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Αγγελίες εργασίας

Αρ. φύλλου 211

1στον
.902
ιδιωτικό τομέα
θέσεις
εργασίας

Γραμματείς,
Γραφίστες, Λογιστές,
Εμποροϋπάλληλοι Σελ. 4, 6
Στελέχη Πωλήσεων Σελ. 7-8
Οικονομικά Στελέχη,
Προγραμματιστές Σελ. 9
PromotionMerchandising Σελ. 10
Εκπαίδευση,
Μηχανικοί Πωλήσεων,
Μηχανικοί Σελ. 12
Στελέχη Παραγωγής Σελ. 14
Τεχνικοί, Τεχνίτες Σελ. 18
Ιατρικοί Επισκέπτες,
Ιατροί,
Νοσηλευτές,
Διανομείς, Security,
Μηχανογράφηση,
Νομικά,
Ανειδίκευτοι Εργάτες Σελ. 20
Logistics,
Οδηγοί, Εστίαση Σελ. 21-22
Τουρισμός Σελ. 23
Αισθητικοί,
Καθαριότητα, Μόδα Σελ. 24

Logistics, Αγροτικά, Ασφάλεια,
Γραφικές Τέχνες, Διοικητικά, Εκπαίδευση,
Εξυπηρέτηση Πελατών-Administration,
Εξωτερικές Εργασίες,
Επιστήμες, Marketing-Δημόσιες Σχέσεις,
Μεταφορές, Μηχανικοί,
Μόδα-Ομορφιά, Νομικά, Οικιακές
Εργασίες-Καθαριότητα, Οικονομικά,
Παραγωγή, Πληροφορική,
Προμήθειες-Αγορές,
Πωλήσεις, Τεχνικοί-Τεχνίτες,
Τουρισμός, Υγεία

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σελ. 25-28

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Σελ. 16-17

406 μικρές, 312 μεγάλες αγγελίες
& 76 ειδικές καταχωρήσεις πλαισίου
q 2 άτομα στον Δήμο Οροπεδίου Λασιθίου
q 23 προσλήψεις στον Δήμο Καλλιθέας q Προσλήψεις
στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας q Προσλήψεις
ωρομισθίων στο ΚΕΚ Ιωαννίνων από τον ΟΑΕΔ
q ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για επόπτες ΟΤΑ q ΑΣΕΠ: Προσλήψεις
στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
q 1 άτομο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
q ΕΛΑΣ: Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού στο
Διδυμότειχο q Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην ΕΥΑΘ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Σελ. 30-31
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Συνεργασίες του Skywalker.gr με ένθετα
www.skywalker.gr

Την επόμενη Πέμπτη δωρεάν
στα παρακάτω σημεία
ΑΘΗΝΑ

Skywalker Κοινότητες
Προγραμμάτων & Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών Ε.Π.Ε.
Λεωφ. Δημοκρατίας 46
Τ.Κ. 163 45 Ηλιούπολη
Τηλ.: 210 9730280
www.skywalker.gr
Εμπορικό κέντρο Κηφισιάς
Κηφισίας 33, Τ.Κ. 542 48
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 326712
fpress@skywalker.gr

Δημαρχείο Αχαρνών
Φιλαδέλφειας 81 & Μπόσδα, Μενίδι
Δημαρχείο Αμαρουσίου
Βασ. Σοφίας 9 & Δημ. Μόσχα
Δημαρχείο Πειραιά
Πλατεία Κοραή & Δραγάτση 1
Δημαρχείο Ηλιούπολης
Σοφ. Βενιζέλου & Λεωφ. Πρωτόπαπα
Κέντρο Αλληλεγγύης ΑΘΗΝΑ
Δομοκού 2, Αθήνα

Εκδότης
Δημήτρης Φυντάνης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχισυντάκτρια
Άννα Βενιέρη

Δημαρχείο
Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1
Κεντρική Βιβλιοθήκη
Εθνικής Αμύνης 27

