων δικτύων
q³ÏÈÐÑ»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿4"1
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÐÄÆÏÀÑ½
και προφορικό επίπεδο
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
ÑÇ/PWB1BDLBHJOH¢ËË¬Ô ÍÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÈºÌÀ
εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με ευκαιρίες ανάπτυξης.

ÌÐÀÔÄÌÃÈÀÅºÏÄÈÇÒºÐÇÍÏÄ¼ÑÄÌÀÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
σας στα ελληνικά ή στα αγγλικά με μια πρόσφατη φωτογραφία
στο e-mail: IS!OPWBQBDLBHJOHHS
Η Auto Marin A.E. αναζητά:
Αρχιμηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÍÏ¼ÀÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Προσφέρονται:
q§ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βιογραφικά στο e-mail: hr@automarin.gr. Για ευκαιρίες κα
ριέρας στην Auto Marin A.E. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
μας www.automarin.gr.
Η εταιρία PFIC Ltd. ζητά να προσλάβει στο εργοστάσιο πα
ÏÀÆÓÆ»ÔËÈÀÐ¬ÑÓÌÍÖÃÈÀÑÇÏÄ¼ÐÑÇºÀ¦ÀÏÁ¬ËÇÐÑÍÌ
ÌÍ½¦ÀÁ¬ËÀÔ
Διπλωματούχο Χημικό Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÖÈÊ¬ÏÍÐ½ÌÑÀÈËÓÀÑÍ¿ÕÍÔÕÇÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô
ελληνικού ή ισότιμου πανεπιστημίου της αλλοδαπής,
ºËÍÔ°¢¢
qÏ½ÐÒÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¼Ñ¼ÑËÍÈ
κατά προτίμηση σε σχετικό με την απασχόληση
αντικείμενο θα ληφθούν υπόψη
qºÌÇÆËÎÐÐÀ ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
(επίπεδο Proficiency), πρόσθετες γλώσσες θα ληφθούν
υπόψη
qÌÎÐÄÈÔ¤± ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ
του MS Office
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À¢ÈÒÖÇÑ»ÐÄÀÏ½ÍÈÀÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»
δραστηριότητα
q¤ËÈÊ¼ÀºÕÏÈÄÑÎÌ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
qÍÈºÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÏÍÒÖ¼À
για εργασία σε απαιτητικό βιομηχανικό περιβάλλον
και αυξημένες επικοινωνιακές και οργανωτικές
ικανότητες
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q Ì¬ÑÖÉÇÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÀ¼ÑÇÐÇÐÖ
νοδευμένη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στο e-mail:
d.ioannidou@pfic.eu

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

®ÄË¬ÑÇÔÀÔ ÄÎÌÖÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÐÑÄÆ¬
νωσης, επιθυμεί να προσλάβει:
Μηχανικό Πωλήσεων Εξαγωγών (SEXJ07)
ÑÈÔÊ¿ÏÈÄÔÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔÑÇÔÒºÐÇÔÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÇÀÍ
τελεσματική διαχείριση του υφιστάμενου πελατολογίου και
κυρίως η διερεύνησή του στις χώρες ευθύνης.
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qÄÌÑÀÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍÑ»ÀÄÉÀÆÓÆÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÈ
κανότητες
q¢ÈÒÄÑÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇÓË»ÐÄÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο εργασιακό
περιβάλλον.
¢ÈÐÖÌ¬ÂÑÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÀÏ¬ÊËÇÐÇ§½ÌÍÐÖ
ÁÀÑ¬ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄDWÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½
ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÄÓÅ½ÏÍÔ¼ÊÇÔ  
ÅÀÉ Ò»ÌÀÄÈÑºËÍÖ ¥Ë¼ÐÈÀ 
ÅÀÉ»ÐÑÍe-mail: TLZXBMLFS!DSFBUFBOEBDU
gr. H απόλυτη εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

LOGISTICS
Ζητούνται από την εισαγωγική εταιρία Vicko A.E.:
Αποθηκάριοι Καταστημάτων
ÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÊºÌÑÏÍÖÊÀÈÑÇÔÀÌÀÑÍËÈÊ»ÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Επιθυμητά προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q ½ÅÍÈÑÍÈËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊÍ¼
Επισύναψη βιογραφικών στο link: IUUQISNWJDLPTBHS
TZNGPOZXFCJOEFYQIQSFDSVJUNFOU"QQMZBQQMZ7BDBODZJE
ÑÇÌBazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βερούκα, όλοι
ÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄ¼ÌÀÈÃ¼ËÀÐÑÍÌÊÀ
ÑÀÌÀËÓÑ»ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖ´ÕÍÌÑÀÔ
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές
ÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔÏÓÑÀÏÕÈÊ½ÔÐÑ½ÕÍÔÀÔÄ¼ÌÀÈÇ
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό,
η επίτευξη χαμηλών τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα
προϊόντων και η συνεχής πραγματοποίηση προσφορών προς
όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε εξελισσόμαστε ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ μας την καλύτερη πρόταση καθημερινών
αγορών
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ μας το ιδανικό περιβάλλον
εργασίας
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ μας άψογη συνεργασία

Αποθηκάριος (πλήρης ή μερική απασχόληση
αορίστου χρόνου) Ηράκλειο Κρήτης
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÕÏÈÄÑÎÌ
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
qÌÎÐÄÈÔ¤±
Βιογραφικά στο e-mail: IS@DW!CB[BBSTNHS

ΟΔΗΓΟΙ
Η People at Work Hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργά
της των εταιριών σε θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍÆÏÀÅÄ¼ÍCPVUJRVFÍÖÍÏÄ¼
να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων.
®ÄË¬ÑÇÔÀÔÄ¼ÌÀÈÄÎÌÖÇÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÌÍ»ÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
'.$(ÄÇÆÄÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÈÊÏ»ÔËÈÀÌÈÊ»ÔÑÀ
πλαίσια της περαιτέρω ανάπτυξης του δικτύου της εταιρίας,
αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για την κάλυψη των
ÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÄÓÌÄºÃÏÀÐÑÇÌÀÌÀÑÍËÈÊ»ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Οδηγοί Μικρής Λιανικής
(κωδ.: ΟML-17)
Το έργο: Η ενεργή συμμετοχή στη φόρτωση και στη διανομή
των εμπορευμάτων κάθε παραγγελίας στους πελάτες μικρής
ËÈÀÌÈÊ»ÔÑÍÖÌÍÍ¿ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Προδιαγραφές θέσης:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÐÄÒºÐÇ
οδηγού με συχνές διανομές και στάσεις σε πελάτες
στη μικρή λιανική (περίπτερα, ψιλικά)
q¦ÀË»ÐÓÀÑÈÊ»ÃÈ¬ËÀÐÇ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÑÀÅÍÏ¬Ô
και φόρτωσης εμπορευμάτων
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÊÀË»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÕÎÏÍÖ
αποτελεσματική επικοινωνία
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼À ÐÖÌºÄÈÀ ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q§ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÒÀÀÍÑÄËºÐÍÖÌ
πρόσθετο προσόν
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼ÀÄÊÖËÈ½ÄÌÍÏÄ½
ÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈ¬ÁÁÀÑÍ
q¡ÀÐÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÄÀÌÀÆÌÎÏÈÐÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀ
αποστείλουν άμεσα το βιογραφικό τους σημείωμα με φωτο
γραφία σε επαγγελματικό ύφος, αναγράφοντας τον κωδικό της
θέσης, στο e-mail: DBSFFST!QFPQMFBUXPSLIFMMBTHS. Όλες
οι υποψηφιότητες λαμβάνουν απάντηση και αντιμετωπίζονται
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍArte & Mare Elia Suites ÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ ζητά
να προσλάβει για εργασία:
Οδηγό Φορτηγού - Χειριστή Τετράξονα
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¼ËÓÀÕÄÈÏÈÐÑ»ÆÈÀÅÍÏÑÓÑ»ÊÀÈÑÐ¬À
qÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÕÓÀÑÍÖÏÆÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»
qÈÀÑÏÍÅ»
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈ½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖËÇÏÍ¿Ì
ÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ ÍÐÑÍ
λή βιογραφικών μόνο στο ακόλουθο e-mail: eliasuites@
hotmail.com
Tharroe of Mykonos Deluxe Hotel XFBSFTFFLJOHB
Driver / Porter
Qualifications/Desired Skills & Expertise:
q%SJWFSTMJDFOTF# %SJWJOHFYQFSJFODFBUMFBTUZFBST
q7FSZHPPEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOHSFFL
and english language
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOPUIFSMBOHVBHFT
XJMMCFUBLFOVOEFSTFSJPVTDPOTJEFSBUJPO
8FCFMJFWFUIBUQFPQMFBSFUIFTPVMJOFWFSZCVTJOFTT 
especially when it has to do with hospitality and service.
"OBUUSBDUJWFQBDLBHFPGCFOFGJUTJTPGGFSFEBDDPSEJOHUP
RVBMJGJDBUJPOT
$7TXJUISFDFOUQIPUPUPUIJTFNBJMJOGP!UIBSSPFPGNZLPOPT
gr. Att:.ST0MHB1BQBEBLJ )PUFM0XOFS"MMBQQMJDBUJPOT
will automatically be considered confidential.
Η Pepsico, πρωτοπόρος στην ελληνική αγορά στον χώρο
των σνάκς ζητά για την Αττική:
Οδηγούς - Διανομείς
®¤Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÏÍ
ώθηση και παράδοση των προϊόντων της εταιρίας σε μικρά
σημεία λιανικής.
Προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
και άνεση στην επικοινωνία
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍ
τμήμα πωλήσεων
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Επισύναψη βιογραφικών στο link: IUUQXXXBQMJUSBLcom
 BEJE7N'QC.V3;D3IC8[-KL0%"-K2Z0%
#"D(7XDMKCZID(YQE)+IBZKC, με Job Ref:#3
To CDM Medical Group, η πιο σύγχρονη κλινική αισθητικής,
δερματολογίας, πλαστικής χειρουργικής και μεταμόσχευσης
μαλλιών, αναζητά:
Οδηγό
Για πλήρη απασχόληση και μετακινήσεις κυρίως εντός του
ËÄÊÀÌÍÄÃ¼ÍÖÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÑÇÔÈÑÀËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍ
προσόν
q´ÓÔÄÑÎÌ
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών σε ένα σύγ
χρονο και δυναμικό περιβάλλον.
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä  ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ ÐÇÄ¼ÓÀ
ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍFNBJMhr@cosmeticdermamedicine.gr.
Όλα τα βιογραφικά θα εξεταστούν από τη δ/νση ανθρώπινου
δυναμικού με πλήρη εμπιστευτικότητα.
½ ÑÀ ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼À Τερκενλή ζητούνται για μόνιμη
απασχόληση:
Οδηγοί /Πωλητές Καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÇÕÀÌ»Ô
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Βιογραφικά στο e-mail: JOGP!UFSLFOMJTHS
°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀVedema Resort και Mystique ºËÇÑÇÔ-VYVSZ
$PMMFDUJPO4UBSXPPE)PUFMT3FTPSUTÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÍ¿Ì
για τη θερινή σεζόν 2018:
Οδηγούς
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÒÖ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
και στην ικανοποίηση του πελάτη
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q*ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:
manager@vedema.gr. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν
εμπιστευτικά.
°Í CPVUJRVF ξενοδοχείο Vencia ζητά για τη σεζόν 2018:
Οδηγό
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÇÐ¼
ÑÇÔ§ÖÊ½ÌÍÖ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
Προσφέρουμε διαμονή και διατροφή.
Βιογραφικά στο e-mail: info@vencia.gr

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Ζητούνται από όμιλο εταιριών για πρωινή απασχόληση:
Διανομείς
´ËËÇÌÄÔÄÃÈÊ½ÑÍÖÔÇÕÀÌ¬ÊÈ»¥²
Παροχές: μισθός, ασφάλιση.
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ e-mail: info@screation.gr.
°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔwww.screation.gr
°ÀÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀPizza Hut (,ÀËËÈÒºÀÔ ÀÆÊÏÀÑ¼ÍÖ Ä¬ÍËÇÔ 
Æ¥¯ºÌÑÇ ÄÏÈÐÑÄÏ¼ÍÖÊÀÈÄÈÏÀÈ¬ ζητούν:
Διανομείς
μερικής απασχόλησης
§ÄÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÇËÈÊ¼ÀÔÄÑÎÌ
Παρέχονται: ικανοποιητικές αποδοχές, ευχάριστο περιβάλλον
εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Βιογραφικά στο e-mail: sanastasiou@pizzahut.gr
Delivery
ÑÇÌBazaar Α.Ε., μέλος του oμίλου εταιριών Βερούκα, όλοι
ÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄ¼ÌÀÈÃ¼ËÀÐÑÍÌ
ÊÀÑÀÌÀËÓÑ»ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖ´ÕÍÌÑÀÔ
καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές
ÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔÏÓÑÀÏÕÈÊÍ¼ÐÑ½ÕÍÈÀÔÄ¼ÌÀÈÇ
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με επαγγελματισμό,
η επίτευξη χαμηλών τιμών, η πλήρης και επιλεγμένη γκάμα
προϊόντων και η συνεχής πραγματοποίηση προσφορών προς
όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε
ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÏ½ÑÀÐÇÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌ
αγορών
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÀÔÈÃÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔÀÔ¬ÂÍÆÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
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Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÆÈÀÇÕÀÌ¬ÊÈ
q¤ËÈÊ¼ÀºÕÏÈÄÑÎÌ
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ e-mail: hr_cv@bazaar-sm.gr

ΕΣΤΙΑΣΗ

®½ÈËÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌXenos Group Hotels×ÇÑ¬ÄÈÆÈÀÑÀ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÍÖÆÈÀÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬
Η εταιρία προσφέρει: ÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈ
ÀÏÍÕÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÍÈ ÖÍÂ»ÅÈÍÈ ½ÓÔ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ Ë»ÏÄÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍe-mail: USBHBLJ!ZBIPPDPN
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Euphoria Resort ÍÖÏ½ÊÄÈÑÀÈÌÀËÄÈÑÍÖÏÆ»ÐÄÈÑÍÐÑÍ¦ÍËÖ¬ÏÈ²ÀÌ¼ÓÌ ×ÇÑ¬
A’ & B’ Μάγειρες
Προσόντα:
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÐÑºÏÓÌ
q ½ÅÍÈÑÍÈÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»ÔÑºÕÌÇÔ
qÀÃÈÀÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÀ½ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À 
ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÖÍÁ¬ËÍÖÌ ÑÇÌ À¼ÑÇÐ»ÑÍÖÔÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: JOGP!
FVQIPSJBSFTPSUHS
°ÍÁÏÀÁÄÖºÌÍKappa ResortÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍÀËÈÍ¿ÏÈ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô ÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀ½Á¼ËÄÔÊÀÈÐÍÖ¼ÑÄÔ ÄÊÑÓÌ
ÍÍ¼ÓÌÄÈÃÈÓÑÈÊ»ÈÐ¼ÌÀ°ÍSFTPSU ÀÅÈÒÄÀÑÏÈÊ¬ÕÑÈÐºÌÍ 
ÀËÎÌÄÑÀÈÐÄ¼ÀºÊÑÀÐÇÐÑÏÄ¬ÑÓÌ½ËÈÔºÑÏÀÀ½
ÑÇÌÀÏÀË¼ÀÑÇÌÑÏÈÄÑ»ÃÈ¬ÏÊÄÈÀÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖºÕÄÈ
ÉÄÕÓÏ¼ÐÄÈÆÈÀÑÍÖÂÇË½Ä¼ÄÃÍÖÇÏÄÐÈÎÌÍÖÏÍÐÅºÏÄÈ
ÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÑÍÖ¢ÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ CBST ÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÏÀË¼À DMVC
DBSÆÈÀÄÑÀÅÍÏºÔÄÌÑ½ÔÑÍÖSFTPSU SPPNTFSWJDF NBTTBHF
TFSWJDFT ÀÈÃÈÊ»ÕÀÏ¬ ÈÃÈ½ÊÑÇÑÍÈÐÑÈÍËÍØÊ½ÐÊ¬ÅÍÔÄ¼ÌÀÈ
ÍÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔÍÖÉÄÕÓÏ¼×ÍÖÌ°ÍÄ¼ÐÇÔÁÏÀÁÄÖºÌÍ,BQQB
Restaurant ÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈ»ÃÇºÌÀÀ½ÑÀÊÀË¿ÑÄÏÀÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
ÑÇÔÄÏÈÍÕ»Ô ÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÔÃÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÄËËÇÌÈÊ»ÊÍÖ×¼ÌÀÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌºÕÈÐÇÔÑÓÌÖÂÇËÎÌÀÏÄÕ½ÄÌÓÌ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÍÖÑÍ,BQQB3FTPSUÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
ÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Chef - Κωδικός θέσης: CHEF
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô ÑÇÔ¢ËË¬ÃÀÔ
»ÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄBMBDBSUFÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
»ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À » ÀÐÑºÏÓÌ
qÌÎÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÈÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ¬
ÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊ¬ÏÍÐ½ÌÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
ÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
qÖÌÄÏÆ¬ÐÈÇ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊ»ÆÈÀÐÑÀÒÄÏ»ÊÀÈÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: NBOBHFS!LBQQBSFTPSUDPNÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÈÌ½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÖÍÂÇÅ¼ÓÌÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÈÍ
¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÐÖÌÍÃÄ¿ÍÌÑÀÈÀ½Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
°ÍÀÐÑºÏÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAlianthos Garden ÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÃÓÀÑ¼ÓÌ ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍÕÓÏÈ½ËÀÊÈ¬ÔÌ½ÑÈÀÑÍÖÌÍÍ¿
¯ÄÒ¿ÌÇÔÊÀÈÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍÑ¿ÍÖ
¤¡ÊÀÈTOBDLCBS ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì  ÏÈË¼ÍÖºÓÔ
ÍÄÁÏ¼ÍÖ 
Executive Chef
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÇÐÄÒºÐÇ4PVT$IFG$IFG
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ»ÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ)"$$1ÊÀÈ*40
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÊÍÐÑÍËÍÆ»ÐÄÈÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ ÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
q®ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀ»ÑÀÌÊÀË½ÌÀÄ¼ÌÀÈÏ½ÒÖÍÔ
ÆÈÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ» ÕÓÏ¼ÔÐÖÆÊ¬ÑÍÈÊÍ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÊÀÈÃÄÖÑÈÊ¬ÐÄÈÌ¬ÏÈÀ
q¢¼ÐÊÄÂÇÄÊÒºÐÄÓÌ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈCPOVT
Ο σκοπός της επιχείρησης είναι:
qÀÏÍÐÅºÏÄÈ¬ÏÈÐÑÄÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÍÈÍÍ¼ÄÔÒÀÀÅ»ÌÍÖÌ
ÑÍÌÄË¬ÑÇÀ½ËÖÑÀÈÊÀÌÍÍÈÇºÌÍÄÐÊÍ½ÌÀÉÀÌÀºÏÒÄÈ
qÑÇÌÀÉÈ½ÕÏÄÇÀÖÑ»ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÑÍÏÍÐÓÈÊ½
ÑÍÍÍ¼ÍÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÌÀÄ¼ÌÀÈÖÄÏ»ÅÀÌÍ