Εμπορικός Διευθυντής
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης

Δημαρχείο Κορδελιού-Ευόσμου
Παύλου Μελά 24, Εύοσμος

Οικονομικός Διευθυντής
Νεκτάριος Κολλάρος
Διευθύντρια Μάρκετινγκ
Μαίρη Κατσαπρίνη
Εξυπηρέτηση Πελατών
Ελένη Κούτσικου
Δώρα Γρηγορίου
Ειρήνη Παρασκευά
Εύα Ανδρέου
Περιφερειακές Συνεργασίες
Αλεξία Φουκίδου
Υποδοχή Διαφημίσεων
Ιωάννα Παπαγγελή
Διαδικτυακή Έρευνα
Γωγώ Δίγκα
Μαρία Γκούνη
Διαχείριση Αγγελιών
Βάσω Καδά
Ματίνα Σαφρανιώτη
Ιουλιάνα Μουσουράκου
Ροή Αγγελιών
Βίκυ Πανοπούλου
Ηλέκτρα Γιαννουλίδου
Διόρθωση
Δάφνη Απογένη
Θεοδώρα Δουφεξή
Art Director
Γεωργία Κούσκουρη
Ατελιέ
Φερενίκη Κουτσούμπα
Ράνια-Κλειώ Κουρή
Χάρης Παπαλάμπρου
Σωτήρης Ζώτος
Υποστήριξη Συστημάτων
Ιάκωβος Ρεμούνδος
Σύμβουλοι Έκδοσης
Αριστέα Δημητρούση
Ειρήνη Τσικνιά
Εκτύπωση
Newspresshold
Διανομή
ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
Skywalker.gr
Skywalker_gr
Skywalker.gr

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Καπετάνιος: Το επάγγελμα που ή θα αγαπήσεις
ή θα μισήσεις από την πρώτη στιγμή. Ένα επάγγελμα που σου προσφέρει αμέτρητες εμπειρίες
ζωής, που σε ταξιδεύει σε μέρη που δεν έχεις
ονειρευτεί, σε φέρνει σε επαφή με άλλους πολιτισμούς, άλλες νοοτροπίες και συμπεριφορές, που
σε γεμίζει με ευχάριστες, αλλά και δυσάρεστες
στιγμές. Συναναστρέφεσαι με ανθρώπους από
διαφορετικές χώρες με διαφορετικές συνήθειες,
με διαφορετική κουλτούρα, με άλλα ήθη και
έθιμα, με άλλο μορφωτικό επίπεδο και άλλο
τρόπο σκέψης.
Τα προσόντα που απαιτούνται για τη θέση
είναι πολύ διαφορετικά σε σχέση με αυτά κάποιου που θέλει να έχει μια θέση γραφείου ή
μια οποιαδήποτε θέση σε μια δημόσια ή ιδιωτική
επιχείρηση. Το πτυχίο του καπετάνιου έχει πολλά κοινά στοιχεία με αυτό των στρατιωτικών
σχολών ή της Σχολής Ικάρων.
Στην Ελλάδα έχουμε 10 σχολές πλοιάρχων.
Οι πιο γνωστές είναι της Ύδρας, του Ασπροπύργου και της Νέας Μηχανιώνας (Θεσσαλονίκη).
Σχολές έχουμε επίσης στην Εύβοια (Κύμη), στη
Χίο, στην Κρήτη (Σούδα), στη Σύρο, στην Κεφαλλονιά, στην Πρέβεζα και στις Οινούσες. Η
φοίτηση είναι τετραετής, ενώ με τη λήξη του α’
και του β’ εξαμήνου οι σπουδαστές υποχρεούνται να κάνουν πρακτική άσκηση συνολικής
διάρκειας ενός έτους. Αυτό σημαίνει ότι έχουν
αρχίσει να καταλαβαίνουν αν τους αρέσει ή όχι
το επάγγελμα του καπετάνιου σχεδόν από την
αρχή της φοίτησής τους.
Με την αποφοίτησή τους (έπειτα από παρακολούθηση 53 μαθημάτων) και το πέρας της
πρακτικής τους άσκησης μπορούν να εργαστούν
ως Γ’ καπετάνιοι με 24μηνη εργασία. Αφού παρακολουθήσουν μια σειρά σεμιναρίων, μπορούν
να εργαστούν ως υποπλοίαρχοι (Β’ καπετάνιοι).
Για να αποκτήσουν το δίπλωμα του Α’ καπετάνιου,
πρέπει να αποκτήσουν 36μηνη προϋπηρεσία ως
Β’ καπετάνιοι και να καλύψουν με επιτυχία την
ύλη και των τελευταίων σεμιναρίων.
Για να κλείσουμε το κεφάλαιο εκπαίδευση,
θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα μαθήματα δεν
έχουν να κάνουν μόνο με όσα σχετίζονται με το
πλοίο ( π.χ. φόρτωση/εκφόρτωση εμπορευμάτων,
διαχείριση στοιχείων γέφυρας), αλλά και με τις
ανθρώπινες σχέσεις και συμπεριφορές, με τα
μαθηματικά, τη φυσική και τη μετεωρολογία.
Η γνώση αγγλικών είναι απαραίτητη, αφού τα
περισσότερα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται

συνοδεύονται από οδηγίες σε αυτή τη γλώσσα,
ενώ στα λιμάνια, όπου γίνεται η εκφόρτωση/
φόρτωση των αγαθών, η συνεννόηση γίνεται
στην αγγλική γλώσσα.
Τα προσωπικά χαρακτηριστικά είναι αυτά που
ίσως καθορίσουν αν κάποιος θα ακολουθήσει
το επάγγελμα του καπετάνιου. Ο υποψήφιος
θα πρέπει να είναι τολμηρός, εύστροφος, να
έχει συναισθηματική ωριμότητα, να είναι ανεξάρτητος, να μπορεί να παίρνει αποφάσεις,
να έχει ηγετικές δεξιότητες, να μπορεί να επιβληθεί σε ανομοιογενείς ομάδες, να εμπνέει
κύρος, εμπιστοσύνη και σεβασμό στο πλήρωμα,
αλλά και στους επιβάτες αν είναι κυβερνήτης
σε επιβατηγό πλοίο. Επίσης πρέπει να έχει και
να δείχνει εμπράκτως το ενδιαφέρον του για
τον συνάνθρωπο, να έχει υπευθυνότητα και
αποφασιστικότητα. Σημαντικό ρόλο παίζει και
η σωματική και πνευματική υγεία που πρέπει να
έχει ένας καπετάνιος.
Η απόσταση του καπετάνιου για μεγάλο χρονικό διάστημα από τους δικούς του (οικογένεια,
φίλοι) είναι κάτι με το οποίο θα πρέπει να συμφιλιωθεί και να αναμετρηθεί (η διάρκεια ενός
μέσου ταξιδιού κυμαίνεται από 6 με 8 μήνες.
Η τεχνολογία μέσα από τα κινητά και τους δορυφόρους έχει μικρύνει αυτή την απόσταση,
αλλά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την
εξαλείψει).
Τα καθήκοντα του καπετάνιου είναι η χάραξη
της πορείας, η καθοδήγηση και η επίβλεψη των
υφισταμένων του, η παρακολούθηση μηχανημάτων
ναυσιπλοΐας και χαρτών, η ομαλή προσέγγιση
και απομάκρυνση από τα λιμάνια, καθώς και
η πραγματοποίηση των απαραίτητων ελιγμών
στα στενά περάσματα (σε μερικά περάσματα
μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ειδικός εξωτερικός
πιλότος που θα γνωρίζει τις ιδιαιτερότητες του
θαλάσσιου υπεδάφους).