qÀÏÍÓÒÍ¿ÌÑÀÈÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÇÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖÑ½ÍÖ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: LPTUBT!BMJBOUIPTHS.
)ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÆ¼ÌÄÈÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇBourtzi ChiosÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì ÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Σερβιτόρους/ες
& Barman
ÈÀBMMEBZDBGiCBSSFTUBVSBOU
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ ÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÄÌÑÀÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌ
ÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÀÏÀÆÆÄËÈÍËÇÂ¼ÀÔ
104
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÍË¿ÊÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä  ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ ÐÇÄ¼ÓÀ
À×¼ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: CPVSU[JDPN!HNBJMDPN
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
The Danai Beach Resort & VillasJTBMVYVSZ GBNJMZSVO
IPUFMBOEBNFNCFSPGMFBEJOHIPUFMTPGUIFXPSME MPDBUFE
JO4JUIPOJB )BMLJEJLJ8FBSFDVSSFOUMZTFFLJOHDVTUPNFS
PSJFOUBUFE
Restaurant Service
Waiters & Waitresses
5PDPNQMZXJUIPVSIJHIRVBMJUZEFNBOETBOECFDPNFBO
JOUFHSBMQBSUPGPVSGPPECFWFSBHFPVUMFUT
Key qualifications:
q.JOPGZFBSTXPSLFYQFSJFODFJOUIFVQTDBMF
SFTUBVSBOUTFDUPS
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIBOEBUMFBTUPOFPUIFS
GPSFJHOMBOHVBHF QSFGFSBCMZSVTTJBO
q1FSTPOBMDPNNJUNFOUUPQSPWJEFJOEJWJEVBM GSJFOEMZ
BOERVBMJGJFEHVFTUDBSF
q"EIFSFUPIPUFMTTFSWJDFTUBOEBSET CJMMJOHTZTUFN
QPMJDJFTBOEJOUFSOBMQSPDFEVSFT
q8JMMJOHOFTTUPBDRVJSFBOFYDFMMFOULOPXMFEHFPGNFOV
DPOUFOUTBOEDPPLJOHUFDIOJRVFT
q"CJMJUZBOEXJMMJOHOFTTUPXPSLGMFYJCMFIPVST
q6QUPZFBSTPGBHF
Employer’s offering:
qNPOUITPGWBMVFEFNQMPZNFOUXJUIJOBXFMDPNJOH
BOEJOOPWBUJWFUFBN
q"WJCSBOUXPSLFOWJSPONFOU TZTUFNBUJDBMMZQSPNPUJOH
JOEJWJEVBMTLJMMTUISPVHIUSBJOJOH
q"DDPNNPEBUJPOBOECPBSE
q"MPOHUFSNDBSFFSQSPTQFDUBOETUBCMFTFBTPOBM
FNQMPZNFOUJODBTFPGTVDDFTTGVMDPMMBCPSBUJPO
"QQMZUPe-mail: DW!EBOBJSFTPSUDPN
)XenodoxoS ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿NBOBHFNFOU ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÄÍÕÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÊÀÑ¬ÑÇÐÄ×½ÌÈÀÑÍ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í XXX
LPTQBMBDFHS ÍÖÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÐÑÍ°ÈÆÊ¬ÊÈÑÇÔ¦Ó ×ÇÑ¬
Barman/Barwoman
& Σερβιτόρο/Σερβιτόρα
ÈÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ½CBSÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À » ¢ÈÒÖÇÑ»
ÇÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Παρέχονται: ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ ÀÊºÑÍ ÀÍÃÍÕÎÌ ÊÀÈ ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ ÆÏ»ÆÍÏÇÔ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô ÄÉºËÈÉÇÔ ÆÈÀ ¬ÑÍÀ ÍÖ
ÄÈÒÖÍ¿ÌÊÀÏÈºÏÀ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ
e-mail: YFOPEPYPT!XJOEPXTMJWFDPN¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
HotelBrain BOJOEFQFOEFOUDPNQBOZTQFDJBMJ[JOHJOIPUFM
NBOBHFNFOU DPOTVMUJOHBOEEFWFMPQNFOU JTDVSSFOUMZTFFLJOH
UPSFDSVJUGPSBNBOBHFEIPUFMJO.ZLPOPT QSPGFTTJPOBMGPS
UIFQPTJUJPOPG
Waiter
Qualifications:
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBTBXBJUFSJOBMVYVSZ
CPVUJRVFIPUFMPSBSFTUBVSBOU
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIFOHMJTIBOEHSFFLMBOHVBHF
JTFTTFOUJBM
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q4FMGNPUJWBUFE FOUIVTJBTUJD XJUIOBUVSBMBCJMJUZ
BOEDPOGJEFODFUPTFMMQSPNPUF
q&YDFMMFOUDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q,OPXMFEHFPGCBSJTUBCBSUFOEFSCBTJDTJTFTTFODJBM
q1SPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
"OBUUSBDUJWFQBDLBHFPGCFOFGJUTJTPGGFSFE BDDPSEJOHUP
RVBMJGJDBUJPOT4IPVMEZPVXJTIUPCFBNFNCFSPG)PUFM#SBJO
UFBN QMFBTFTFOEVTZPVSDWXJUIBQIPUPUPe-mail: EWPVSOBT!
IPUFMCSBJODPN"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEJOUIFTUSJDUFTU
DPOGJEFODF$WTXJUIOPSFGFSFODFDPEFBOEOPUGVMGJMMJOHUIF
BCPWFQSFSFRVJTJUFTXPOUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΙωάννου Ζαχαροπλαστική×ÇÑ¬
Ανειδίκευτο Εργάτη Ζαχαροπλαστικής
και Βοηθό Ζαχαροπλάστη κατά προτίμηση άνδρα
Απαραίτητα προσόντα:
q¢¼ÃÄÈÉÇÍÀÃÈÊÍ¿ÌÄ¿ÀÑÍÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÊÀÈÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÑÇ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»
Ä¼ÌÀÈÄÈÒÖÇÑ»ÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÍÖÁÍÇÒÍ¿
q¼ËÓÀ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÄÈÒÖÇÑ½ÆÈÀÑÇÒºÐÇ
ÑÍÖÁÍÇÒÍ¿
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία Ιωάννου παρέχει:
qÄÏÈÒÎÏÈÍÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§½ÌÈÇÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÄÏÆÀÐ¼À
Σημαντική προϋπόθεση: °½ÍÔÊÀÑÍÈÊ¼ÀÔÖÑÈÊ»ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
ÊÀÈιδανικά κοντά στη Σίνδο, Ιωάννου Ζαχαροπλαστική,
¡¥¢¼ÌÃÍÖ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ XXXJPBOOPVNHS
¤ ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ ÃÈÀÒºÑÄÈ ÌºÄÔ ÈÃÈ½ÊÑÇÑÄÔ ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ Ä
¬ÏÑÈÍ ÄÉÍËÈÐ½  ÀÌÒÏÎÈÌÍ ÃÖÌÀÈÊ½ Ä ÍËÖÄÑ» Ä¼ÏÀ 
ÄÖÏ¿ÑÀÑÇÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÊÀÈÌÍÑ½ÍÏÍÐºÆÆÈÐÇÐÑÇÌ
ÀÆÍÏ¬¢ÅÀÏ½×ÄÈÈÐÑÍÍÈÇºÌÍÐ¿ÐÑÇÀÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ*40ÊÀÈ§ÄÄËÀÑÍË½ÆÈÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
ÊÀÈÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ÀÍÑÄËÄ¼¼ÀÐÇÀÌÑÈÊ»ÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»Ô
ºÑÍÈÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
ÍÐÑÍË»Ö½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ºÐÓ e-mail: JOGP!
JPBOOPVNHSÄÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖÃÄÌÄ¼ÌÀÈÄÅÈÊÑ»ÇÀÍÐÑÍË»
FNBJMÍÏÄ¼ÑÄÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÑÄÐÑÍÑÇËºÅÓÌÍÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
 ÄÐÓÑ ÊÀÑ¬ÑÈÔÎÏÄÔÄ¸ËÀ
ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍArchipelagosÐÑÍ Καλό Λιβάδι Μυκόνου,
ºËÍÔÑÇÔÀËÖÐ¼ÃÀÔ4NBMM-VYVSZ)PUFMTPGUIF8PSME ×ÇÑ¬
ÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔ Ä ÀÌ¬ËÍÆÀ ÏÍÐ½ÌÑÀ ÊÀÈ ÄÄÈÏ¼À ÆÈÀ ÌÀ
ÏÍÐÅºÏÍÖÌÖÇÏÄÐ¼ÄÔÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÐÑÍÖÔÅÈËÍÉÄÌÍÖºÌÍÖÔÀÔÆÈÀÑÇÌÆÈÀÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÄÏ¼ÍÃÍ×ÇÑ¬Ä
Υπαλλήλους Υποδοχής
Receptionists
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¬ËËÇÔ¼ÀÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇÀºÌÀÌÑÈÐÄÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
Το ξενοδοχείο προσφέρει:
qÈÀÍÌ»
qÈÀÑÏÍÅ»
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qË»ÏÇÀÐÅ¬ËÈÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍe-mail: BSDIJQFMBHPT!HNBJMDPN
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍHydramis Palace ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖ Ρεθύμνου – ÑÇÔ Γεωργιούπολης ΚρήτηςÀÌÀ×ÇÑ¬ÊÀÑ¬ÑÇÌ
ÄÏ¼ÍÃÍ
Γαλλόφωνο Προσωπικό
για το Τμήμα Υποδοχήs
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÐÑÍ e-mail: JOGP!
IZESBNJTQBMBDFDPN  ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ¢ËÄÖÒºÏÈÍÔ¬ÌÀÔ ÑÇËºÅÓÌÍ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
ÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ×ÇÑ¬
Υπάλληλο Υποδοχής /Ρεσεψιόν
"½ÑÍÌ Ï¼ËÈÍºÓÔÑÍÌ®ÊÑÎÁÏÈÍ
q ÆÆËÈÊ¬ÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬
qÄ¼ÏÀÄÈÒÖÇÑ»
q¦ÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈ½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: HFPSHF!FTQFSBTDPN¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
°Í CPVUJRVFIPUFMMicra Anglia ÐÑÇ²ÎÏÀÑÇÔ³ÌÃÏÍÖ
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπάλληλο
Υποδοχής/Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍÖÑÖÕ¼ÍÖÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô 
ÈÃÈÓÑÈÊ»Ô»ÊÏÀÑÈÊ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À¢ËË¬ÃÀÔ
»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐÄCPVUJRVFIPUFMT
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÍÈË¼À
ÊÀÈÆÏÀÅ»ÊÀÈ¼ÀÔÀÊ½ÇÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÈÒÖ¼ÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÄÄËÀÐÑÈÊ½
ÓÏ¬ÏÈÍ
qÌÎÐÇÄÌ½Ô»ÀÏÀ¬ÌÓÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
(BMBYZ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ» ÄÅ½ÐÍÌÑÍÄÈÒÖÄ¼ÑÄ
q ÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÊÀÈÈÊÀÌÍÑ»ÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: TBMFT!NJDSBBOHMJBHS¸ËÀÑÀ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀLabranda Hotels & ResortsÑÍÖ
Í¼ËÍÖ '5* ÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈ À½  ÍÌ¬ÃÄÔ ÊÀÈ ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀ
À½ÃÓ¬ÑÈÀÄÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄ¦ÀÌ¬ÏÈÀÇÐÈ¬  ¼ÆÖÑÍ 
§ÀÏ½ÊÍ §¬ËÑÀ ¥ÑÀË¼À °ÍÖÏÊ¼ÀÊÀÈ¢ËË¬ÃÀÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇÌ¯½ÃÍ ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì

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

Νυχτερινό Ρεσεψιονίστ (Night Auditor)
Ρόδος (κωδ. θέσης: NGARHO)
Κύριες αρμοδιότητες:
q±ÍÃÍÕ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÎÌ
MBUFDIFDLJOÊÀÈDIFDLPVU
qÖÆÊÄÌÑÏÓÑÈÊ½ºËÄÆÕÍÑÓÌÇÄÏ»ÐÈÓÌÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÓÌ
ÑÇÔÖÍÃÍÕ»Ô
q°ÀÄÈÀÊºÔÄÈÐÏ¬ÉÄÈÔÊÀÈ¬ËËÄÔËÍÆÈÐÑÈÊºÔÏ¬ÉÄÈÔ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÃÄÃÍºÌÓÌ ºËÄÆÕÍÊÀÈSFQPSUJOH
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌ
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±ÊÀÈ.40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¢ÖÄËÈÉ¼À ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÏÍÒÖ¼À 
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍe-mail: IS!NFFUJOHQPJOUIFMMBTHS
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ
La Mer Deluxe hotel & spa 5* JO4BOUPSJOJJTMPPLJOHGPS
BNVMUJUBMFOUFEFront Office AgentGPSUIFTFBTPO 
XJMMJOH UP MFBSO BOE QVSTVF B TVDDFTTGVM DBSFFS JO UIF
IPTQJUBMJUZJOEVTUSZ
Position requirements:
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
BOELOPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q(SBEVBUFPGUPVSJTNIPUFMNBOBHFNFOU
q$PNQVUFSMJUFSBDZ
q"UMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODFBUBTJNJMJBSQPTJUJPO
JOB IPUFM
q$PNNVOJDBUJPOBOEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
La Mer Deluxe offers:
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZQBDLBHF
*GZPVXJTIUPCFDPNFBQBSUPGUIF-B.FS%FMVYFIPUFMTQB
TFOEVTZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPBUe-mail: PJLPOPNPVBM!
LBNBSJUPVSTHS
¤-FESB)PUFMTBOE7JMMBT ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑPÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÑÇÔDomes
of Elounda ÐÑÇÌ¢ËÍ¿ÌÑÀ ºËÍÔÑÇÔ"VUPHSBQI$PMMFDUJPO
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿Í¼ËÍÖ.BSSJPUU ºÕÏÈÑÍÑºËÍÔÑÇÔÐÄ×½Ì
ÊÀÈÄÏÍÍÑÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Guest Relations Agent
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
ÏÓÐÈÊ¬ ÆÄÏÀÌÈÊ¬
qÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÄÆ¬ËÄÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔ
ÀÐÑºÏÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÖÆºÌÄÈÀ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
qÏÍÍÑÈÊºÔÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÈÐÑºÆÀÐÇÆÈÀ½ÐÍÖÔÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÈ
Ê¬ÑÍÈÊÍÈ Æ¼ÍÖÈÊÍË¬ÍÖ
ÍÐÑÍË»ÀÌÀËÖÑÈÊÍ¿ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail: IS!MFESBIPUFMTBOEWJMMBTDPN
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Fodele Beach & Water Park Holiday
Resort ÐÑÍ¨½ÃÄËÄ¤ÏÀÊËÄ¼ÍÖ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
ÑÇÐÄ×½Ì
Βοηθό Προϊσταμένης Ορόφων
(πρακτική άσκηση ΤΕΙ)
Προσφέρουμε:
q³ÏÈÐÑÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ» ÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: BDDPVOUJOH!GPEFMFCFBDIHS
Stella HotelsJTBDPNQBOZXIJDICFDBNFBDUJWFJOXJUI
4UFMMB7JMMBHFIPUFM*O UIFDPNQBOZPQFOFEUIFTFDPOE
IPUFM4UFMMB1BMBDFBOEJO 4UFMMB*TMBOEMVYVSZSFTPSU
TQBCFHBOJUTPQFSBUJPO*UJTBGBTUEFWFMPQJOHDPNQBOZXIJDI
JOWFTUJOIPTQJUBMJUZBOEQMBOTUPHSPXFWFONPSFUIFOFYU
ZFBST5IFIPUFMTBSFQSPWJEJOHUPUIFHVFTUTHSFBURVBMJUZ
PGGBDJMJUJFTBOETFSWJDFT5IFNBJOBTTFUPGUIFDPNQBOZJT
UIFTUBGG5ISPVHIPVUUIFZFBST UIFDPNQBOZXBTBMXBZT
MPPLJOHGPSSFMJBCMF LJOE XFMDPNJOHBOEFOUIVTJBTUJDQFPQMF
UPKPJOUIFUFBN'PSTVNNFSTFBTPO UIFDPNQBOZ
JTTFFLJOHRVBMJGJFEDBOEJEBUFTUPGJMMUIFCFMPXQPTJUJPOT
Night Auditor
Required qualifications:
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFBTOJHIUBVEJUPS
JOB IPUFM
q%FHSFFJOUPVSJTNIPTQJUBMJUZPSBOBDDPVOUJOH
CBDLHSPVOEXJMMCFDPOTJEFSBTBOBTTFU

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017
q&YDFMMFOUDPNQVUFSTLJMMTBOEGBNJMJBSJUZXJUIIPUFM
NBOBHFSTZTUFNT JEFBMMZ1.4'JEFMJP
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIXSJUUFOBOETQPLFOFOHMJTI
JTBNVTU,OPXMFEHFPGBTFDPOEMBOHVBHF QSFGFSBCMZ
HFSNBOPSGSFODI XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q&YQFSJFODFJOHVFTUTFSWJDFTBOEFYDFMMFOU
DPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q1SPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q4USPOHPSJFOUFE QSPGFTTJPOBMBUUJUVEFBOEBCJMJUZ
UPXPSLJOEFQFOEFOUMZXJUINJOJNBMTVQFSWJTJPO
QQMZUPe-mail:IS!TUFMMBIPUFMTHS
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Domotel Agios Nikolaos Suites Resort
 ÐÑÀ¿ÁÍÑÀÄÐÏÓÑ¼ÀÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌ
ÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
 ÊÀÈ 
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÊÀÈÇÕÏ»ÐÇÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿
ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ1SPUFM
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÀÊ½À¼ÀÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±½ÐÍÌÀÅÍÏ¬ÐÑÍ.JDSPTPGU0GGJDF
ÊÀÈÐÑÀJOUFSOFUTLJMMT
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÌÍÍÑÏÍ¼À

Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail: UIB!EPNPUFMHS
Front Office Receptionist
Reports to:'SPOU0GGJDF.BOBHFS
Job description:
q1SPNQUBOEFGGJDJFOUDPNQMFUJPOPGGSPOUPGGJDFEVUJFT
DIFDLJODIFDLPVUJOWPJDFTUFMFQIPOF
TFSWJDFTBTTJTUBODFXJUIHVFTUSFRVFTUT
BOEDPNQMBJOUTDPODJFSHF 
q%BJMZQSFQBSBUJPOPGSFQPSUT
q%FNPOTUSBUFFYDFQUJPOBMDVTUPNFSTFSWJDF
BOESFHVSBSMZFYDFFEFYQFDUBUJPOTPGPXOFSHVFTUT
BOEBTTPDJBUFT
q&YDFMMFOUHVFTUTFSWJDFCZEJTDPWFSJOHBMMPGPVSHVFTU
OFFETBOEBDUJOHPOUIFTFOFFETQSPNQUMZ FGGFDUMJWFMZ
BOEXJUIDPOGJEFODF
q.BJOUBJOJOHUIFDPOEJUJPOPGSFDFQUJPOBOEDPOUSPMMJOH
HVFTUT
q1SPWJEFBGSJFOEMZBOEXBSNTFSWJDFUPIPUFMHVFTUT
q1SPWJEFBGSJFOEMZBOEXBSNTFSWJDFUPBDDPTJBUFT

Candidate profile:
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBTB3FDFQUJPOJTU
JOB PS IPUFM
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIUIFFOHMJTIBOEUIFHSFFL
MBOHVBHF
q1SJPSFYQFSJFODFXJUIBIPUFMTZTUFN
q1SJPSFYQFSJFODFJO.ZLPOPTJTMBOE
q$PNQVUFSMJUFSBDZ
q"EEJUJPOBMLOPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
XPVMECFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
QSFGFSBCMZGSFODIPS*UBMJBO 
q0SHBOJ[BUJPOTLJMMT
q5FBNTQJSJU
q'SJFOEMZBOELJOEQFSTPOBMJUZ
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
The company offers:BDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHFBOE
FYDFMMFOUXPSLJOHFOWJSPONFOU8FBMTPQSPWJEFDPOUJOVPVT
USBJOJOHBOEFWBMVBUJPO
5IPTFJOUFSFTUFEDBOTFOEUIFJSSFTVNFTXJUIBSFDFOUQIPUP
BUUBDIFEUPUIFGPMMPXJOHBEESFTTPS e-mail:JOGP!OPWFMUZHS
ÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ×ÇÑ¬
Υπάλληλο Υποδοχής /Ρεσεψιόν
"½ÑÍÌ Ï¼ËÈÍºÓÔÑÍÌ®ÊÑÎÁÏÈÍ
q ÆÆËÈÊ¬ÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬
qÄ¼ÏÀÄÈÒÖÇÑ»
q¦ÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈ½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:HFPSHF!FTQFSBTDPN
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
5XP TNBMM CVU CPVUJRVF QSFNJTFT JO QJDUVSFTRVF IPMJEBZ
EFTUJOBUJPO1BSHB UIFMy SuiteBOEIdeal House Studios
and ApartmentsBSFMPPLJOHUPIJSFB
Front Desk & Reservations Supervisor
5PPQFSBUFUIFQSFNJTFTBOEGVMGJMMUIFXJTIFTPGUIF
VQTDBMFHVFTUTPGUIFTFQSFNJTFTGPSUIFTFBTPO
1BSHBJTUIFNPTUWJCSBOUEFTUJOBUJPOJO&QJSVTBOEJOUFSOBUJPOBM
UPVSJTUTBSFTUSFBNJOHGSPNBMMPWFS&VSPQFUPFOKPZUIFVOJRVF
DVMUVSF GPPEEFMJDBDJFT OJHIUMJGFBOEOBUVSBMFOWJSPONFOU
Position requirements:
q ZFBSTFYQFSJFODFJOGSPOUEFTLPQFSBUJPOT
BOESFTFSWBUJPOT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGXSJUUFOBOETQPLFOHSFFL
BOEFOHMJTIMBOHVBHF
q&YQFSJFODFJOOBWJHBUJOH BEKVTUJOH BOEIBOEMJOHBMM
JOUFSOFUCPPLJOHFOHJOFT<&YQFEJB #PPLJOHDPN FUD>
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGXPSLJOHXJUIFNBJMT
BOEJOUFSOFU
q"CJMJUZUPESJWFTBMFTUPTVDDFTTGVMMZGJMMFNQUZSPPNT
BUUIFCFTUQPTTJCMFQSJDF PQFOJOHBOEDMPTJOH
PGBWBJMBCJMJUZ

q,OPXMFEHFPGVTFPGTPDJBMNFEJBGPSBEWFSUJTJOH 
CPPLJOHBOEDPNNVOJDBUJPOXJUIQPUFOUJBMBOEFYJTUJOH
DMJFOUT
q"GUFSTBMFTGPMMPXVQXJUIHVFTUT
q'SFFEPNUPUSBWFMUPUSBEFTIPXT WJTJUBHFODJFT 
QPUFOUJBMOFXDPPQFSBUPST

The company offers:
q&YDFMMFOUDPNQFOTBUJPOQBDLBHF QSPGFTTJPOBMXPSL
FOWJSPONFOU
q"DDPNNPEBUJPO
q.FBM1MBO
q FNQMPZNFOU
4VJUBCMFDBOEJEBUFTDBOGPSXBSEUIFJSDPNQSFIFOTJWFDWUP
e-mail:JOGP!QBSHBTVJUFTDPN$WTXJUIGVMMDBSFFSIJTUPSZ 
QIPUPHSBQI BOEEBUBSFRVJSFEGPSDPOTJEFSBUJPOPGUIJTQPTJUJPO
Mykonos Princess Hotel B MJGFTUZMFCPVUJRVFIPUFM JT
DVSSFOUMZTFFLJOHUPSFDSVJUBOFOUIVTJBTUJDQSPGFTTJPOBM
GPSUIFQPTJUJPOPG
Hotel Manager (code: HM)
Qualifications:
q%FHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN
q1SFWJPVTFYQFSJFODFPGBUMFBTUZFBSTJOBTJNJMBS
QPTJUJPO
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIFOHMJTIBOEHSFFLMBOHVBHF
JTFTTFOUJBM
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q$PNQVUFSLOPXMFEHFBOEFYQFSJFODFJO.40GGJDF
QSPHSBNT1.4
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUMFBEFSTIJQ JOUFSQFSTPOBM DPNNVOJDBUJPO
BOEDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q0SHBOJ[FE SFTQPOTJCMF DVTUPNFSPSJFOUFEQFSTPOBMJUZ
XJUIXJMMJOHOFTTUPPGGFSIJHIRVBMJUZTFSWJDFT
q"CJMJUZUPEFBMFGGFDUJWFMZXJUIDPNQMBJOUT
JOBQSPGFTTJPOBMXBZ
q8FMMHSPPNFEXJUITUSPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
"O BUUSBDUJWF  NPOUI QBDLBHF PG CFOFGJUT JT PGGFSFE
BDDPSEJOHUPRVBMJGJDBUJPOT
4IPVMEZPVXJTIUPCFBNFNCFSPG.ZLPOPT1SJODFTTUFBN 
QMFBTFTFOEVTZPVSDWXJUIBQIPUPUPe-mail:NBOBHFS!
QSJODFTTPGNZLPOPTHS$WTXJUIOPSFGFSFODFDPEFBOEOPUGVMGJMMJOH
UIFBCPWFQSFSFRVJTJUFTXPOUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO"MM
BQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEJOUIFTUSJDUFTUDPOGJEFODF
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÍËÖÑÄËÄ¼ÀÔ Kensho’s Boutique Hotel &
SuitesÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔºÕÏÈÑÍÑºËÍÔÑÇÔÐÄ×½Ì
Καμαριέρες /Housekeeping Staff
/Maids
Απαραίτητα προσόντα:
qÕÏ½ÌÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ÀÐÑºÏÓÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ËÄÍÌºÊÑÇÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÀÌÀ
ËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍe-mail:
KPCT!LFOTIPNZLPOPTDPN¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍSofitel Athens AirportÏÍÊÇÏ¿ÐÐÄÈÑÇÌÀ
ÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÏÍÐÊÀËÄ¼ÑÍÖÔÄÌÃÈÀÅÄÏÍºÌÍÖÔ
ÄÔÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÑÇÌÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑ¬ÑÍÖÔ
Reservations Clerk /Υπάλληλος Κρατήσεων
Ref.: RESA
¸ËÍÈÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÒÀÏºÄÈÌÀºÕÍÖÌÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÅºÏÍÌÑÀÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ ÒÀÀÍÐÑÀ
ËÍ¿Ì ÐÑÀ ÆÏÀÅÄ¼À ÑÍÖ 4PGJUFM "UIFOT "JSQPSUÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÈÄÒÌ»Ô ÄÏÍËÈºÌÀÔ ÒÇÌÎÌ 
¬ÑÀ»ÐÑÍe-mail:))3!TPGJUFMDPN°ÇË
 ÅÀÉ¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÄ¼ÌÀÈ
ÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Σημαντική ενημέρωση:ÇËÎÌÍÖÄ½ÑÈÆÈÀÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼À
ÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÐÀÔÃÄÃÍºÌÓÌÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í4PGJUFMÃÄÌ
Ï½ÊÄÈÑÀÈÍÑºÌÀÐÀÔ×ÇÑ»ÐÄÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÏÍÐÓÈÊ¬
ºÆÆÏÀÅÀ ½ÓÔÀÏÈÒ½ÑÀÖÑ½ÑÇÑÀÔ ÀÏÈÒ½ÃÈÀÁÀÑÇÏ¼ÍÖ ¬ÃÄÈÀ
ÃÈÀÍÌ»Ô ÀÏÈÒ½ÑÏÀÄ×ÈÊÍ¿ËÍÆÀÏÈÀÐÍ¿ÊÀÈÈÐÑÓÑÈÊ»Ô
Ê¬ÏÑÀÔ ÄÌÎÃÄÌÒÀÐÀÔ×ÇÑÇÒÄ¼ÊÀÑÀÁÍË»ÕÏÇ¬ÑÓÌ¸ËÀÑÀ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Canaves Oia, MVYVSZSFTPSUT JO4BOUPSJOJ (SFFDF MJTUFE
BNPOHUIFCFTUIPUFMTJOUIFXPSE JTMPPLJOHGPSBTTPDJBUFT
GPSUIFTFBTPOPGXIPBSFXJMMJOHUPMFBSOBOECVJMEVQ
BTVDDFTTGVMDBSFFSJOIPTQJUBMJUZ$BOBWFT0JBPXOTBOE
NBOBHFTUISFFMVYVSZQSPQFSUJFT UIFDPOUFNQPSBSZ CPVUJRVF
$BOBWFT0JBIPUFM UIFFMFHBOUBOEMVYVSJPVT$BOBWFT0JB
TVJUFTTQBBOEJUTCSBOEOFXFMJUFTVJUFTPOMZQSPQFSUZ
4VOEBZTVJUFT5IFDPNQBOZJTBOOPVODJOHUIFHSBOEPQFOJOH
PGJUTCSBOEOFXTUBSQSPQFSUZ BDPNQMFYPGMVYVSJPVT
QSJWBUFQPPMWJMMBT JO.BZ"MMQSPQFSUJFTBSFMPDBUFE
JOUIFJOUIFDPTNPQPMJUBOWJMMBHFPG0JB JOUIFOPSUIFSOQBSU
PG4BOUPSJOJJTMBOE$BOBWFT0JBIPUFMTVJUFTBSFQSPVE
NFNCFSTPGTNBMMMVYVSZIPUFMTPGUIFXPSME
Maid /Laundry Attendant
Position requirements:
q(SFFLMBOHVBHFGMVFOUMZ
q&OHMJTIMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOBIPUFMXJMMCFDPOTJEFSFE
BOBTTFU
q5FBNXPSLTQJSJU

Canaves Oia offers:
q0OFNFBMEBJMZ
q4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q4BMBSZBDDPSEJOHUPFYQFSJFODF

*GZPVXBOUUPCFBQBSUPGUIF$BOBWFT0JBUFBN QMFBTF
TFOEVTZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPe-mail:IS!DBOBWFT
DPN"MMBQQMJDBUJPOTBSFTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM"QQMJDBUJPOT
XJUIOPQIPUPOPSSFGFSFODFTQSPWJEFEXJMMVOGPSUVOBUFMZ
OPUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO'PSBOZRVFSJFTQMFBTF
GFFMGSFFUPDPOUBDUPVSIVNBOSFTPVSDFTEFQBSUNFOUBU
IUUQDBOBWFTDPNDBSFFST

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

°ÄÑÏ¬ÐÑÄÏÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍSFTPSUÐÑÇÄÖÊ¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Φυσικοθεραπεύτρια/Αισθητικό
§ÄÆÌÎÐÄÈÔÀÌÈÊÈÍ¿ÏÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:XFMDPNF!QPSUPHBMJOJHS
°ÍÍËÖÑÄËºÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍLa Marquise Luxury Resort Complex
ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ¦ÀËËÈÒºÀÔ¯½ÃÍÖ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Spa Manager
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍTQB
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ »DJUZTQB»ÍËÖÃ¿ÌÀÍÊºÌÑÏÍÍÍÏÅÈ¬Ô
qÑÖÕ¼ÍÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈËºÍÌ
ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÀËËÈÊ»»ÇÆÄÏÀÌÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
ÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄ¬ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
ÀÈÐÒÇÑÈÊÍ¿À½°¢¥ÒÀÏÍÑÈÇÒÍ¿Ì
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍe-mail:JOGP!MBNBSRVJTFHS¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÒÀÆ¼ÌÄÈ½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
Santa Marina JT BO VCFSMVYF SFUSFBU GPS FYQMPSFST BOE
DPMMFDUPST PG UIF XPSMET JTMBOE JEZMM FYQFSJFODFT 4FU
PWFSMPPLJOHUIFFYRVJTJUFBOEJDPOJD0SOPT#BZ 4BOUB.BSJOB
DSVDJBMMZ DPNNBOET UIF POMZ QSJWBUF CFBDI PO .ZLPOPT 
NBLJOHJUTUSBOTQBSFOUUVSRVPJTFXBUFSTBOEXIJUFTJMLTBOET
BHFOVJOFTBODUVBSZGSPNUIFQVCMJDFZF
&YQBOEFECFZPOEJUTPSJHJOBMGPPUQSJOU HVFTUTXJMMTFFUIF
JOUSPEVDUJPOPGVOJRVFBDDPNNPEBUJPOT UPJODMVEFTUZMJTI
SPPNTXJUICBMDPOJFT PGGFSJOHQBOPSBNJDWJFXT BMPOHTJEF
FMFHBOUTVJUFTXJUIQSJWBUFQPPMT BTXFMMBTJOEJWJEVBMUXP
UPTJYCFESPPNWJMMBT
&WPDBUJWFPGUIFJNNFEJBUFFOWJSPOT JOUFSJPSTIBWFCFFO
EFTJHOFEVTJOHBDPPM OFVUSBMQBMFUUFXJUIBDDFOUTPGDPMPS UP
DSFBUFMVYVSJPVTBOEFOSJDIJOHTQBDFT BHBJOTUUIFCBDLESPQ
PGUIFTQBSLMJOH"FHFBO4FB'FBUVSFTJODMVEFDPNQMJNFOUBSZ
XJGJ JOUVJUJWFNPEFSODPNGPSUT BOEQMVTIFOTVJUFGBDJMJUJFT 
QSPWJEJOHVODPNQSPNJTJOHMVYVSZGPSUIFEJTDFSOJOHUSBWFMFS
4BOUB.BSJOB, "-VYVSZ$PMMFDUJPO3FTPSU7JMMBT .ZLPOPT 
JTTFFLJOHB
Spa Manager
Being part of our team, you need to:
q&OTVSFUIBUUIFIJHIFTUMFWFMTPGHVFTUTFSWJDF
BOETBUJTGBDUJPOBSFEFMJWFSFEBUBMMUJNFT
q1SPNPUFBOEEFWFMPQUIFTFOTFPGIBSNPOZ
XJUIJOUIFUFBN
q#FUIFLFZQPJOUPGHVFTUDPOUBDUXJUIJOUIFTQB
UPGJOEPVUPVSHVFTUTOFFETBOEJOUFSFTUT BOEUPHFU
GFFECBDLBOEQSPWJEFGVSUIFSSFDPNNFOEBUJPOT
q1SPNPUFBOJOUFHSBUFEBQQSPBDIUPXFMMOFTTUIBU
DPNCJOFTNPWFNFOU UIFSBQJFT OVUSJUJPO BOESFMBYBUJPO
BOEFOTVSFUIBUUIFUFBNBSFDPOTUBOUMZDSPTTSFGFSSJOH
HVFTUTUPPQUJNJ[FUIFJSUSFBUNFOUT
q.BOBHFUIFTQBUFBNXJUISFTQPOTJCJMJUZGPSTDIFEVMJOH 
USBJOJOH FWBMVBUJPOT BOEEFWFMPQNFOUBOEUPDPOTUSVDU
UIFEFQBSUNFOUUSBJOJOHq1MBOBOEDPOEVDUIBOETPO
USBJOJOHGPSUIFUFBN
q.BOBHFSFTFSWBUJPOTUPNBYJNJ[FUIFVTFPGUSFBUNFOU
GBDJMJUJFTBOESFWFOVFT
q#FGVMMZVQUPEBUFXJUIBMMUIFMBUFTUUSFOET
BOEMFHJTMBUJPOJOUIFTQBJOEVTUSZ

To be successful in this role you must have:
q%FHSFFJOGJUOFTTIFBMUIBOEXFMMOFTT
q"UMFBTUZFBSTMFBEFSTIJQFYQFSJFODFJOBTUBSMVYVSZ
TQBFOWJSPONFOU
q4QFBL XSJUFBOEDPOWFSTFGSFFMZJOHSFFLBOEFOHMJTI
,OPXMFEHFPGBOZBEEJUJPOBMMBOHVBHF
XJMMCFBOBEWBOUBHF
q1PTTFTTTUSPOHDPNQVUFSTLJMMT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGNBTTBHFUFDIOJRVFT GBDF
BOECPEZUIFSBQJFT
q#FBOJOTQJSJOHUFBNQMBZFS
q)BWFQSPQFSDPNNVOJDBUJPOFUJRVFUUF
CPUIXSJUUFOBOETQPLFO 
q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUFBOEGPDVTFEPOQSPWJEJOH
IJHIRVBMJUZSFTVMUT
q4FMGNPUJWBUFE NVMUJUBTLJOHBOEQSPBDUJWF
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF

What we offer:
q5IFDIBODFUPCFEFWFMPQFEXJUIJOUIFNPTUJOOPWBUJWF
PQFSBUPSPGMJGFTUZMFIPTQJUBMJUZCSBOETJOUIFXPSME
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q"DDPNNPEBUJPOBOENFBMTXIJMFZPVXJMMCFJO.ZLPOPT
q0OHPJOHUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
Please note: $7T OPU GVMGJMMJOH UIF BCPWF QSFSFRVJTJUFT
XPOUCFUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO*GZPVBSFJOUFSFTUFEJO
UIJTFYDJUJOHPQQPSUVOJUZUPHSPXXJUIJOUIFNPTUJOOPWBUJWF
IPTQJUBMJUZPQFSBUPS QMFBTFTFOEBOFOHMJTISFTVNFBOEB
SFDFOUQIPUPHSBQIUPe-mail:IS!TBOUBNBSJOBHS
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀXenios GateÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÐÑÇ¬ÐÍ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÇÔÊÀÑ¬ÑÇÐÄ×½Ì
Spa Manager
Περιγραφή θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
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qÀÏÍÕ»ÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÏÍÔÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄÐ½ÃÓÌÊÀÈÄÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔºÆÈÐÑÇÔ
ÊÄÏÃÍÅÍÏ¼ÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÍÑÄ¼ÀÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿TQB
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÇÏÍÎÒÇÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ ÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÊÀÈÄÈÃÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÐÓÐÑ»ÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÏÍÑ¿ÓÌ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q"ÌÑÈÄÑÎÈÐÇÀÈÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÏÀ½ÌÓÌÄËÀÑÎÌ
ÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÑÏ½Í

Προσόντα υποψηφίου:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÍÖÃºÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌÏÍÐÎÍÖÐÎÀÑÍÔÀÐ¬×
qÍË¿ÊÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô ÇÆÌÎÐÇ¬ËËÓÌÉºÌÓÌ
ÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q³ÑÍÍÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈºÅÄÐÇ
ÐÑÇÌÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q¢ËÀÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ
Í¬ÃÀÔ