Ο έλεγχος της εκτέλεσης των καθηκόντων του
πληρώματος, η ευθύνη για το σχέδιο φόρτωσης
και εκφόρτωσης, η συνεννόηση με τις Λιμενικές
Αρχές για τον χρόνο και τον τόπο προσάραξης
του πλοίου, οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις
με τους παραλήπτες των αγαθών που μεταφέρει
το πλοίο είναι μερικά ακόμα από τα καθήκοντα
που πρέπει να εκτελεί ένας καπετάνιος. Επίσης
είναι υπεύθυνος για το πλήρωμα και το φορτίο
που μεταφέρει. Ο καπετάνιος είναι ο απόλυτος
«άρχοντας» πάνω στο πλοίο. Θα λέγαμε ότι εν
πλω είναι ο αντικαταστάτης του πλοιοκτήτη.
Το να είναι κανείς καπετάνιος σε ένα πλοίο
συνεπάγεται και αρκετές δυσκολίες και αντιξοότητες, που θα πρέπει να αντιμετωπίσει. Ειδικά
σε εμπορικά πλοία παρατηρούνται πολλές απόπειρες ληστείας ή πειρατείας τόσο του πλοίου,
αλλά και ολόκληρου του φορτίου, μερικές φορές
αναζητείται χρηματικό αντίτιμο ή κάποιο άλλο
αντάλλαγμα. Ένα άλλο πρόβλημα που μπορεί να
κληθεί να αντιμετωπίσει ο καπετάνιος είναι τα
ιατρικά περιστατικά (δεν μιλάμε για ένα απλό
κρύωμα, αλλά για κάτι πολύ πιο σοβαρό, π.χ.
για ένα καρδιακό επεισόδιο ή κάποιο σπάσιμο
άκρου). Τέλος, ο λαός μας λέει ότι «ο καλός
ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται», κάτι
που δείχνει πόσο προσεκτικός και παράλληλα
προνοητικός θα πρέπει να είναι ο καπετάνιος
με τα καιρικά φαινόμενα.
Οι θέσεις εργασίας για έναν καπετάνιο δεν
περιορίζονται στα εμπορικά ή τα επιβατηγά πλοία.
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν κάλλιστα να γίνουν πλοίαρχοι στο Λιμενικό Σώμα
(δίνοντας κάποιες εξετάσεις), να απασχοληθούν
στα γραφεία ναυτιλιακών εταιριών (συνήθως
έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα εμπειρίας
στη θάλασσα), σε ναυπηγήσεις, σε εφοδιασμούς,
σε πρακτορεύσεις, να γίνουν νηογνώμονες ή
να ασχοληθούν με ασφαλίσεις πλοίων ή εμπορευμάτων.
Οι Έλληνες καπετάνιοι έχουν καλό όνομα
στην αγορά και είναι περιζήτητοι όχι μόνο σε
πλοία με ελληνική σημαία, αλλά και σε χώρες
όλου του πλανήτη.
Οι θέσεις για καπετάνιους δεν αναρτώνται
επίσημα κάπου. Το επάγγελμά τους είναι ακόμη
κλειστό και δουλεύουν πολύ με συστάσεις και
γνωστούς (ειδικά στην περίπτωση των κρουαζιερόπλοιων και των επιβατηγών).
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-Skywalker.gr

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

Βοηθός Υπευθύνου
Παραγωγής
Αναζήτηση βοηθού υπευθύνου παραγωγής από την ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. για μόνιμη εργασία.
Η εταιρία: Η οινοποιία-αποσταγματοποιία-αμπελουργία
ΤΣΙΛΙΛΗΣ Κ. Α.Ε. λειτουργεί από το 1989 και:
qαποτελεί τη market leader στο τσίπουρο
με το «Τσίπουρο Τσιλιλή»,
qπρωτοπορεί στον τομέα του παλαιωμένου τσίπουρου
με το «Αγιονέρι» και το «Dark Cave»,
qδιακρίνεται για τους βιολογικούς οίνους πολυτελείας
«Κτήμα Θεόπετρα» και τους αφρώδεις οίνους «Edenia»,
qΣτα προϊόντα της περιλαμβάνονται η σειρά οίνων
«Bianco Nero», «Mostra» κ.λπ.
Περιγραφή ρόλου: Ο ρόλος αποτελεί ευκαιρία για τον
υποψήφιο να εργαστεί στο τμήμα οινοποίησης, απόσταξης
και εμφιάλωσης με σκοπό στο μέλλον να γίνει υπεύθυνος
παραγωγής, βοηθώντας την εταιρία να πετύχει ποιοτικά
προϊόντα και να εκμεταλλευτεί όσο το δυνατόν καλύτερα
τους πόρους της.
Αρμοδιότητες:
qΝα προγραμματίζει τις διαδικασίες εμφιάλωσης
qΝα είναι υπεύθυνος για τον χειρισμό πρωτοκόλλων
παραγωγής ημιετοίμων/ετοίμων προϊόντων
qΝα παραλαμβάνει-ελέγχει τις πρώτες ύλες απόσταξης
και σε συνεννόηση με το ΓΧΚ/τελωνειακές αρχές
την παραλαβή των προϊόντων απόσταξης
qΝα είναι υπεύθυνος παραλαβής πρώτων υλών
κατά την περίοδο συγκομιδής των σταφυλιών
qΝα συντάσσει αναφορές σχετικά
με την οινοποίηση/απόσταξη και την εμφιάλωση
Απαιτήσεις-απαραίτητα προσόντα:
qΔιπλωματούχος Χημικός Μηχανικός ή Χημικός
ή Γεωπόνος
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσα
qΧειρισμός Η/Υ
Επιθυμητά προσόντα:
qΕμπειρία σχετική με τις αρμοδιότητες
qΓνώση ενόργανης ανάλυσης χημικού εργαστηρίου
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/EUeOw.

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

Restaurant Manager
Thessaloniki (Code: FB MGR TH)
Responsible to provide customer focused service to the
guests, responsible for the day-to-day management of
UIF'#%FQBSUNFOUBOEJUTTUBGG NBOBHJOHCVEHFUT 
purchases and financial plans, recruiting, training and
monitoring staff.
Qualifications:
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFJOB-VYVSZ#PVUJRVF
Hotel or a fine dining Restaurant in a similar position
qExcellent command of both English and Greek
language is essential
qVery good knowledge of a second foreign language
will be considered as an asset
qSelf-motivated, enthusiastic, with natural ability
and confidence to sell/promote
qExcellent Customer Service Skills
qProblem solving skills
qWell groomed with strong interpersonal skills
An attractive package of benefits is offered according to
qualifications. Should you wish to be a member of HotelBrain
team, please send us your CV with a photo. All applications
will be treated in the strictest confidence. CV’s with no
reference code and not fulfilling the above prerequisites
won’t be taken under consideration.
Send your cv to this link: https://swr.gr/siEqy or please
follow the link below: http://hotelbrain.com/careers/.

Σύμβουλος Ομορφιάς
Κωδικός θέσης: PROF-126

Το ξενοδοχείο Afroditi Venus στο Καμάρι της Σαντορίνης
ζητά να προσλάβει:

Σερβιτόρους/ες
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω
προϋποθέσεις:
qΚαλή γνώση αγγλικών-γνώση επιπλέον ξένων
γλωσσών θα εκτιμηθεί
qΙκανότητα διαπροσωπικής επικοινωνίας και πολύ καλή
διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη
qΕυχάριστη προσωπικότητα
qΕπαγγελματική συμπεριφορά και προσεγμένη
εμφάνιση
qΥψηλό πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
qΕυελιξία και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές
καταστάσεις
Η εταιρία προσφέρει:
qΕυχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΔιαμονή και διατροφή
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΔυνατότητα συνεργασίας σε μόνιμη βάση
Αποστείλατε βιογραφικό συνοδευόμενο από πρόσφατη
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/5pymo.