Παροχές εταιρίας:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄÍÕÈÊ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔÀÍËÀÁºÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇºÆÕÏÓÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍe-mail:NOHBMCFBDI!YFOJPTHBUFHS
°À ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À Zorbas Beach Hotel ÐÑÍ °ÈÆÊ¬ÊÈ ÑÇÔ ¦Ó
ÊÀÈSun Palace Resort & Spa ÐÑÍªÀË¼ÃÈ ÑÇÔ¦ÓÊÀÈÑÀ
Ã¿ÍÆÀËË½ÅÓÌÀDMVCT.BSNBSB ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÍÖ§ÀËÀË» 
×ÇÑÍ¿ÌÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Θεραπεύτριες Spa
¤ÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
ΠροσφέρονταιÃÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍe-mail:DW![PSCBTCFBDIHS
¤ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀHersonissos Group HotelsÀÌÀ
×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍTQBÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ"CBUPO*TMBOE3FTPSU
4QBÐÑÇÌ¦Ï»ÑÇ
Spa Receptionist
(κωδικός θέσης: SPA REC ABATON)
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÏ½ÐÒÄÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»Ô»ÑÇÔÏÓÐÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌÊÀÈÐÑÇÌÎËÇÐÇ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF 
q¨ÈËÈÊ»ÊÀÈÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ

Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ
Ä¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍe-mail:KPCT!IFSTPUFMTHS¤ÄÑÀÈÏ¼À
ÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔÄÀ½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÒÀÆ¼ÌÄÈ½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀ
ÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀXenios GateÄÑÏÄÈÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÐÑÇ
¬ÐÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÇÔ ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Spa Therapist
Περιγραφή θέσης:
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÀÊºÑÓÌÒÄÏÀÄÈÎÌÊÀÈÏÍÐÅÍÏÎÌ 
ÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
qÄÏÀÄ¼ÄÔÏÍÐÎÍÖÐÎÀÑÍÔ
qÈ¬ÅÍÏÀÄ¼ÃÇÀÐ¬×
q.ÀÌÈÊÈÍ¿Ï ÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï ÑÄÕÌÇÑ¬Ì¿ÕÈÀ
qÄÌ¬ÆÇÐÇÐÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÍÖTQB
qÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌÑÍÖTQB
q&ÌÇºÏÓÐÇÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌÆÈÀÑÈÔÀÏÄÕ½ÄÌÄÔ
ÖÇÏÄÐ¼ÄÔ

Προφίλ υποψηφίου:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÍÖÃºÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÏÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
qÌÎÐÇÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌÀÐ¬×
qÌÎÐÇÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌÏÍÐÎÍÖÐÎÀÑÍÔ
qÌÎÐÇÀÌÈÊÈÍ¿Ï ÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï ÑÄÕÌÇÑ¬Ì¿ÕÈÀ
qÍË¿ÊÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÇÆÌÎÐÇ¬ËËÓÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ 
q³ÑÍÍÃÖÌÀÈÊ½ ÄÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈºÅÄÐÇ
ÐÑÇÌÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
q¢ËÀÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Παροχές εταιρίας:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄÍÕÈÊ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔÀÍËÀÁºÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÈÃÈÀÍÌ»
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇºÆÕÏÓÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍe-mail:NOHBMCFBDI!YFOJPTHBUFHSÈÀ½ËÄÔÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
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ατα που πρέπει να κάνετε

νωση της ζωής σας,
τρόπος για να είστε
ής είναι να ασκείστε.
ύ για να γίνετε λίγο
σκηση μπορεί να σας
ε θετικοί. Ακόμα και
η μερικές φορές την
α είναι αρκετή ώστε
αι να σας διατηρήσει
ίζετε τον εαυτό σας,
οιήσετε στο έπακρο
χρόνο.

ν εθελοντισμό
ναι ένας εξαιρετικός

τρόπος να χρησιμοποιήσετε τον επιπλέον χρόνο όταν είστε άνεργοι. Επιπλέον,
εάν συνεισφέρετε σε κάτι σχετικό με τα
προσόντα της εργασίας σας, μπορείτε
συχνά να συμπεριλάβετε την εμπειρία
στο βιογραφικό σας. Όχι μόνο αυτό, το
να παράγεις έργο και να συνεισφέρεις
μπορούν να αποτελέσουν έναν αρκετά
εμψυχωτικό παράγοντα και σίγουρα θα
σας βοηθήσουν να παραμείνετε αισιόδοξος
όσο ψάχνετε για δουλειά.
7. Αυξήστε τις ικανότητές σας
Όσο είστε άνεργοι, είναι μία καλή ευκαιρία να επεκτείνετε ή να βελτιώσετε
τις γνώσεις σας και να προσθέσετε νέα
προσόντα στο βιογραφικό σας. Ψάξτε

για πιστοποιήσεις ή εκπαίδευση που θα
μπορούσατε να κάνετε, ειδικά αυτές που
προσφέρονται δωρεάν. Άλλη μία καλή πηγή
εκπαίδευσης είναι και το διαδίκτυο, μέσα
από το οποίο μπορείτε να βρείτε αρκετά
προγράμματα εκπαίδευσης και απόκτησης νέων ικανοτήτων. Η ανανέωση του
βιογραφικού σας και των δεξιοτήτων σας
στην εργασία μπορούν να διευκολύνουν
την αναζήτηση αυτής.
8. Περιποιηθείτε τον εαυτό σας
Η ανεργία μπορεί να είναι επίπονη,
κουραστική και να σας φθείρει, οπότε μην
ξεχάσετε να περιποιείστε τον εαυτό σας
περιστασιακά. Πάρτε ένα εύλογο χρονικό
διάστημα μακριά από το εβδομαδιαίο
κυνήγι εργασίας, ώστε να επαναφορτίσετε
τις μπαταρίες σας και να ξεκουραστείτε.

ένα πτυχίο τουριστικών

ντων, προμήθεια προϊόντων που ανταποκρίνονται
στις απαιτήσεις των καταναλωτών, συμμετοχή
σε επισκέψεις νέων προορισμών, στοχεύοντας
στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με τις
προτιμήσεις των καταναλωτών.
Διευθυντής σε καζίνο
Διευθυντές και επόπτες σε κέντρα τυχερών
παιχνιδιών καλούνται να αναλάβουν την επίβλεψη
των εργασιών του καζίνου, εξασφαλίζοντας ότι οι
εργαζόμενοι και οι παίκτες τηρούν τους κανόνες
των παιχνιδιών. Επιπλέον οι συγκεκριμένοι επικεντρώνονται και στη διαχείριση των χρημάτων,
της τροφοδοσίας πελατών υψηλού προφίλ και
στην επίβλεψη του εργασιακού προσωπικού.

Εκπρόσωπος διακοπών
Εκείνος είναι υπεύθυνος για τη φροντίδα των
ομάδων από πελάτες για τα οργανωμένα ταξίδια
σε θέρετρα. Η κύρια προτεραιότητα είναι να
διασφαλιστεί ότι οι πελάτες απολαμβάνουν τις
διακοπές τους και ότι τα πάντα τρέχουν όσο το
δυνατόν ομαλότερα για αυτούς. Χωρίς αμφιβολία
ένας εκπρόσωπος διακοπών πρέπει να δημιουργήσει
μία εξαιρετική πρώτη εντύπωση και να συνεχίσει
την παροχή εξαιρετικής εξυπηρέτησης πελατών
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαμονής τους. Ο ρόλος
αυτός περιλαμβάνει φυσικά σωστό χειρισμό
των δυσάρεστων καταστάσεων και την επίλυση
των προβλημάτων που προκύπτουν μεταξύ των

Αφήνοντας τον εαυτό σας να ξεκουραστεί,
θα μεγιστοποιήσετε την παραγωγικότητά
σας κατά τη διάρκεια των ωρών αναζήτησης εργασίας. Ακόμα κι αν δεν έχετε
επιπλέον χρήματα για διασκέδαση, μία
βόλτα ή μία επίσκεψη στο πάρκο μπορούν
να κάνουν θαύματα και να σας βοηθήσουν
να επιστρέψετε και να διεκδικήσετε ό,τι
σας αξίζει.
9. Δείτε τι μπορείτε να πουλήσετε
Ένας άλλος καλός τρόπος για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των θέσεων
εργασίας είναι να πουλήσετε άχρηστα
αντικείμενα.
Το eBay και το Amazon είναι και οι δύο
ασφαλείς τοποθεσίες, αλλά και οι τοπικές
πωλήσεις σε παζάρια είναι μία εναλλακτική. Πουλήστε μερικά βιντεοπαιχνίδια ή
κάποια ηλεκτρονικά για μερικά χρήματα
γρήγορα και εύκολα όσο ψάχνετε για μία
μόνιμη λύση.

πελατών. Εν τέλει έχουν υπ’ ευθύνη τους και
πρόσθετες υπηρεσίες, όπως, για παράδειγμα,
την ενοικίαση αυτοκινήτου.
Προϋπηρεσία
Το φάσμα των πολλών διαφορετικών μορφών
εργασίας που είναι διαθέσιμες στον τουριστικό
τομέα θα πρέπει να διευκολύνει τον συνδυασμό
μίας μερικής απασχόλησης επί πληρωμή με τις
τρέχουσες σπουδές. Εκτός αυτού η εθελοντική
εργασία μπορεί επίσης να είναι μία καλή επιλογή,
ειδικά αν αυτό σημαίνει την απόκτηση εμπειρίας
σε μία περιοχή όπου οι ευκαιρίες απασχόλησης
σπανίζουν. Οι σπουδές σε άλλες χώρες με προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus+), όπως
και η εργασιακή εμπειρία στο εξωτερικό, δύνανται
να αποτελέσουν ισχυρό προσόν στο βιογραφικό
του εκάστοτε ενδιαφερομένου, καθότι συμβάλλουν
στη διεύρυνση των πολιτιστικών σας ικανοτήτων,
όπως επίσης και της γνώσης και της γλώσσας.
Μετεκπαίδευση
Μία ειδική μετεκπαίδευση εντός του κλάδου
συνιστάται, καθώς βελτιώνει τις προοπτικές προώθησης και γνώσης των τουριστικών θεμάτων.
Σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα
αυτό περιλαμβάνουν μαθήματα με έμφαση στις
δεξιότητες διαχείρισης, ιδίως σε τομείς όπως η
φιλοξενία, η κληρονομιά και η αειφορία. Μεταπτυχιακά μαθήματα σε εξειδικευμένους τομείς,
όπως ο οικοτουρισμός ή η αγροτική ανάπτυξη,
μπορούν επίσης να φανούν χρήσιμα. Γενικά
θέματα των επιχειρήσεων, όπως το μάρκετινγκ

10. Κάντε κάποια μαθήματα σπουδών
Όπως η εκπαίδευση και οι πιστοποιήσεις, το να κάνετε κάποια μαθήματα, είτε
μέσω σπουδών είτε για μία νέα γλώσσα,
μπορεί να είναι ένας καλός τρόπος για να
κρατάτε τον εαυτό σας up to speed όσο
είστε άνεργος. Ειδικά όταν δεν εργάζεστε,
μπορεί να είναι εύκολο να ξεχάσετε αυτή
την επιλογή, καθώς τα περισσότερα μαθήματα κοστίζουν χρήματα. Μην ξεχνάτε
τα δωρεάν on-line εκπαιδευτικά σεμινάρια. Επίσης αρκετά ακαδημαϊκά ιδρύματα
της χώρας προσφέρουν βραχυπρόθεσμα
σεμινάρια με χαμηλό κόστος, μέσω των
οποίων μπορείτε να επεκτείνετε τις ικανότητές σας και τις ευκαιρίες για μία νέα
θέση εργασίας. Κρατώντας το μυαλό σας
σε εγρήγορση, μπορείτε να μείνετε εστιασμένοι στον στόχο και ίσως ακόμη και να
βοηθηθείτε να αποκτήσετε κάποιες νέες
σχετικές εργασιακές δεξιότητες.
Όσο οι αριθμοί ανεργίας είναι ακόμα
υψηλοί, υπάρχουν πολλά πράγματα που
μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε
τον εαυτό σας και να προχωρήσετε. Παρ’
όλο που νέες δεξιότητες που μπορούν
να βοηθήσουν στην αναζήτηση εργασίας
σας φαίνονται ότι κοστίζουν, υπάρχουν
πολλοί εναλλακτικοί τρόποι που μπορείτε
να εκμεταλλευτείτε είτε on-line είτε όχι.
Επιπλέον μην ξεχνάτε ότι, αφιερώνοντας
χρόνο για τον εαυτό σας, μπορείτε να κάνετε
μικρά θαύματα, μένοντας παραγωγικός
στο κυνήγι της εργασίας. Παρ’ όλο που
είναι μία πρόκληση, μην εγκαταλείπετε
την προσπάθεια να βελτιώσετε τον εαυτό
σας και ενδεχομένως να αποκτήσετε μεγαλύτερη εξειδίκευση ούτως ώστε να βρείτε
εργασία. Μην το βάζετε κάτω. Παλέψτε
γι’ αυτό που θέλετε και θα το κερδίσετε.
Θάνος Μπάμπης, Αρθρογράφος-maxmag.gr

ή η διαχείριση ανθρώπινων πόρων, θα μπορούσαν να είναι σχετικά, αφού εφαρμόζονται σε
διάφορους κλάδους.
Είναι μείζονος σημασίας να υπογραμμιστεί πως
η διάρκεια των μεταπτυχιακών προγραμμάτων
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το πανεπιστήμιο
το οποίο έχει επιλέξει ο απόφοιτος. Συγκεκριμένα,
μία πλήρης μεταπτυχιακή φοίτηση (master) απαιτεί
συνήθως δύο έτη, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα
φοίτησης σε ταχύρρυθμη βάση, μέσα σε ένα έτος.
Τυπικοί εργοδότες
Ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού περιλαμβάνει πολλούς διαφορετικούς κλάδους και
υπο-κλάδους συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών
όπως το λιανικό εμπόριο ταξιδιού, το συνάλλαγμα, η οργάνωση εκδρομών από τουριστικούς
φορείς. Καλύπτει επίσης τη μεταφορά επιβατών
συμπεριλαμβανομένων πούλμαν, αεροπορικών,
σιδηροδρομικών και πλωτών οδών. Επιπρόσθετα
αφορά σε τουριστικά αξιοθέατα, όπως μουσεία,
θεματικά πάρκα, ζωολογικοί κήποι και χώροι
πολιτιστικής κληρονομιάς.
Μία ποικιλία από υπηρεσίες διαμονής εμπίπτουν
επίσης σε αυτή την κατηγορία, όπως ξενοδοχεία,
ξενώνες και πάρκα διακοπών. Άμεσα συνδεδεμένα με τα ξενοδοχεία και τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες είναι επιπλέον συνέδρια και
εκδηλώσεις, οι οποίες παρέχουν σημαντικές
ευκαιρίες απασχόλησης όλο τον χρόνο.
Μαίρη Παπαδογιαννάκη,
Αρχισυντάκτρια, chief editor

¢ÓÙ¼ÎÓÂÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÖ

36 Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Οργάνωση πωλήσεων και βελτίωση απόδοσης πωλητών

Διαχείριση χρόνου και άγχους (time stress management)

Σκοπός:
Ολοκληρώνοντας το σεμινάριο αυτό, τα στελέχη των πωλήσεων θα έχουν βοηθηθεί
σημαντικά, ώστε να χειρίζονται όλα τα στάδια της διαδικασίας της πώλησης με συγκροτημένη
και δομημένη προσέγγιση.
Περιγραφή σεμιναρίου:
Παρουσιάζονται αναλυτικά ο αποτελεσματικός τρόπος στοχοθέτησης, η προετοιμασία
της επαφής με τον πελάτη, η μεθοδολογία εκμαίευσης και διάγνωσης των αναγκών
του πελάτη, η διατύπωση προτάσεων με προστιθέμενη αξία, η ποιοτική παρουσίαση
του προϊόντος (τι πρέπει να τονιστεί και τι πρέπει να αποφευχθεί), η αποτελεσματική
διαχείριση ειδικών συμπεριφορών και αντιρρήσεων. Έτσι δημιουργούνται σχέσεις
μακροχρόνιας συνεργασίας με τον πελάτη και η επιχείρηση επωφελείται από τη διά
βίου αξία του πελάτη (life time customer value).
Περιεχόμενο σεμιναρίου:
Α. Η έννοια της απόδοσης των πωλήσεων
Β. Η διαχείριση της απόδοσης των πωλήσεων
Γ. Η συστηματική βελτίωση της απόδοσης των πωλήσεων
Δ. Η αποτελεσματική στοχοθέτηση
Ε. Η επαφή με τον πελάτη
ΣΤ. Διαχείριση ειδικών συμπεριφορών πελατών
Ζ. Η εμπειρία της επίσκεψης
Μέσω των μελετών περιπτώσεων (case studies), παραδειγμάτων και role playing,
διασαφηνίζεται ο τρόπος εφαρμογής των παραπάνω στην πράξη.
Περιλαμβάνονται:
iÈuÅÉÏÑÅÉÕÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×
iÁÐÎ×Ñ½ÁÑÈÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×ÑÅÈÌÅËÒÐÎÍÉË¼uÎÐÆ¼
i¢ÅÂÁ½ÔÑÈÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕ
i§ÔÄÉËÎ½Ð¾ÑÂÁÑÈÕÑÒÈÍÉÑÒÎÑÅÌ½ÄÁÒÈÕ"15SBJOJOHÇÉÁÌ¼ÃÈÒÎ××ÌÉËÎÀÒÎ×ÑÅuÉÍÁÐ½Î×
Εισηγητής: ÉÇÁÍ¾Õ®ÉË¾ÌÁÎÕ ÑÀuÂÎ×ÌÎÕÑÒÐÁÒÈÇÉË¼Õ ÔÌ¼ÑÅÔÍËÁÉNBSLFUJOH
Φορέας εκπαίδευσης: "QQMJFE1SPGFTTJPOBM5SBJOJOH
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8143341
Διεύθυνση: (SBOE)PUFM1BMBDF ÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈ
Ημερομηνία έναρξης: 15/12/2017
Ώρες διεξαγωγής: 09:30 με 17:00
Κόστος συμμετοχής: Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε
με τον φορέα εκπαίδευσης.

Σκοπός:
ËÎ¾ÕÒÎ×ÐÎÇÐuuÁÒÎÕÅ½ÍÁÉÍÁÂÎÈÓ¼ÑÅÉÒÎ×ÕÑ×uuÅÒ»ÖÎÍÒÅÕÍÁÁÍÁÒÀÊÎ×ÍÒÐ¾Î×Õ
αποτελεσματικής αξιοποίησης του χρόνου τους στην καθημερινή επαγγελματική τους ζωή.
®ÁÒÎ×ÕÂÎÈÓ¼ÑÅÉÍÁÅÍÒÎ½ÑÎ×ÍÒÉÕÈÇ»ÕÒÎ×ÇÖÎ×ÕÒÎ×Õ ÏÑÒÅÍÁuÎÐ»ÑÎ×ÍÍÁÒÎ
ÄÉÁÖÅÉÐÉÑÒÎÀÍËÁÉÍÁÁÁÌÌÁÇÎÀÍÁ¾Á×Ò¾ËÎ¾ÕÅ½ÍÁÉÈÅÑÔÒÅÐÉË¼ÁÐÁË½ÍÈÑÈÒÔÍ
εκπαιδευομένων για την άριστη αξιοποίηση του προσωπικού τους χρόνου, αλλά και του
χρόνου των συνεργατών τους, με κάθε ιδιαιτερότητα, ευαισθησία και επαγγελματισμό,
εφαρμόζοντας με ορθολογισμό όλες τις διεργασίες, όπως απαιτεί η εταιρική κουλτούρα.
Περιεχόμενο σεμιναρίου:
i£ÉÑÁÇÔÇ¼ÑÒÎÐ¾ÇÐÁuuÁ
i¯ÖÐ¾ÍÎÕËÁÉÒÁÐÎÂÌ¼uÁÒÁ
i³Ð¾ÍÎÕËÁÉÁÎÒÅÌÅÑuÁÒÉË¾ÒÈÒÁ
i¥ÁÎÄÎÒÉË¼ÄÉÁÖÅ½ÐÉÑÈÒÎ×ÖÐ¾ÍÎ×uÁÕ
i¯ÐÎÇÐÁuuÁÒÉÑu¾ÕÒÎ×ÖÐ¾ÍÎ×uÁÕ
i±ÎÅÐÇÁÑÉÁË¾ÑÒÐÅÕËÁÉÎÉÑ×Í»ÅÉ»ÕÒÎ×ÑÒÎÍÖÏÐÎÒÈÕÅÐÇÁÑ½ÁÕ
Σημείωση: Προτείνεται εναλλακτικά και ένα επιπλέον εξάωρο, 20 ημέρες μετά το
πέρας του σεμιναρίου, ώστε να έχουν δοθεί ασκήσεις στους συμμετέχοντες και να
×ÐÊÅÉGFFECBDLËÁÉÅÁÍÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÒÎ×ÒÐ¾Î×ÅÆÁÐuÎÇ¼ÕÒÔÍÒÅÖÍÉËÏÍÒÎ×UJNF
management.
Φορέας εκπαίδευσης:¦¢£££¢
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8257812, 210 8257800
Διεύθυνση:ÎÖÌu³ÁÐÉÌÎ×»ÐuÈÕ ÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈ
Ημερομηνία έναρξης και λήξης: 18/12/2017 έως 19/12/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες

Cisco Certified Network Associate (CCNA)
Περιγραφή σεμιναρίου:
±Î$$/"Å½ÍÁÉ»ÍÁÉÑÒÎÎÉÈu»ÍÎÐ¾ÇÐÁuuÁÒÈÕ¡ËÁÄÈu½ÁÕÉËÒÀÔÍ$*4$0¥ÅËÁ½ÄÅ×ÑÈ
Ç½ÍÅÒÁÉÑÅËÁÉÍÎÀÐÇÉÎ ÅÉÄÉËÉÑÒÎÎÉÈu»ÍÎÅÐÇÁÑÒ¼ÐÉÎ uÅÑ×ÑËÅ×»Õ$*4$0 ÑÒÉÕÎÎ½ÅÕ
οι φοιτητές μπορούν να έχουν απευθείας πρόσβαση σε: ασύρματους και ενσύρματους
ÄÐÎuÎÌÎÇÈÒ»Õ SPVUFST uÅÒÁÇÔÇÅ½Õ TXJUDIFT ËÁÉ×ÎÑÒÈÐÉËÒÉË¾ÅÊÎÌÉÑu¾ ÅÍÏÈ
ύλη των διαλέξεων είναι διαθέσιμη μέσω του περιβάλλοντος ηλεκτρονικής τάξης της
$*4$0ÒÎÑ×ÇËÅËÐÉu»ÍÎÅÐÉÂÌÌÎÍ ÎÉÆÎÉÒÈÒ»ÕuÎÐÎÀÍÍÁÂÐÎ×ÍÅÉÌ»ÎÍ×ÌÉË¾
και προσομοιωτές δικτύων που θα τους βοηθήσουν στην εκπαίδευσή τους.
Η διδακτέα ύλη είναι χωρισμένη σε τέσσερις ενότητες που καλύπτουν τις βασικές αρχές
ανάπτυξης δικτύων, δρομολόγησης, μεταγωγής και ασύρματης μετάδοσης στα τοπικά
Ä½ËÒ×Á¥ÉÑÒÎÎ½ÈÑÈ$$/"Ó»ÒÅÉÒÁÓÅu»ÌÉÁÇÉÁu½ÁÅÉÒ×ÖÈu»ÍÈÎÐÅ½ÁÑÒÁÄ½ËÒ×Á
Προοπτικές:
±ÁÄ½ËÒ×ÁÂÐ½ÑËÎÍÒÁÉÑ¼uÅÐÁÑÒÈÍËÁÐÄÉÒÈÕÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕ¾ÌÔÍÒÔÍÅÉÖÅÉÐ¼ÑÅÔÍËÁÉÎÉ
ËÒÎÖÎÉÉÑÒÎÎÉ¼ÑÅÔÍ$$/¡»ÖÎ×ÍÑÒÁÖ»ÐÉÁÒÎ×Õ»ÍÁÎÌÀÄ×ÍÁÒ¾ÖÁÐÒ½Î×ÉÑÒÎÎÉÅ½
ÒÉÕÇÍÏÑÅÉÕÒÎ×ÕÔÕÅÉÄÉËÎ½ÄÉËÒÀÔÍ¯ÉËÒÎÖÎÉ$$/¡»ÖÎ×ÍÁÎËÒ¼ÑÅÉÒÉÕÁÁÉÒÎÀuÅÍÅÕ
δεξιότητες για να εργαστούν ως μηχανικοί δικτύων, μηχανικοί υποστήριξης, μηχανικοί
Ñ×ÑÒÈuÒÔÍÁÌÌËÁÉÒÅÖÍÉËÎ½ÄÉËÒÀÔÍ ¾ÔÕÈ$*4$0ÁÍÁÆ»ÐÅÉ¯ÉÁÎËÒÎÀuÅÍÅÕ
γνώσεις και δεξιότητες δρουν ως ένα γερό υπόβαθρο για το μέλλον, καθώς σχετίζονται
τόσο με τα σημερινά δίκτυα με φυσική υπόσταση, όσο και με τα αυριανά εικονικά
WJSUVBM Ä½ËÒ×Á ËÒÉÒÎÎÎ½ÎÈ½ÄÉÁÈ$*4$0ÁÍÁÆ»ÐÅÉ
Παράλληλα οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις που απασχολούν
μηχανικούς δικτύων και γενικά, σε εταιρίες οι περισσότερες από τις οποίες χρησιμοποιούν
ÑÖÅÄ¾ÍÁuÉÇÏÕÅÊÎÌÉÑu¾$*4$0¾ÔÕÒÈÌÅÉËÎÉÍÔÍÉÏÍ ÁÐÎÖ¼Õ×ÈÐÅÑÉÏÍJOUFSOFU 
κινητών τηλεπικοινωνιών, πληροφορικής.
Σε ποιους απευθύνεται:
iÅÅÁÇÇÅÌuÁÒ½ÅÕÒÈÕÌÈÐÎÆÎÐÉË¼ÕÎ×ÅÉÓ×uÎÀÍÍÁÁÎËÒ¼ÑÎ×ÍÇÍÏÑÅÉÕÍÔ
στα δίκτυα.
iÅÆÎÉÒÈÒ»ÕÁÎÆÎ½ÒÎ×ÕÒÈÕÌÈÐÎÆÎÐÉË¼ÕÎ×Ó»ÌÎ×ÍÍÁÁÎËÒ¼ÑÎ×ÍÇÍÏÑÅÉÕ
δικτύων.
Εισηγητής: ÎÆ½Á£ÐÁÒÏ¨ÅÐÒØÁÍËÈ Ã×ÖÎÌ¾ÇÎÕ ÁÉÄÎÃ×ÖÎÌ¾ÇÎÕ
Φορέας εκπαίδευσης: §¢¨´ÌÆÁ£ÉÌÎÇ¼
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 552406
Διεύθυνση: ¢ÁÌÁÔÐ½ÒÎ× ÅÑÑÁÌÎÍ½ËÈ
Ημερομηνία έναρξης: 15/12/2017
Διάρκεια σεμιναρίου: 100 ώρες
Κόστος συμμετοχής: Για πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής επικοινωνήστε
με τον φορέα εκπαίδευσης.

Συναισθηματικές εξαρτήσεις:
Τα όρια μεταξύ αγάπης και εξάρτησης
Περιγραφή σεμιναρίου:
Η αληθινή αγάπη συνοδεύεται από αισθήματα
ασφάλειας, αποδοχής, κατανόησης και
ενσυναίσθησης. Η παθητική αγάπη έχει τη
γένεσή της στην έλλειψη αγάπης. Η εξάρτηση
μπορεί να εμφανίζεται ως αγάπη, καθότι
είναι μια δύναμη που κάνει τους ανθρώπους
ÍÁÄ»ÍÎÍÒÁÉÂ½ÁÉÁÎ»ÍÁÕÑÒÎÍÌÌÎÍ£½ÍÁÉ
uÉÁuÎÐÆ¼ÁÍÒ½ÁÇÈÕ¹ÒÁÍuÉÁÑÖ»ÑÈ
δεν βασίζεται στην ελεύθερη βούληση των
δύο συντρόφων, τότε δεν μιλάμε για μια
σχέση ισότιμη, όπου δύο διαφορετικά «εγώ»
ανθίζουν το ένα δίπλα στο άλλο, αλλά για
μια σχέση εξάρτησης και φόβου.
Θα συζητηθούν:
i¥»ÍÍÎÉÁÒÈÕÅÊÐÒÈÑÈÕÎÉÅÕÅ½ÍÁÉÎÉ
εξαρτημένες σχέσεις.
i¥ÅÊÐÒÈÑÈÁ¾ÒÎ×ÕË¾ÌÎ×ÕÒÈÕÁÉÄÉË¼Õ
ÈÌÉË½ÁÕÈÅÊÐÒÈÑÈÁ¾ÒÈÍÎÉËÎÇ»ÍÅÉÁ
iÎÉÁÅ½ÍÁÉÒÁÑÈuÄÉÁÒÈÕÑ×ÍÁÉÑÓÈuÁÒÉË¼Õ
εξάρτησης και ποιες οι συνέπειες στις
σχέσεις μας με τους άλλους;

i±ÎÐÎÆ½ÌÒÔÍÁÒ¾uÔÍÎ×ÁÎÆÅÀÇÎ×Í
τη συναισθηματική εγγύτητα.
i¢ÉÔuÁÒÉË»ÕÁÑË¼ÑÅÉÕ
iÁ ÁËÎÌÎ×Ó¼ÑÅÉ ÁÍÎÉÖÒ¼ Ñ×Ø¼ÒÈÑÈ 
διάλογος
Παροχές:
i¯ÌÉÇÎuÅÌ¼Òu¼uÁÒÁ
i¢ÅÂÁ½ÔÑÈÑ×uuÅÒÎÖ¼Õ ×ÌÉË¾ÑÈuÅÉÏÑÅÔÍ
(ολόκληρο το σεμινάριο)
Εισηγητής: ÎÆ½Á£ÐÁÒÏ¨ÅÐÒØÁÍËÈ 
ψυχολόγος, παιδοψυχολόγος
Φορέας εκπαίδευσης:§»ÍÒÐÎÐ¾ÌÈÃÈÕ
ËÁÉ×uÂÎ×ÌÅ×ÒÉË¼Õ
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 211 2143425,
697 2152645
Διεύθυνση:£ÐuÎÀ
Ημερομηνία έναρξης: 17/12/2017
Ώρες διεξαγωγής: 17:00 με 20:30
Διάρκεια σεμιναρίου: 16 ώρες
Κόστος συμμετοχής: 35 ευρώ, 30 ευρώ
για ανέργους και φοιτητές

Ραδιοφωνικός σταθμός web radio-Μαθήματα ραδιοφώνου
Περιγραφή σεμιναρίου:
Α. Μάθε πώς θα στήσεις εύκολα και γρήγορα έναν ραδιοφωνικό σταθμό web radio
1.±ÉÅ½ÍÁÉËÁÉÏÕÌÅÉÒÎ×ÐÇÅ½»ÍÁÕÑÒÁÓu¾ÕXFCSBEJP
2. ÏÕuÎÐÅ½ÍÁÇ½ÍÅÉÅuÎÐÉË¾ÕËÁÉËÅÐÄÎÆ¾ÐÎÕ»ÍÁÕÑÒÁÓu¾ÕXFCSBEJP
3.§¾ÑÒÈÑÒÈÑ½uÁÒÎÕËÁÉÌÅÉÒÎ×ÐÇ½ÁÕ
4. Ποιος είναι ο απαραίτητος εξοπλισμός κατά περίπτωση
Διάρκεια εκπαίδευσης: 2 ώρες
Β. Μαθήματα ραδιοφώνου για αρχάριους και μη
1. Ò¼ÑÉuÎuÉÁÕÅÉÒ×ÖÈu»ÍÈÕÐÁÄÉÎÆÔÍÉË¼ÕÅËÎu¼Õ
2.±ÉÐ»ÅÉËÁÉÒÉÄÅÍÐ»ÅÉÍÁÅÐÉ»ÖÅÉuÉÁÅËÎu¼
3. ±ÉÐ»ÅÉÍÁËÍÔÇÉÁÍÁÁËÎÀÇÎuÁÉÔÕÅËÆÔÍÈÒ¼ÕÑÁÍÒÎ×ÕÅÁÇÇÅÌuÁÒ½ÅÕÁÐÁÇÔÇÎÀÕ
του ραδιοφώνου
4. Έξυπνοι τρόποι για να μάθω να μιλάω σωστά στο μικρόφωνο
5.£ËuÓÈÑÈÒÈÕÖÐ¼ÑÈÕÒÔÍÂÁÑÉËÏÍuÈÖÁÍÈuÒÔÍÎ×ÓÁÑ×ÍÁÍÒ¼ÑÔÑÅ»ÍÁÑÒÎÀÍÒÉÎ
Διάρκεια εκπαίδευσης: 4 ώρες
Εισηγητής:§ÏÑÒÁÕÉÒ¾Î×ÌÎÕ
Φορέας εκπαίδευσης: Clever Net
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 8143341
Διεύθυνση:®ÌÁÑÒ¼ÐÁ ¡ÉÇÌÅÔ ¡Ó¼ÍÁ
Ημερομηνία έναρξης και λήξης: 18/12/2017 έως 20/12/2017
Διάρκεια: ÏÐÅÕ ËÓÅÅ×Ò»ÐÁ ±Ð½ÒÈ ±ÅÒÐÒÈ
Ώρες διεξαγωγής: 09:30 με 17:00

¨ÏÊÎÕÎÊÌ®ªÂÑÂÌÆ¾Â

Αττική
³Κατειλημμένο Κοινωνικό Κέντρο Κ-ΒΟΞ
Διεύθυνση: Θεμιστοκλέους και Αραχώβης,
Αθήνα - Site: www.en.squat.net
³Ανοικτός Κοινωνικός Χώρος Κατάληψη
ΠΙΚΠΑ - Παιδικό Στέκι Φτου Ξελεφτερία
Διεύθυνση: Ευγένιου Αντωνιάδου
& Τιμοδήμου, Αθήνα
Email: ftoukselefteria@espiv.net,
Site: www.pikpa.squat.gr
³Κιβωτός του Κόσμου
Διεύθυνση: Ζηνοδώρου 3
& Καλλικλέους, Αθήνα
Τηλ: 2105141935, 2105141953
Email: kivotos5@otenet.gr,
Site: www.kivotostoukosmou.org
³Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης
Δήμου Αθηναίων (Κ.Υ.Α.Δ.Α.)
Διεύθυνση: Σοφοκλέους 70 & Πειραιώς 35,
Αθήνα - Τηλ: 2105246516,
Email: seckyada@otenet.gr
³ΜΚΟ Praksis
Διεύθυνση: Στουρνάρη 57, Αθήνα
Τηλ: 2105205200
Email: info@praksis.gr, Site: www.praksis.gr
³ΜΚΟ Praksis Πολϋιατρεία
Διεύθυνση: Παιωνίου 5, Αθήνα
Τηλ: 2108213704
Email: info@praksis.gr, Site: www.praksis.gr
³Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Σαπφούς 12, Αθήνα
Τηλ: 2103213150, 2103213850
Email: info@mdmgreece.gr,
Site: www.mdmgreece.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Αλληλεγγύης Αθήνας
Διεύθυνση: Κλεισθένους & Ικτίνου 2, Αθήνα
Τηλ: 2103802037
Email: kifa.athina@gmail.com,
Site: http://kifagr.blogspot.gr
³Φαρμακείο Αλληλεγγύης στα Πατήσια
Διεύθυνση: Ταϋγέτου 60, Αθήνα
Τηλ: 2102012013
Email: k.farmakeio5@gmail.com,
Site: http://koinonikofarmakeio.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αθηναίων
Διεύθυνση: Πλατεία Βαρβακείου Αγοράς,
Αθήνα - Τηλ: 2103722001
³Κέντρο Ημέρας Αστέγων Κλίμακας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως
30, Κεραμεικός, Αθήνα
Τηλ: 2103410462, 2103417162-3,
6981056460
Email: homeless@klimaka.org.gr,
Site: www.klimaka.org.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο στην Εστία
του Καποδιστριακού
Διεύθυνση: Ούλωφ Πάλμε 2 -4, Ζωγράφου
Κιν: 6971920240
³Κοινωνικό Φαρμακείο Βύρωνα
Διεύθυνση: Ελλησπόντου 12
Κιν: 6977747431
Εmail: kif.byrona@gmail.com,
Site: http://k-iatreio.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Ηλιούπολης
Διεύθυνση: Κ. Καραμανλή 12 & Ιάσονος,
Ηλιούπολη - Τηλ: 2109917855
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Δάφνης - Υμηττού
Διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου & Αβέρωφ,
Δάφνη - Υμηττός
Τηλ: 2155508676
³Άνοδος ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 5
& Αβέρωφ, Δάφνη - Υμηττός
Τηλ: 2109761454, 210 9737021,
Site: www.anodos.org.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ζωγράφου
Διεύθυνση: Ιωάννου Θεολόγου 22, Ζωγράφου
Τηλ: 2107481422,
Email: koin.farmakeio.zog@gmail.com
³Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης
της Φτώχειας Δήμου Γαλατσίου
Διεύθυνση: Ιπποκράτους & Αρχιμήδους 2,
Γαλάτσι
Tηλ: 2132055416
Email: koin.farmakeio@galatsi.gr,
Site: www.koinoniasos.gr
³Αυτοδιαχειριζόμενο Κοινωνικό Ιατρείο
- Φαρμακείο Νέας Φιλαδέλφειας Νέας Χαλκηδόνας - Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου & Χίου,
Νέα Φιλαδέλφεια
Τηλ: 2155053268, Site: www.
Koinonikoiatreionfnx.espivblogs.net
³Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης Κατοίκων
Λόφου Αξιωματικών Περιστερίου
Διεύθυνση: Λόφος Αξιωματικών, Περιστέρι
Email: katoikoi.lofou@gmail.com,
Site: http://katoikoilofou.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αγ. Αναργύρων - Καματερού
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Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας
& Μέρλα, Άγιοι Ανάργυροι
Τηλ: 2132039925, 2132039921
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Αγίας Βαρβάρας
Διεύθυνση: Ηρακλείου 20, Αγία Βαρβάρα
Τηλ: 2105440454,
Email: koinfarm@hotmail.com
³Κοινωνικό Δίκτυο Ιατρών
και Φαρμακοποιών Ιλίου
Διεύθυνση: Ιδομενέως 32, Ίλιον
Τηλ: 2177024011
Email: koinonikoilioy@gmail.com
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ιλίου
Διεύθυνση: Κάλχου 64 & Ικάρου 28, Ίλιον
Τηλ: 2102612603
Εmail: edra.farmakeio@gmail.com,
Site: www.domesilion.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αρτάκης 34, Νέα Σμύρνη
Τηλ: 2132025882
³Ιατρείο-Φαρμακείο
Ταξικής Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Λεωφόρος
Ελευθερίου Βενιζέλου, Νέα Σμύρνη
Site: http://ergatikilesxi.wordpress.com
³Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρμακείο
Αλληλεγγύης Νέας Σμύρνης
Διεύθυνση: Αμισού 67, Νέα Σμύρνη
Κιν: 6947125140, 6973538974
Email: kifa.nsmirnis@gmail.com,
Site: www.kifa-nsmirnis.gr
³Μητροπολιτικό Κοινωνικό
Ιατρείο Ελληνικού
Διεύθυνση: Ελληνικό
Tηλ: 2109631950
Email: mkiellinikou@gmail.com,
Site: www.mkiellinikou.org
³Φαρμακείο για άπορους
& ανασφάλιστους
Διεύθυνση: Θεσσαλίας 10, Άγιος Δημήτριος
Τηλ: 2109755163, 2109701496
³Κοινωνικό Φαρμακείο Αγίου Δημητρίου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Καλαμακίου 72
& Ερεχθείου, Άλιμος
Τηλ: 2109631950
Email: mkiellinikou@gmail.com,
Site: www.mkiellinikou.org
³Κοινωνικό Φαρμακείο Γλυφάδας
Διεύθυνση: Μυστρά & Επιδαύρου
Τηλ: 2109602054
³Φαρμακοποιοί του Κόσμου WORLD
PHARMACISTS
Διεύθυνση: Υψηλάντου 41, Γλυφάδα
Τηλ: 2109623845, 2108835411,
2103816720,
Email: Worldpharmacists@yahoo.com,
serio@hol.gr, Site:www.worldpharmacists.org
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ωρωπού
Διεύθυνση: Αγίου Γεωργίου, Ωρωπός
Τηλ: 2295036571
Email: koinonikofarmakeio@yahoo.gr,
Site: www.koinoniko-farmakeio.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παλλήνης
Διεύθυνση: Υψηλάντου 3, Παλλήνη
Τηλ: 2106604600
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αχαρνών
Διεύθυνση: Αγίας Τριάδος 86, Αχαρνές
Τηλ: 2102463543
Email: nostos@ath.forthnet.gr,
Site: www.acharnes.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Κρωπίας
Διεύθυνση: Λεωφόρος Βασιλέως
Κωνσταντίνου 47, Κορωπί
Τηλ: 2107221707, Fax: 2107221520
Email: hcipc@otenet.gr, Site: http://
programa-agelos.gr/koinwniko-farmakeio
³Κοινωνικό Φαρμακείο Παιανίας
Διεύθυνση: Πλατεία Ζωοδόχου Πηγής πρώην 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας,
Παιανία - Tηλ: 2106643564
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Αμαρουσίου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 9,
Μαρούσι - Τηλ: 2132038000,
Fax: 2132038500 - Email: info@maroussi.gr,
Site: www.maroussi.gr
³Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής
Δήμου Νέας Ιωνίας
Διεύθυνση: Βοσπόρου 12, Νέα Ιωνία
Τηλ: 2102793916, 2102777198,
2102723675, 15909
Email: koin@otenet.gr,
Site: http://socialservicesdni.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Μεταμορφώσεως
Διεύθυνση: Ηρακλείου 21 & Ελευθερίας 1,
Μεταμόρφωση
Τηλ: 2102853624, Fax: 2102853795
Email: epeksa@otenet.gr,
webmaster@metamorfossi.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Χαλανδρίου