Πωλητές/τριες (part-time)
Eμπορικό κέντρο Mediterranean
Cosmos-Θεσσαλονίκη
Επικεντρώνεσαι στην άριστη εξυπηρέτηση του πελάτη; Διακρίνεσαι για το πάθος σου στη μόδα; Διαθέτεις ευχέρεια στην
επικοινωνία και σου αρέσει να βοηθάς τους πελάτες με τις
γνώσεις σου; H Manpower Group για λογαριασμό πελάτη
της, μεγάλης πολυεθνικής εταιρίας στο επώνυμο ρούχο που
δραστηριοποιείται στον χώρο της ανδρικής και γυναικείας
ένδυσης, αναζητά Πωλητές/τριες για μερική απασχόληση.
Ο τόπος εργασίας είναι το Eμπορικό κέντρο Mediterranean
Cosmos στη Θεσσαλονίκη.
Καθήκοντα θέσης:
qÍÈÍÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼À
σχέσης εμπιστοσύνης μαζί τους
q°ÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑ¬ÉÇÔ
και καθαριότητας στο κατάστημα
q¢¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÐÍÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Επιθυμητό προφίλ:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÀËºÌÑÍÐÑÇÌÎËÇÐÇ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ½ÃÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Παροχές:
q§ÄÈÊÑ½ÔÓÏÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô¬ÌÓÑÍÖÁÀÐÈÊÍ¿ ÜÎÏÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÇÀÌÑÈÊºÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
σε επώνυμη πολυεθνική εταιρία
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.
manpowergroup.gr, δημιουργήστε τον προσωπικό σας λογαριασμό και επισυνάψτε το βιογραφικό σας στη συγκεκριμένη
θέση εργασίας στo παρακάτω link: https://swr.gr/EkYji.

Η Optimal HR Group αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,
κορυφαίας αλυσίδας καταστημάτων καλλυντικών και αρωμάτων
του ομίλου C.A. Papaellinas στην Κύπρο, σύμβουλο ομορφιάς,
με επαγγελματική εμπειρία στις πωλήσεις. Σκοπός της θέσης
είναι η προώθηση των προϊόντων, η εξυπηρέτηση του πελάτη,
καθώς και η συμβολή στην αποτελεσματική λειτουργία του
καταστήματος, ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι της εταιρίας.
Αντικείμενο και αρμοδιότητες:
q¢ÉÖÇÏÄÑÄ¼ÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÐÑÍÀÌÀÄÌ½ÄÌÍÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
επίπεδο με αντικείμενο την αύξηση των πωλήσεων και τη
δημιουργία θετικής εικόνας στον πελάτη
qÏÍÓÒÄ¼ ÊÀÈ ÓËÄ¼ ÑÀ ÏÍØ½ÌÑÀ Á¬ÐÄÈ ÑÓÌ ÏÍÑ¿ÓÌ
εξυπηρέτησης της εταιρίας με αντικείμενο την επίτευξη
των στόχων του καταστήματος
q§ÄÏÈÌ¬ ÆÈÀ ÑÇÌ ¬ÏÑÈÀ ÄÅÀÏÍÆ» ÊÀÈ ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À ÑÓÌ
συστημάτων και διαδικασιών του καταστήματος, ώστε ο
συγκεκριμένος παράγοντας να συνδράμει στη διασφάλιση
της ομαλής λειτουργίας του καταστήματος
qÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÒÄÑÈÊ»ÔÄÈÊ½ÌÀÔ
του καταστήματος, ώστε ο πελάτης να απολαμβάνει
την εμπειρία μέσα στο κατάστημα
q§ÄÏÈÌ¬ÎÐÑÄÍÇ¼ÃÈÍÔÀÌÀÑÖÆÕ¬ÌÄÈ¬ÏÑÈÀÔÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÔ
και συνεχούς αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων
του/της με αντικείμενο την άριστη εξυπηρέτηση των πελατών
και την επίτευξη του στόχου σε πωλήσεις
qÖÄÑºÕÄÈÐÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇ
διαφόρων ενεργειών με στόχο την αύξηση των πωλήσεων
q§ÄÏÈÌ¬ÎÐÑÄÇÄÉÓÑÄÏÈÊ»ÊÀÈÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÄÈÊ½ÌÀÑÍÖ
καταστήματος να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εταιρίας
και στις καθορισμένες κατευθυντήριες γραμμές, έτσι ώστε
αυτή να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων σε πωλήσεις
q¢ÅÀÏ½×ÄÈÑÀÏ½ÑÖÀNFSDIBOEJTJOHÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ 
ώστε ο τρόπος τοποθέτησης των προϊόντων και η εικόνα του
καταστήματος να συμβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση
των πελατών και στην αύξηση των πωλήσεων
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÏÓÑÍÁÍÖË¼ÄÔÊÀÈÖÍÁ¬ËËÄÈÄÈÐÇÆ»ÐÄÈÔÆÈÀ
την πιο αποτελεσματική λειτουργία του καταστήματος, ώστε
να ενισχύεται το κατάστημα στην πορεία του για επίτευξη
των στόχων σε πωλήσεις
qÖÌÃÏ¬ÄÈÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊË¼ÀÑÍÔÐÄÁÀÐÍ¿
και συνεργασίας στον χώρο εργασίας
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
και την εξυπηρέτηση πελατών
qÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÑÀÈÏ¼À
του κλάδου του λιανικού εμπορίου ως αισθητικός
και σύμβουλος ομορφιάς
q¢ÈÊºÌÑÏÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q¬ÒÍÔÆÈÀÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖÑÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
Παροχές: Η εταιρία προσφέρει ανταγωνιστικό πακέτο
αποδοχών και ένα σταθερό περιβάλλον που προωθεί την
επαγγελματική εξέλιξη και ανάπτυξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ElG0d.