Διεύθυνση: Στρατάρχου Αλεξάνδρου
Παπάγου 7, Χαλάνδρι
Τηλ: 210 6899910
Email: farmakeio@halandri.gr, Site: http://
koinonikofarmakeio-halandriou.blogspot.gr
³Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο
Αλληλεγγύης Χαλανδρίου
Διεύθυνση: Αισχύλου 28, Χαλάνδρι
Email: kifa.xal@gmail.com
³Κοινωνικό Φαρμακείο Αγ. Παρασκευής
Διεύθυνση: Χειμάρρα 22, Αγία Παρασκευή
Τηλ: 2106547700
³Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο
Δήμου Βριλησσίων
Διεύθυνση: Λεωφ. Πεντέλης 62, Βριλήσσια
Tηλ: 2108045564, 2108100224
Email: ky@vrilissia.gr,
Site: http://www.vrilissia.gr
³Οι Γιατροί του Κόσμου στο Δήμο Φυλής
Διεύθυνση: Αθηνών 24, Φυλή
Τηλ: 2103213150,
Site: http://www.fyli.gr/mdmgreece.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Ασπροπύργου
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνας και Σαλαμίνος,
Ασπρόπυργος
Τηλ: 2132006523

Πειραιάς
³Αλληλέγγυο Ιατρείο Πειραιά
Διεύθυνση: Ξενοφώντος 5
& Πελοπίδα, Κορυδαλλός
Τηλ: 2104960790
Email: gramateia2013@gmail.com,
Site: http://a-iatreio.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Πειραιά
Διεύθυνση: Ζωσιμάδων 44, Πειραιάς
Τηλ: 2104129939
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Περάματος
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας, Πέραμα
Τηλ: 2168003078-79,
Email: unescop.domikeratsini@yahoo.gr
³Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο
Αλληλεγγύης Στάση Ζωής - Σαλαμίνα
Διεύθυνση: Λεωφ. Φανερωμένης 168,
Σαλαμίνα
Τηλ: 2104650212
Email: yiannisgavalas.kias@yahoo.gr,
Site: http://stasi-zoiskias.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ύδρας
Διεύθυνση: Δημαρχείο Ύδρας
Τηλ: 2298320230, Site: www.ydra.gov.gr/
kedy-pharmacy.html

Πελοπόννησος
³Κοινωνικό Φαρμακείο Κορίνθου
Διεύθυνση: Αδειμάντου 22, Κόρινθος
Τηλ: 274136100-25088
³Κοινωνικό Φαρμακείο Σπάρτης
Διεύθυνση: Ευαγγελίστριας 85, Σπάρτη
Τηλ: 2731057220
³Κοινωνικό Φαρμακείο Τρίπολης
Διεύθυνση: Λαγοπάτη & Αταλάντης
Τηλ: 2713600418, 2713600417
³Κοινωνικό Φαρμακείο Καλαμάτας
Διεύθυνση: Σανταρόζα & Παπανικολή,
Καλαμάτα
Τηλ: 2721093267-309, 27210 97172

Θεσσαλία
³Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Δήμου Καρδίτσας
Διεύθυνση: Καρδίτσα, Λειτουργεί
στο χώρο του ΚΑΠΗ
Τηλ: 2441350700, 2441350721
Email: municipality@dimoskarditsas.gov.gr,
Site: http://www.dimoskarditsas.gov.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Τρικάλων
Διεύθυνση: Ομήρου, Τρίκαλα
Τηλ: 2431046239, 2431063218
Email: koin.pronoia@trikalacity.gr,
poikonomou@trikalacity.gr,
Site: http://www.trikalacity.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Τρικάλων
Διεύθυνση: Καρδίτσης 9, Τρίκαλα
Τηλ: 2431025604-600
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Φαρκαδόνας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου,
Φαρκαδόνα - Τηλ: 2433022570
³Κοινωνικό Φαρμακείο Βόλου
Διεύθυνση: Γαζή και Καρτάλη, Βόλος
Τηλ: 2421028833
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Ρήγα Φεραίου Βελεστίνο
Διεύθυνση: Ρήγας Φεραίος
Τηλ: 2425350209, 2425350211
³Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο
Λάρισας Τόπος Αλληλεγγύης
Διεύθυνση: Παπαναστασίου 117, Λάρισα
Τηλ: 2410619073
Email: koinwnikoiatreiolarisas@gmail.com,
Site: http://koinwnikoiatreiolarisas.blogspot.gr

Πάτρα
³Κοινωνικό Φαρμακείο Πάτρας
Διεύθυνση: Μαιζώνος 19, Πάτρα
Τηλ: 2610439650,
Email: kfpatras@gmail.com

Αίγιο
³Κοινωνικό Φαρμακείο Αιγίου
Διεύθυνση: Αίγιο
Τηλ: 2691022518

Αγρίνιο
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Αγρινίου
Διεύθυνση: Κωστή Παλαμά 20, Αγρίνιο
Τηλ: 2641033582
Email: info@ngodiastasi.gr

Χαλκίδα
³Κοινωνικό Φαρμακείο Εύβοιας
Ιεράς Μητροπόλεως Χαλκίδας
Διεύθυνση: Μεσσαπίων 10, Χαλκίδα
Τηλ: 2221023253

Ιστιαία
³Κοινωνικό Φαρμακείο Ιεράς
Μητροπόλεως Ιστιαία Εύβοιας
Διεύθυνση: Πλατεία Μητροπόλεως 3 Ιστιαία
Τηλ: 2221060404-5-6-7

Αλιβέρι
³Κοινωνικό Φαρμακείο Αλιβερίου
Διεύθυνση: Μπάκουλη 10, Κύμη Αλιβέρι
Κιν: 6947124178

Άρτα
³Κοινωνικό Ιατρείο - Φαρμακείο Άρτας
Διεύθυνση: Ζώνη Γ, Βασιλέως Κωνσταντινου
& Νόρμαν
Τηλ: 2681400382, Email: kifartas@gmail.com

Κέρκυρα
³Κοινωνικό Φαρμακείο Κέρκυρας
Διεύθυνση: Διονυσίου Σολωμού 11, Κέρκυρα
Τηλ: 2661034170,
Email: koinfarm.kerkyra@gmail.com

Αιγαίο
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Αλληλεγγύης Τήνου
Διεύθυνση: Τήνο
Τηλ: 2283360124, Email:
anoikthepitrophallhlengyhs@gmail.com
³Εθελοντικό Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο Ρόδου
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου
Παλαιολόγου 85, Ρόδος
Email: ekifrodos@gmail.com,
Site: http://ekif.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Σύρου
Διεύθυνση: Γεωργίου Παπανδρέου, Σύρος
Τηλ: 2281081001
³Κοινωνικό Φαρμακείο Λήμνου
Διεύθυνση: Ιερού Λόχου, Λήμνος
Τηλ: 2254350481
³Φαρμακείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Λέσβου
Διεύθυνση: Ταχυδρομείο Μυτιλήνης, Λέσβος
Τηλ: 2251354820
³Κοινωνικό Φαρμακείο Σάμου
Διεύθυνση: Δερβενακίων, Σάμος
Τηλ: 2273353450, Κιν: 6977692166
Site: www.koinonikofarmakeio-samos.gr

Κεντρική Μακεδονία
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Θέρμης
Διεύθυνση: Θέρμη
Τηλ: 2313310800
³Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Iωνος Δραγoύμη 65, Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310566641
Email: thessaloniki@mdmgreece.gr,
Site: www.mdmgreece.gr
³Κοινωνική Αλληλεγγύη Μ.Κ.Ο.
Ανθρωπιστικής Βοήθειας
Διεύθυνση: Σιατίστης 12 & Φιλίππου, Θεσ/νίκη
Τηλ: 2310241516, Fax: 2310241855
Εmail: solidso@otenet.gr, Site: www.so-sol.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Παύλου Μελά
Διεύθυνση: Αγίας Μαρίνης 4, Παύλος Μελάς
Τηλ: 2313302800
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου
Νεάπολης - Συκεών
Διεύθυνση: Αγίου Στεφάνου 26,
Νεάπολη Συκεές
Τηλ: 2310514706
Email: ergani@ergani.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου & Θάλειας,
Κορδελιό Εύοσμος

Τηλ: 2310558505, 2310558506
Email: sfkordelioevosmos@gmail.com
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Δήμου Θερμαϊκού
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Λογοθέτου,
Θερμαϊκός - Τηλ: 2392075930, Email:
koinwnikofarmakeiothermaikou@gmail.com
³Κοινωνικό Φαρμακείο Κιλκίς
Διεύθυνση: Σπάρτης 13, Κιλκίς
Τηλ: 2341025817, 2341022114
Email: info@fskilkis.gr
³Κοινωνικό Ιατρείο Φαρμακείο
Δήμου Παιονίας
Διεύθυνση: Καπετάν Γκόνου 57, Παιονία
Τηλ: 2343350100
³Κοινωνικό Φαρμακείο Σερρών
Διεύθυνση: Σπυρίδη 12, Σέρρες
Τηλ: 2321350388, 2321028177
Email: socialpharm-ser@hotmail.com
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Βέροιας
Διεύθυνση: Καπετάν Άγρα 7, Βέροια
Τηλ: 2331074113,
Site: http://dimotiko-iatreio-verias.blogspot.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Κατερίνης
Διεύθυνση: Κατερίνη
Email: info@otoposmou.gr,
Site: www.otoposmou.gr
³Ιατρείo - Φαρμακείο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Kατερίνης «Αλέκος Φτίκας»
Διεύθυνση: Φλέμινγκ 19, Κατερίνη
Κιν: 6973380700, Email: info@otoposmou.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Κέντρου
Υγείας Νέων Μουδανιών
Διεύθυνση: Κορυφινης 43, Νέα Προποντίδα
Τηλ: 2373350000

Ανατολικής
Μακεδονίας & Θράκης
³Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Καράνου 13, Καβάλα
Τηλ: 2510 227224
Email: kavala@mdmgreece.gr,
Site: www.mdmgreece.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Καβάλας
Διεύθυνση: Aμύvτα, Καβάλα
Τηλ: 2513500030
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δράμας
Διεύθυνση: Ηπείρου 2, Δράμα
Τηλ: 2521777038
Email: kifadramas@gmail.com,
Site: http://www.kifadramas.gr
³Ένωση Κυριών Δράμας
Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 114, Δράμα
Τηλ: 2521058015
Email: dramlady@otenet.gr,
Site: http://www.timetotalk.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Αλεξανδρούπολης
Διεύθυνση: Λεωφόρος Δημοκρατίας
422-426, Αλεξανδρούπολη
Τηλ: 2551064100
Email: social@0573.syzefxis.gov.gr,
Site: http://www.alexpolis.gr

Δυτική Μακεδονία
³Κοινωνικό Φαρμακείο Ενορίας
Αγίου Νικολάου Σιάτιστας
Διεύθυνση: Κασομούλη 1, Σιάτιστα
Τηλ: 2465021472,
Email: bbasileioy@hotmail.com

Κρήτη
³Γιατροί του Κόσμου
Διεύθυνση: Μπονιαλή 11, Χανιά
Τηλ: 2821023110
Email: chania@mdmgreece.gr,
Site: www.mdmgreece.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Χανίων
Διεύθυνση: Πλατεία Κολοκοτρώνη 10, Χανιά
Τηλ: 2821502754-5
³Κοινωνικό Φαρμακείο Εργατικού
Κέντρου Χανίων
Διεύθυνση: Μάρκου Μπότσαρη 68, Χανιά
Τηλ: 2821092429
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Λεωφόρος Κνωσού, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525, Email: info@koinoniaher.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο Δίκτυο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Ηρακλείου
Διεύθυνση: Μούγλων 41, Ηράκλειο
Τηλ: 2813008525
Email: info@koinoniaher.gr,
Site: www.koinoniaher.gr
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Αρκαλοχώρι Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αρκαλοχώρι
³Κοινωνικό Φαρμακείο
Αγίου Νικολάου Κρήτης
Διεύθυνση: Παλιό Εργατικό Κέντρο Λασιθίου
Τηλ: 2841023392, Κιν: 697257613

ÕÑÆ®ÎÆÌÂ¾ÅÆØÒÉ

38 Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Presentation & Communication skills:
Thinking positively
Η Samsung Electronics Hellas προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν
συμμετοχή στo σεμινάριο «Thinking positively» που θα πραγματοποιηθεί στο Innovathens,
τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
Το εκπαιδευτικό σεμινάριο, το οποίο εντάσσεται στον κύκλο σεμιναρίων «Presentation
& Communication skills», έχει συνολική διάρκεια δύο ωρών και πραγματοποιείται σε
συνεργασία με το British Council. Στόχος του σεμιναρίου είναι να εκπαιδεύσει τους
συμμετέχοντες για το πώς να σκέφτονται θετικά, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν
και να αντιμετωπίσουν το άγχος, τον εκνευρισμό και την αρνητικότητα.
Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους 18 έως 25 χρονών (φοιτητές, σπουδαστές και
ανέργους), με γνώσεις Αγγλικών Β2 level (επίπεδο Lower ή αντίστοιχο).
Δηλώσεις συμμετοχής:
Δηλώστε συμμετοχή για την ημερομηνία που σας ενδιαφέρει εδώ: apps.samsung.gr/
innovathens.
Θα ενημερωθείτε με ένα πρώτο e-mail για την επιτυχή καταγραφή της δήλωσης
συμμετοχής σας. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετοχών, τηρείται αυστηρά σειρά
προτεραιότητας. Στην περίπτωση που υπάρχει θέση για το σεμινάριο θα ενημερωθείτε
με δεύτερο e-mail (ενδεικτικά, μία εβδομάδα πριν το εργαστήριο). Είναι αναγκαίο να
επιβεβαιώσετε τη συμμετοχή σας, απαντώντας στο δεύτερο e-mail που θα λάβετε,
προκειμένου να κατοχυρώσετε τη θέση σας.
Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό
παρακολούθησης.
Ημερομηνία: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Innovathens - Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης
του Δήμου Αθηναίων, Πειραιώς 100
Ώρα: 16:00 με 18:00
Πληροφορίες: www.innovathens.gr

Tech Talent School: «CSS3 for Beginners»
Σε αυτό το μάθημα θα δούμε πώς μας
βοηθούν τα Stylesheets, τι είναι τα CSS
και πώς όλα αυτά συνδυάζονται για να
εμφανιστεί στον browser του χρήστη το
επιθυμητό αποτέλεσμα.
Εδώ θα βάλουμε μαζί τις βάσεις για να
γίνετε ένας σωστός front-end developer και
να δημιουργήστε τη δική σας ιστοσελίδα!
Προαπαιτούμενα μαθήματα για να το
παρακολουθήσετε: HTML5 for Beginners.
Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική
παρουσία.
Απαιτείται προεγγραφή.
Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον

ακόλουθο ιστότοπο: www.eventora.com/
el/Events/CSS3-1201
Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη
της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή για
το κοινό είναι δωρεάν. Μετά το τέλος
των μαθημάτων και αφού τα έχετε
παρακολουθήσει, θα λάβετε στο e-mail
σας βεβαίωση παρακολούθησης.
Ημερομηνία: Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου
Τοποθεσία: £×Ð×ÑÓ»ÔÕ 'PVOEBUJPO 
Πετράλωνα
Ώρα: 17:00
Διάρκεια προγράμματος: 4 ώρες
Πληροφορίες: techtalentschool.gr

Eκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Ωνάση
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.
Μικροί ένορκοι: Αντιγόνη, αθώα ή ένοχη;
Βιωματική αναπαράσταση μιας δίκης που δεν έγινε ποτέ. Η Αντιγόνη έχει παραβεί τον
νόμο του άρχοντα της πόλης, έχει παρακούσει τον Κρέοντα, θάβοντας τον αδερφό
της και κάθεται στο εδώλιο του κατηγορουμένου. Οι κατηγορίες που αποδίδονται
στην Αντιγόνη επιφέρουν μέχρι και τη θανατική ποινή. Οι μικροί ένορκοι καλούνται
όχι μόνο να παρακολουθήσουν τη δίκη, αλλά να συνεδριάσουν και να αποφασίσουν
εάν η Αντιγόνη είναι αθώα ή ένοχη. Ελευθερία και δικαιοσύνη. Δύο αξίες που είναι
σύμφυτες ή αντίθετες; Τα παιδιά αποφασίζουν.
Ηθοποιοί: Γιούλικα Σκαφιδά, Λάζαρος Γεωργακόπουλος
Συντελεστής: Αλέξανδρος Παπανδρέου, υποψήφιος διδάκτορας στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»,
Εργαστήριο Υπολογιστικής Ευφυΐας, ιδρυτής του οργανισμού Χαρισμάθεια
Απευθύνεται: Σε παιδιά άνω των 10 ετών. Έως 25 συμμετοχές.
Η είσοδος στο πρόγραμμα είναι ελεύθερη. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο education@onassis.org
Ημερομηνία: Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: Ωνάσειος Βιβλιοθήκη
Ώρα: 11:00 με 14:00
Επικοινωνία: 210 3713000, website: onassis.org

Tech Talent School: «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 Ñ¼uÅÐÁ ËÁÉ ÄÉÅÓÍÏÕ 'BDFCPPL  -JOLFEMO 
Twitter, Snapchat, Instagram, YouTube
iÈuÉÎ×ÐÇ½ÁCVTJOFTTQSPGJMFÑÒÁTPDJBMNFEJB
i%PTBOE%POUTÒÎ×TPDJBMNFEJBNBSLFUJOH
iÈuÉÎ×ÐÇ½ÁÄÉÁÆÈuÉÑÒÉË¼ÕÐÎÂÎÌ¼Õu»ÑÔTPDJBMNFEJB
i£ÉÒ×ÖÈu»ÍÁDBTFTUVEJFTËÁÉÐÁËÒÉË¼uÅÌ»ÒÈÅÍ¾ÕÎÌÎËÌÈÐÔu»ÍÎ×EJHJUBMNBSLFU
ing strategy
Τα μαθήματα γίνονται μόνο με φυσική παρουσία.
Απαιτείται προεγγραφή. Για δηλώσεις συμμετοχής επισκεφτείτε τον ακόλουθο ιστότοπο:
www.eventora.com/el/Events/Social-Media-1203
Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της Microsoft Ελλάς και η συμμετοχή για το κοινό
είναι δωρεάν. Μετά το τέλος τον μαθημάτων και αφού τα έχετε παρακολουθήσει, θα
λάβετε στο e-mail σας βεβαίωση παρακολούθησης.
Ημερομηνία: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου 2017
Τοποθεσία: £×Ð×ÑÓ»ÔÕ 'PVOEBUJPO ÅÒÐÌÔÍÁ
Ώρα: 14:00
Διάρκεια προγράμματος: 2 ώρες
Πληροφορίες: techtalentschool.gr

Σεμινάριο: «Η διαδοχή στις ελληνικές μικρές επιχειρήσεις»
Το ΚΕΑΚ (Κέντρο Επιχειρηματικότητας,
Ανάπτυξης και Καινοτομίας), με σαφή
προσανατολισμό στην τεκμηρίωση της γνώσης
και της διά βίου μάθησης διοργανώνει σε
συνεργασία με το Innovathens, (τον Κόμβο
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της
Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων), σεμινάριο
με θέμα «Η Διαδοχή στις Ελληνικές Μικρές
Επιχειρήσεις».
Ο άνθρωπος από τη φύση του επιθυμεί
να «περάσει» στους απογόνους του αυτό
που δημιούργησε. Υπάρχει εξέλιξη μετά
τον οραματιστή από τη νέα γενιά και τη
διαδοχή;
Θεματολογία εισήγησης:
i¯ÉËÎÇÅÍÅÉÁË»ÕÅÉÖÅÉÐ¼ÑÅÉÕ
iÌÅÎÍÅËÒ¼uÁÒÁËÁÉuÅÉÎÍÅËÒ¼uÁÒÁÒÔÍ
οικογενειακών επιχειρήσεων

iÉÁÄÉËÁÑ½ÁÄÉÁÄÎÖ¼ÕÑÒÉÕÎÉËÎÇÅÍÅÉÁË»Õ
επιχειρήσεις
iÐÎÂÌ¼uÁÒÁÑÒÈÄÉÁÄÉËÁÑ½ÁÄÉÁÄÎÖ¼Õ
i¯Ð¾ÌÎÕÒÈÕÇ×ÍÁ½ËÁÕËÁÉÒÔÍÁÉÄÉÏÍ
στη διαδοχή
Η συμμετοχή είναι δωρεάν. Απαραίτητη
η προεγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποίηση
παρακολούθησης.
Ημερομηνία: Δευτέρα, 18 Δεκεμβρίου
2017
Τοποθεσία: Innovathens-Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης του δήμου Αθηναίων, Πειραιώς
100
Ώρα: 18:00 με 20:30
Πληροφορίες: www.innovathens.gr
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Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών:
«Οικονομική και Διοίκηση για Μηχανικούς»

Τ

o Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών στην «Οικονομική
και Διοίκηση για Μηχανικούς»
αντιπροσωπεύει μια εξειδικευμένη
εκπαιδευτική δράση του Τμήματος
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Λειτούργησε για
πρώτη φορά κατά το ακαδημαϊκό έτος
2005-2006 και είναι πρόγραμμα ετήσιας διάρκειας με τρεις κατευθύνσεις:
(α) Χρηματοοικονομική Μηχανική
(Financial Engineering) (β) Μηχανική της Διοίκησης (Management
Engineering) και (γ) Διοίκηση και
Οικονομία Δημοσίων Οργανισμών
και Φορέων.
Το πρόγραμμα απευθύνεται πρωτίστως σε μηχανικούς Α.Ε.Ι. πενταετούς φοίτησης και ακολούθως σε
αποφοίτους σχολών θετικών και
οικονομικών επιστημών, Διοίκησης
Επιχειρήσεων, Πληροφορικής, καθώς και άλλων συναφών τμημάτων
(Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.) της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής.
Το Π.Μ.Σ. - Ο.ΔΙ.Μ. στοχεύει να
προσδώσει στους αποφοίτους του
ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, όπως
η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης πολύπλοκων προβλημάτων που
συνδυάζουν διαφορετικούς τομείς
της τεχνολογίας, πληροφορικής,
διοίκησης και οικονομίας. Οι απόφοιτοί μας αποκτούν δεξιότητες σε
θέματα ορθολογικής διαχείρισης
της τεχνολογίας, ελαχιστοποίησης
της σπατάλης πόρων και επιβάρυνσης του περιβάλλοντος, χρήσης της
καινοτομίας για τη μεγιστοποίηση
της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας, καθώς και δημιουργίας
και ανάπτυξης επιχειρήσεων σε νέες
τεχνολογίες.
Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα
σε αποφοίτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. - κατά
κύριο λόγο τεχνικών ειδικοτήτων που είναι στελέχη οργανισμών και
υπηρεσιών του δημοσίου τομέα,
να αποκτήσουν γνώσεις γύρω από
τη δημόσια διοίκηση, τα δημόσια
οικονομικά, την αναδιοργάνωση
δημοσίων φορέων, τις μεταρρυθμίσεις, τη διοίκηση αλλαγών και τη
διαχείριση δημοσίων επενδύσεων
και έργων.

σης και αξιοποίησης της διαθέσιμης
τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στη
χρηματοοικονομική, στη διοίκηση
ÌÅÉÒÎ×ÐÇÉÏÍ ÑÒÈÌ¼ÃÈÁÎÆÑÅÔÍ
και στρατηγικών επενδύσεων.
i§ÁÌÌÉ»ÐÇÅÉÁÁÍÁÌ×ÒÉËÏÍËÁÉÑ×Í
θετικών δεξιοτήτων στη στρατηγική
και οργάνωση επιχειρήσεων, στη
Ì¼ÃÈÁÎÆÑÅÔÍËÁÉÑÒÈÄÉÁÖÅ½ÐÉÑÈ
χρηματοοικονομικών προϊόντων.
iÍÔÐÉu½ÁÒÅÖÍÉËÏÍÅÉÄÉËÎÒ¼ÒÔÍuÅ
τις αρχές της δημόσιας διοίκησης,
των δημόσιων οικονομικών και εμβάθυνση σε θέματα αναδιοργάνωσης
του δημοσίου τομέα, σε ευκαιρίες
χρηματοδοτήσεων και υλοποίησης
δημοσίων έργων κ.ά.
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα
που πραγματοποιήθηκε στο ίδρυμα
(Αύγουστος 2015), οι απόφοιτοι του
προγράμματος είναι εργαζόμενοι/
ες σε ποσοστό 92%, ενώ το 72%
των αποφοίτων μας βρήκε δουλειά
σε λιγότερο από 6 μήνες.
Το πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης και η χρονική διάρκεια για
την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα
ημερολογιακό έτος (ετήσιο εντατικό
μεταπτυχιακό πρόγραμμα).
ÉÁÒÈÍÁ¾ËÒÈÑÈÒÎ×¨£ÁÁÉ
τείται η επιτυχής εξέταση σε εννέα
(9) μαθήματα που διεξάγονται κατά
τη διάρκεια δύο (2) διδακτικών
περιόδων και β) η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας κατά το τελευταίο
Βασικά χαρακτηριστικά:
i ²ÃÈÌÎÀ ÅÉ»ÄÎ× ÎÌÀÌÅ×ÐÈ πεντάμηνο του προγράμματος.
Το Π.Μ.Σ. υλοποιείται σε περιεκπαίδευση στελεχών ικανών να
ËÁÌÀÃÎ×ÍÒÉÕÁÍÇËÅÕÒÈÕÍ»ÁÕÎÉ βάλλον μεικτής διαδικασίας μάθησης
κονομίας με σύγχρονες ειδικότητες με πρότυπες συνδυαστικές μορφές
στη διοίκηση και οικονομική για εκπαίδευσης, οι οποίες περιλαμβάμηχανικούς με ισχυρό αναλυτικό νουν: α) ολιγοήμερο κύκλο εντατικών
διαλέξεων που πραγματοποιείται
υπόβαθρο.
i£ÊÎÉËÅ½ÔÑÈuÅÓ»uÁÒÁÑÀÇÖÐÎÍÈÕ στην έδρα του τμήματος στην αρχή
τεχνολογίας και οικονομίας και με κάθε διδακτικής περιόδου (Νοέμτα μεθοδολογικά εργαλεία διαχείρι- βριο και Μάρτιο), β) ηλεκτρονικές

διαδικασίες σύγχρονης μάθησης, με
αξιοποίηση σχετικής πλατφόρμας,
που υποστηρίζει την εκπαιδευτική
διαδικασία κατά τη διάρκεια όλων
των εβδομάδων σπουδών των διδακτικών περιόδων και γ) πενθήμερη
εξεταστική περίοδο που θα διεξάγεται
επίσης στην έδρα του τμήματος, στο
τέλος κάθε διδακτικής περιόδου.
Α’ Εξάμηνο
Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική Μηχανική
(Financial Engineering)
1. Διοίκηση και Στρατηγική για
Μηχανικούς
2. Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3. Διεθνής Μακροοικονομική
4. Διεθνής Χρηματοοικονομική:
Θεσμοί και Αγορές
5. Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Κατεύθυνση:
Μηχανική της Διοίκησης
(Management Engineering)
1. Διοίκηση και Στρατηγική για
Μηχανικούς
2. Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3. Διαχείριση Πληροφοριακών
Συστημάτων
4. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
5. Μεθοδολογίες Επιχειρησιακής
Έρευνας
Κατεύθυνση: Διοίκηση
και Οικονομία Δημοσίων
Οργανισμών και Φορέων
1. Διοίκηση και Στρατηγική για
Μηχανικούς
2. Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
3. Διεθνής Μακροοικονομική
4. Διαχείριση Πληροφοριακών
Συστημάτων
5. Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων

Α.Ε.Ι. της Ελλάδας αλλά και του
εξωτερικού.
Το Π.Μ.Σ. - Ο.ΔΙ.Μ. υπόκειται
σε ετήσια αναλυτική αξιολόγηση
με χρήση και ειδικών ερωτηματολογίων. Η αξιολόγηση του Π.Μ.Σ.
διέπεται από τη διαδικασία αξιολόγησης του συνολικού έργου του
Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας
και Διοίκησης. Τα αποτελέσματα
της αξιολόγησης περιλαμβάνονται
στην ετήσια έκθεση αξιολόγησης
του τμήματος.
Στους μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες παρέχεται αριθμός
βραβείων και υποτροφιών, που
προέρχονται, κατά περίπτωση, από
διάφορες πηγές, δυνατότητα δωρεάν
σίτισης και στέγασης σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στον νόμο και
στους κανονισμούς - αποφάσεις
του ιδρύματος. Επιπλέον το Π.Μ.Σ.
παρέχει χρηματοδότηση για τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών/
Β’ Εξάμηνο
τριών σε επιστημονικά συνέδρια για
Κατεύθυνση: Χρηματοοικοπαρουσίαση εγκεκριμένων άρθρων.
νομική Μηχανική
H επιλογή των μεταπτυχιακών
(Financial Engineering)
φοιτητών/τριών γίνεται με συνε1.²ÎÌÎÇÉÑÒÉË»Õ¨»ÓÎÄÎÉ¼ÃÈÕ κτίμηση των εξής κυρίως κριτηρίων:
Αποφάσεων
i§ÁÒÈÇÎÐ½ÁÐÏÒÎ×Ò×Ö½Î×ÄÉ
2. Χρηματοοικονομική Οικονομετρία πλώματος.
3. Προσομοίωση Χρηματοοικονο- i¢ÁÓu¾ÕÒ×Ö½Î×ÄÉÌÏuÁÒÎÕ
μικών Σεναρίων
και χρόνος που απαιτήθηκε για την
4. Δυναμική των Χρηματοοικονο- κτήση του.
μικών Αγορών
i×Í»ÍÒÅ×ÊÈ×ÎÃÈÆ½Î××Í×Î
Κατεύθυνση:
λογίζονται άλλα ειδικά προσόντα,
Μηχανική της Διοίκησης
όπως μεταπτυχιακοί τίτλοι και ειδικές
(Management Engineering)
γνώσεις, γνώση ξένων γλωσσών,
1.²ÎÌÎÇÉÑÒÉË»Õ¨»ÓÎÄÎÉ¼ÃÈÕ κατοχή ειδικών πιστοποιητικών,
Αποφάσεων
καθώς και η συνολική εικόνα και
2. Διοίκηση Λειτουργιών και Πα- προσωπικότητα του/της κάθε υποραγωγής
ÃÈÆ½Î×ÁÕ
3. Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας i×Í×ÎÌÎÇÉÑu¾ÕÑ×ÍÁÆÎÀÕÅÁÇ
4. Διοίκηση Έργων και Διαχείριση γελματικής εμπειρίας.
§ÉÍÄÀÍÔÍ
i ÐÉuÎÄ¾ÒÈÑÈ ÄÈuÎÑÉÅ×u»ÍÎ×
Κατεύθυνση: Διοίκηση
ερευνητικού έργου: Προσθετικό
και Οικονομία Δημοσίων
μπόνους της συνολικής επίδοσης
Οργανισμών και Φορέων
ÁÊÉÎÌ¾ÇÈÑÈÕÒÔÍ×ÎÃÈÆ½ÔÍ ËÁÒ
1. Èu¾ÑÉÁÉÎ½ËÈÑÈ §ÐÒÎÕ την κρίση της επιτροπής, εφόσον
Θεσμοί - Διακυβέρνηση)
διαθέτουν κάποιο έγκυρο δημοσι2. Δημόσια Οικονομικά / Οικονομική ευμένο ερευνητικό έργο.
και Φορολογική Πολιτική
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδι3. Διαχείριση Δημοσίων Επενδύ- αφέροντος ανακοινώνεται στην
σεων - Έργων
ιστοσελίδα του Τμήματος Μηχα4. Διοίκηση Αλλαγών - Αναδιορ- νικών Οικονομίας και Διοίκησης
γάνωση - Μεταρρυθμίσεις
και του Πανεπιστημίου Αιγαίου, σε
Θερινή περίοδος: Διπλωματική ενημερωτικά sites και εφημερίδες,
εργασία
την άνοιξη κάθε έτους.
Ως μέρος του προγράμματος
διοργανώνονται διαλέξεις επιστηu¾ÍÔÍ×ÃÈÌÎÀËÀÐÎ×ÕËÁÉÅÉÆÁ
ÍÏÍÑÒÅÌÅÖÏÍÒÈÕÁÇÎÐÕ§ÓÅ
χρόνο διδάσκουν στο πρόγραμμα
περισσότεροι από 20 διακεκριμένοι
επιστήμονες και ερευνητές, είτε
μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης
είτε προσκεκλημένοι από άλλα

Περισσότερες πληροφορίες:
Στη γραμματεία του Π.Μ.Σ.,
κα Φρονιμάκη Ευγενία, τηλ.:
2271035422 και ώρες 09:00 με
17:00, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση odim_gram@chios.
aegean.gr, στην ιστοσελίδα του
Π.Μ.Σ. odim.aegean.gr και στο
Facebook: www.facebook.com/
odim.aegean.gr.
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φέλη επιτραπέζιων παιχνιδιών:
Μα φυσικά και παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια! Τα επιτραπέζια
δεν έχουν ηλικία και υπόσχονται αμέτρητες στιγμές γέλιου και διασκέδασης
με τους φίλους μας, τον σύντροφό μας
ή τα παιδιά μας.
Σύμφωνα με ιστορικές πηγές τα επιτραπέζια παιχνίδια ήταν διαδεδομένα σε
όλους τους πολιτισμούς από τα αρχαία
χρόνια.
Τα πρώτα παιχνίδια άρχισαν να τυπώνονται από τα μέσα του 1800 και
αποτελούσαν έναν τρόπο εκπαίδευσης,
αλλά και ψυχαγωγίας. Η ιστορία των
επιτραπέζιων παιχνιδιών λοιπόν είναι
τεράστια, όπως εξίσου μεγάλη είναι και
η ποικιλία και τα είδη που υπάρχουν, έτσι
ώστε να καλύπτουν και να ταιριάζουν
σε κάθε γούστο.
Μας έχουν ρωτήσει πολλοί φίλοι μας
πριν μπουν και αυτοί στον μαγικό κόσμο
των επιτραπέζιων: «μα δεν είστε μεγάλοι; γιατί παίζετε επιτραπέζια παιχνίδια;
ποια η αξία των παιχνιδιών;». Ας δούμε
λοιπόν τι τους απαντάμε μαζί με τους
κυριότερους λόγους για τους οποίους
κανείς πρέπει να παίζει επιτραπέζια!
ον, η τεράστια ποικιλία και η ιδιομορφία του κάθε παιχνιδιού θα σας
ξαφνιάσουν ευχάριστα! Επιτραπέζιο
παιχνίδι δεν είναι μόνο η γνωστή σε
όλους μας Monopoly, το Scrabble,
το Taboo, το Pictionary, το Risk ή το
Stratego. Ρίξτε μια ματιά στα παιχνίδια που κυκλοφορούν και πάρετε μια
μικρή γεύση.
ον και πολύ σημαντικό είναι ότι
αναπτύσσουν και εξελίσσουν τη
δημιουργικότητα και οξύνουν τον τρόπο
σκέψης μας αποδεδειγμένα.
ον, συμβάλλουν στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων όπως η οργάνωση, η
διαχείριση καταστάσεων, η μεθοδικότητα και η αντιληπτικότητα.
ον, τα επιτραπέζια παιχνίδια είναι
ένα σημαντικό εναλλακτικό και ενδι-

1
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αφέρον εκπαιδευτικό εργαλείο. Ενισχύστε λοιπόν τις γνώσεις σας, γνωρίστε
νέους όρους που θα εμπλουτίσουν το
λεξιλόγιό σας, κατανοήστε ένα ιστορικό
γεγονός και μάθετε περισσότερα για
τους διαφορετικούς πολιτισμούς και
τις κουλτούρες τους.
ον, τα περισσότερα επιτραπέζια
χρειάζονται τουλάχιστον δύο άτομα
για να παιχτούν, άρα βοηθούν στην
κοινωνικότητα, στην αλληλεπίδραση
και στη συνεργασία με τον συμπαίκτη.
ον, είναι φθηνά! Ιδιαίτερα στην
εποχή που ζούμε ο οικονομικός
παράγοντας όσον αφορά στην ψυχαγωγία μας είναι πολύ σημαντικός.
Οπότε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που
θα διασκεδάσει εσάς και την παρέα
σας αρκετές φορές με πολύ χαμηλό
κόστος είναι πολύ δελεαστικό.
ον, τα περισσότερα παιχνίδια είναι αρκετά εύκολα στη μεταφορά
και έτσι μπορούμε να τα έχουμε μαζί
μας στη βόλτα. Βάλτε ένα επιτραπέζιο
στην τσάντα σας όταν πάτε για καφέ
με τους φίλους σας ή στην επίσκεψη
σε κάποιο συγγενικό σπίτι και δεν θα
σας απογοητεύσει.
ον, θα ξεκολλήσετε επιτέλους για
λίγο από τον υπολογιστή. Αναμφισβήτητα τον μεγαλύτερο χρόνο της
ημέρας τον περνάμε μπροστά από την
οθόνη του υπολογιστή, της τηλεόρασης
ή με το smart phone αγκαλιά! Κλείστε
λοιπόν τις ηλεκτρονικές συσκευές σας
και περάστε την υπόλοιπη μέρα παίζοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι και
συζητώντας με συγγενείς ή φίλους.
ον, κάντε κάτι μαζί με τα παιδιά σας!
Το ξέρατε ότι υπάρχουν επιτραπέζια
παιχνίδια ακόμη και για τον πρώτο
χρόνο ηλικίας του παιδιού που θα σας
φανούν αρκετά ενδιαφέροντα και σε
εσάς τους ίδιους; Μπορείτε λοιπόν το
Σάββατο το πρωί ή την Κυριακή το
απόγευμα να συνδυάσετε τον καφέ σας
μαζί με το παιχνίδι του παιδιού σας.
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Υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι
όπου μπορείτε να χαλαρώσετε και να
απολαύσετε τον καφέ σας, κάνοντας
κάτι μαζί με το μικρό σας αγγελούδι.
ον, κάντε κάτι μαζί με τον/τη
σύντροφό σας!
Παίζοντας ένα επιτραπέζιο παιχνίδι
με τον/τη σύντροφό σας, μπορείτε
να βοηθηθείτε στην επικοινωνία και
στη μεταξύ σας συνεργασία, ενδυναμώνοντας έτσι τη σχέση σας. Όταν
παίζετε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με
τον/τη σύντροφό σας,
χρειάζεται να καθίσετε
μαζί, να βλέπετε ο ένας
τον άλλο και να αλληλεπιδράσετε ο ένας με
τον άλλο. Θα κάνετε
κάτι μαζί εκτός από το
να δείτε μία ταινία ή να
βγείτε για ένα γεύμα.
Θα ανακαλύψετε πτυχές
της προσωπικότητας του
άλλου που ίσως και να
μην γνωρίζατε, θα γελάσετε και θα ξεχάσετε
για λίγο το άγχος και τα
προβλήματα της καθημερινότητας.

10
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Δεκέμβριος 2017

12 Δεκεμβρίου
Διακόσιες είκοσι εκδηλώσεις σε 34 ημέρες. Στις γειτονιές της
Αθήνας αλλά και στα 7 πιο εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας. Η Αθήνα στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας και δυναμισμού
για τις γιορτές με θέατρο, χορό, εκθέσεις και δράσεις για τα
παιδιά, σε ένα πρόγραμμα που υπογράφουν ο Οργανισμός
Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του δήμου Αθηναίων και
η Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων. Το σύνθημα για την επίσημη
φωταγώγηση της πόλης, θα δώσει ο δήμαρχος Αθηναίων την
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου, στις 19:00, ανάβοντας το χριστουγεννιάτικο δέντρο στην πλατεία Συντάγματος. Τρεις σπουδαίοι
καλλιτέχνες, ο Γιάννης Κακλέας, ο Μανόλης Παντελιδάκης
και η Φρόσω Λύτρα, αποτυπώνουν την πρότασή τους για τη
χριστουγεννιάτικη Αθήνα και καλούν τους κατοίκους και τους
επισκέπτες της πόλης να βιώσουν την πρωτεύουσα μέσα από
σύμβολα και λέξεις. Πλατεία Συντάγματος, Στύλοι του Ολυμπίου
Διός, Μοναστηράκι, πλατεία Κλαυθμώνος, πλατεία Ομονοίας,
Αθηναϊκή Τριλογία (Προπύλαια) και Θησείο θα βρεθούν στο
επίκεντρο, αλλά και κάθε γειτονιά γίνεται κυψέλη πολιτισμού
με 49 εκδηλώσεις μουσικής, θεάτρου, καθώς και δράσεις για
παιδιά, σε κλειστούς χώρους και πλατείες σε κάθε γειτονιά.
Πληροφορίες: www.cityofathens.gr και www.opanda.gr
Τοποθεσία: Πλατεία Συντάγματος, Αθήνα. Ώρα: 19:00

13 Δεκεμβρίου
Το UTech Lab οργανώνει εργαστήρια στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων, της ρομποτικής, της τρισδιάστατης εκτύπωσης
και της ηλεκτρονικής. Στόχος του εργαστηρίου είναι να προσφέρει
ερεθίσματα και να εμπνεύσει τους νέους να πειραματιστούν με
τις σύγχρονες τεχνολογίες, να καλλιεργήσει την κριτική τους
σκέψη, να ενθαρρύνει την ενεργή και ομαδική εργασία, να τους
βοηθήσει να αποκτήσουν δεξιότητες στα σύγχρονα ψηφιακά
εργαλεία και να γίνουν δημιουργικότεροι. Το πρόγραμμα των
εργαστηρίων είναι μεταβαλλόμενο. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει
να βρίσκονται στον χώρο του εργαστηρίου 15 λεπτά πριν από
την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Ο χώρος είναι προσβάσιμος και φιλικός σε ανθρώπους με αναπηρία.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387-Π. Φάληρο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

12 Δεκεμβρίου
Βιργινία Μαστρογιαννάκη - Στρατής Ταυλαρίδης «Α Π Τ Ε Σ Ο Π Ε Σ». Δύο εικαστικοί,
η Βιργινία Μαστρογιαννάκη και ο Στρατής
Ταυλαρίδης συνεκθέτουν, παρουσιάζοντας
την τελευταία τους παραγωγή.
Η ιστορικός τέχνης Θάλεια Στεφανίδου, στο
κείμενό της που συνοδεύει αυτή την έκθεση,
σημειώνει: «κάτω από τον κοινό τίτλο "Α Π Τ
Ε Σ Ο Π Ε Σ", ο οποίος περιγράφει σχεδόν
κυριολεκτικά το αποτέλεσμα της δράσης τόσο
της Βιργινίας Μαστρογιαννάκη, όσο και του
Στρατή Ταυλαρίδη, σηματοδοτείται ο κοινός
τόπος που ενώνει την εικαστική διαδικασία
και πράξη αυτών των δύο δημιουργών.
Πρόκειται αναμφίβολα για έργα που υπαγορεύουν αυτόματα τη μεταφορά από την οπτική
στην απτική αίσθηση. Και οι δύο καλλιτέχνες
προκαλούν ιδιόρρυθμες «διαρρήξεις», κάτι
σαν «διακόρευση» του υλικού που ο καθένας
τους έχει αποφασίσει.
Η Βιργινία επιλέγει το μάρμαρο, ένα σκληρό
και ανθεκτικό υλικό που το ζωγραφίζει αποφασιστικά με έντονο φωσφορίζον κίτρινο
του κρόκου, αλλά και με σφήνα και πέλεκυ,
δημιουργώντας έτσι απόσπάσματα από παρτιτούρες θορύβων. Ο Στρατής επιλέγει το χαρτί,
ένα ευαίσθητο υλικό στο οποίο επεμβαίνει με
χειρουργικό νυστέρι, υπομονετικά, ψύχραιμα και με λεπτότητα για να δημιουργήσει τα
δαντελωτά, μουσικά του fractals.
Δύο πλαστικά ιδιώματα, διαφορετικής σχολής,
αλλά, επί της ουσίας, πολύ κοντινής αισθητικής
πρόκλησης. Και ακόμη δύο εμπειρικές διαδρομές χειραγώγησης του εγώ, όπως επίσης και
μεταμορφωτικές πράξεις - σκηνές απώλειας».
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14 Δεκεμβρίου
Χριστουγεννιάτικα art-σκευάσματα στο Κέντρο Πολιτισμού
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάτι περίεργο συμβαίνει στο παιδικό εργαστήρι του ΚΠΙΣΝ! Οι καλικάντζαροι τρύπωσαν κρυφά
και έκαναν τη ζημιά τους. Η χρυσόσκονη απλώθηκε παντού,
οι κορδέλες βγήκαν από το κουτί τους, τα ξύλινα παιχνίδια το
έσκασαν και το χριστουγεννιάτικο δέντρο εξαφανίστηκε! Ζητούνται μικροί καλλιτέχνες - ξωτικά για να αποκαταστήσουν την
τάξη. Μπορείτε να βοηθήσετε; Για την καλύτερη διεξαγωγή του
προγράμματος καλό είναι οι συμμετέχοντες να φορούν άνετα
ρούχα. Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Ειρήνη Περσίδου, ιστορικός
τέχνης, εμψυχώτρια ΕΠ. Υλοποίηση: Χριστίνα Μεϊμαρίδη, μουσειοπαιδαγωγός. Για παιδιά 1 έως 3 ετών με τους γονείς τους.
Έως 20 παιδιά με προεγγραφή.
Τοποθεσία: Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος,
Λεωφ. Συγγρού 364. Ώρα: 17:30 με 18:15

15 Δεκεμβρίου
Με τη yoga συνδέουμε την κινητικότητα του σώματος με την
πνευματική διεργασία, ακολουθώντας ήπιες πρακτικές που περιλαμβάνουν αναπνοές, asanas και χαλάρωση, με σκοπό την
ανάπτυξη της αυτοσυγκέντρωσης, της ηρεμίας και της θετικής

Τοποθεσία: Γκαλερί Λόλα Νικολάου - Τσιμισκή 52. Ώρα: 12:00 με 20:00

13 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα 2017 στο Βαφοπούλειο. Στις
18:00: Εργαστήρι κοσμήματος από ομάδες
του Κέντρου Α.Μ.Ε.Α. «Ο Σωτήρ» στις 19:00:
Χριστουγεννιάτικο θεατρικό εργαστήρι με
εμψυχωτές τους Ραφαήλ Μιχαηλίδη, Έφη
Στεφανίδου, Αφροδίτη Ερεϊλιάδου και Μαριάννα Ντομάζη.
Είσοδος ελεύθερη με προσφορά γραφικής
ύλης, ειδών ατομικής καθαριότητας και υγιεινής, τροφίμων μακράς διαρκείας για την
ενίσχυση του «Φάρου του Κόσμου».
Τοποθεσία: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Ώρα: 18:00, 19:00

14 Δεκεμβρίου
Αφήγηση παραμυθιού «Το ποντικάκι που
ήθελε ν’ αγγίξει ένα αστεράκι» με τη βιβλιοθηκονόμο Φλώρα Μποσματζή. Θα ακολούθήσει κατασκευή χριστουγεννιάτικων
στολιδιών με αλατοζύμη. Υλικά: νερομπογιές
και γκλίτερ. Για νήπια και τις πρώτες τάξεις
του δημοτικού.
Τοποθεσία: Βιβλιοθήκη Άνω Τούμπας Γρ. Λαμπράκη 187. Ώρα: 9:00 με 10:00

15 Δεκεμβρίου
Ομαδική έκθεση «fresh». Η γκαλερί Ζήνα
Αθανασιάδου εγκαινιάζει την Παρασκευή 15
Δεκεμβρίου 2017 την έκθεση «fresh». Πέντε
ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Μαρία Αρβανίτη,
ο Λάμπρος Ασημάκης, η Θεανώ Γιαννέζη,
ο Δημήτρης Κόκορης και η Εύα Μαραθάκη

σκέψης. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν άνετα ρούχα, να
φέρουν το δικό τους στρώμα yoga, καθώς και μία κουβερτούλα
για να καλύψουν το σώμα τους κατά τη διάρκεια της χαλάρωσης.
Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο. Ώρα: 8:00 με 19:30

16 Δεκεμβρίου
Art Land: Ανακαλύπτω τις εποχές μέσα από την τέχνη! Ένα
εργαστήριο για παιδιά που εμπνέεται από τα έργα Ελλήνων και
ξένων καλλιτεχνών. Αυτό το μήνα, οι συμμετέχοντες αντλούν
έμπνευση από τις δημιουργίες του Αλέκου Φασιανού. Τα παιδιά, αφού συζητήσουν για τα έργα του σπουδαίου εικαστικού,
παραλαμβάνουν υλικά κηπουρικής και φύλλα και ξεκινούν να
δημιουργούν τα δικά τους έργα! Με την ολοκλήρωση των έργων,
οι συμμετέχοντες φωτογραφίζονται με το δημιούργημά τους,
ενώ το έργο μένει στη φύση! Σχεδιασμός - Υλοποίηση: M-art.
Για παιδιά 6 έως 12 ετών. Έως 30 συμμετοχές.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο. Ώρα: 11:30 με 13:00

17 Δεκεμβρίου
Petanque, ένα άθλημα ψυχικής ευεξίας, κοινωνικής συνοχής
και παράλληλα, ένα παιχνίδι τεχνικής ακρίβειας, συντονισμού,
συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης σε ανοικτό χώρο. Οι αγωνιζόμενοι, ένας εναντίον ενός ή σε ομάδες, προσπαθούν να
προσεγγίσουν τον στόχο, πετώντας σιδερένιες μπάλες. Σχεδιασμός - Υλοποίηση: Αναγέννηση και Πρόοδος.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο. Ώρα: 11:00 με 13:00

18 Δεκεμβρίου
Mat Pilates στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
Δημιουργικός τρόπος εκγύμνασης με έμφαση στην ενδυνάμωση
του κέντρου του σώματος για τη διατήρηση της σωστής στάσης
σώματος, τη βελτίωση της ευλυγισίας και της ισορροπίας. Η
μέθοδος Pilates συμβάλλει στην ανανέωση της διάθεσης και
στην αποβολή του στρες. Πραγματοποιείται πάνω σε στρώματα,
με ειδικά όργανα γυμναστικής (δαχτυλίδια, λάστιχα, μπάλες)
και είναι κατάλληλο για άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών, αρχάριους και προχωρημένους. Σχεδιασμός - Υλοποίηση:
Αναγέννηση και Πρόοδος. Έως 30 συμμετοχές.
Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 387, Π.Φάληρο. Ώρα: 07:45 με 09:00

συνυπάρχουν με διαφορετικές προτάσεις στη
σύγχρονη τέχνη.
Τοποθεσία: Γκαλερί Ζήνα Αθανασιάδου Παλαιών Πατρών Γερμανού 5. Ώρα: 20:30

16 Δεκεμβρίου
«Οδυσσέας» του Τζέιμς Τζόυς. 16η Ιουνίου
1904. Ο Μπλουμ ξεκινά τον πρωινό του περίπατο στο Δουβλίνο. Θα περάσει από όλα
τα πιθανά και απίθανα σημεία της πόλης, θα
αναλύσει τα πάντα στο μυαλό του, δίχως
ποτέ οι αναλύσεις αυτές να γίνουν πράξη.
16η Ιουνίου 1904:
Ο σύγχρονος Οδυσσέας μας θα συναντηθεί με
τον Μακόυ, θα βρεθεί στο μπαρ του Πατ, θα
πάει στην κηδεία του φίλου του, του Ντίγκναμ,
θα περάσει για λίγο, όπως πάντα, από την
εργασία του, θα συναντηθεί με τον δάσκαλο
Στήβεν Δαίδαλους, θα θα θα ενώ κάπου,
σε μια γωνιά, σε ένα μπαρ, ένας εθνικιστής
καραδοκεί αργότερα, θα συνατηθεί με τον
Στήβεν που μάταια προσπαθεί να μορφώσει
τους μαθητές του, προβάλλοντας αντίσταση για ένα καλύτερο αύριο. Ο Λεοπόλδος
Μπλουμ θα ολοκληρώσει την Οδύσσεια της
μέρας του αργά το βράδυ με την επιστροφή
στο σπίτι, όπου η άπιστη πιστή του Πηνελόπη
τον περιμένει...
Συντελεστές: Σκηνοθεσία : Νίκος Βουδούρης. Θεατροποίηση κειμένων: Δημήτρης
Κολοβός. Μουσική: Inner. D. (Διαμαντής
Αδαμαντίδης). Εικαστική επιμέλεια: Νίκος
Βουδούρης, Γρηγόρης Τίλδης. Εικαστική
εφαρμογή - Κούκλες: Στράτος Κούκουρας.
Επιμέλεια κουστουμιών: Μπάμπης Ματεντζίδης. Ψηφιακή επεξεργασία: Γρηγόρης Τίλδης. Βοηθός σκηνοθέτη: Μιχάλης Μαρκάκης.
Φωτογραφίες παράστασης: Elise Ntoremi

Photography. Σχεδιασμός εντύπων: Ντίνα
Στέφου.
Εκτύπωση εντύπων: Graphica. Φωτογραφίες
πρόβας: Κωνσταντίνος Ρωμούδης. Τεχνική
υποστήριξη: Γιάννης Τσιαβός. Στην ηχογράφηση ακούγεται η φωνή του Γρηγόρη Τίλδη.
Ηθοποιοί: Γρηγόρης Τίλδης ως Λεοπόλδος
Μπλουμ - Στήβεν. Χρήστος Σάγκλας ως αφηγητής Α, Μακ Κόυ, διευθυντής, εθνικιστής.
Ειρήνη Μαυρικάκη ως αφηγητής Β, κοπέλα
παρέλασης, Γκέρτυ. Στον ρόλο της Μόλλυ
η Αναστασία Θεοφανίδου. Συμμετέχουν οι:
Στράτος Κούκουρας ως μορφή ιερέα αντιβασιλέα. Φωνές από το κοινό οι Κωστής
Καπελλίδης, Αννέτα Χρυσίδου. Κρατήσεις
θέσεων - πληροφορίες: 2310 823444
(περιορισμένος αριθμός θέσεων - κράτηση απαραίτητη).
Τοποθεσία: Χώρος Θεάτρου Σχήμα Εκτός
Άξονα - Πλάτωνος 35. Ώρα: 20:30

17 Δεκεμβρίου
Χριστούγεννα 2017 στο Βαφοπούλειο. «Συνάντηση παιδικών χορωδιών». Κάλαντα και
χριστουγεννιάτικα τραγούδια από παιδικές
χορωδίες.
Τοποθεσία: Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο. Ώρα: 19:00

18 Δεκεμβρίου
Προβολή του παραμυθιού «Παραμονή Χριστουγέννων» βασισμένο στο κλασικό ποίημα
του Κλέμεντ Κλαρκ Μουρ. Ακολουθεί παιχνίδι
και ζωγραφική. Με τη βιβλιοθηκονόμο Βασιλική Ιντζίρη. Για παιδιά 5 έως 10 ετών, με
προεγγραφή. Τηλ. 2310 514780.
Τοποθεσία: Παιδική Βιβλιοθήκη Ξηροκρήνης
- Γρ. Κολωνιάρη 23. Ώρα: 18:00 με 19:30