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 προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, πολυεθνικής εταιρίας,
ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ

H Perideo Group κατέχει ηγετική παρουσία στον χώρο του
κοσμήματος, με δίκτυο καταστημάτων σε περισσότερες
από 23 χώρες. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης της
εταιρίας αναζητούμε να εντάξουμε στη δυναμική ομάδα μας:

Εργάτης/τρια Παραγωγής

Αρμοδιότητες:
qΆριστη επικοινωνία, προσανατολισμός
στην εξυπηρέτηση του πελάτη
qΕφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών και κανόνων
λειτουργίας της εταιρίας
qΔιατήρηση άψογης εικόνας του καταστήματος
qΠαρακολούθηση και έλεγχος προϊόντων
qΑνάληψη πρωτοβουλιών και ομαδική συνεργασία
για την επίτευξη στόχων
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών (κατά προτίμηση
στον κλάδο του κοσμήματος-ειδών πολυτελείας)
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
(επιθυμητή η γνώση της ρωσικής)
qΓνώση Η/Υ (MS Office)
qΆριστες επικοινωνιακές ικανότητες
qΥπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
Η εταιρία προσφέρει:
qΕυχάριστο και σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
qΣυνεχή εκπαίδευση
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕπαγγελματική εξέλιξη
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν άμεσα
το βιογραφικό τους, επισυνάπτοντας μία πρόσφατη φωτογραφία τους στο link: https://swr.gr/Y6ukg.

σε εργοστάσιο (Δυτική Αθήνα)
Περιγραφή θέσης: Ο/η υποψήφιος/α που θα αναλάβει τη
συγκεκριμένη θέση εργασίας θα είναι υπεύθυνος/η για την
ανάμειξη α’ υλών των προϊόντων στον χώρο του εργοστασίου.
Προφίλ υποψηφίου:
qΑπόφοιτοι γυμνασίου-λυκείου/ΙΕΚ
qΠροϋπηρεσία σε εργασίες σε περιβάλλον εργοστασίου,
ιδανικά στο τμήμα παραγωγής
qΌρεξη και κίνητρο για εργασία
Παροχές εταιρίας:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος στο link: https://
swr.gr/MgzjX. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης
προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση
του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η
χρήση του Google Chrome. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται
απόλυτα εμπιστευτικές.

Ikos Resorts is a 5* hospitality chain, based on an innovative,
luxury concept that has already been rewarded as one of
the best resorts in the world. With two brand new resorts
PQFOJOHJO$PSGVBOE,PTBOEXJUIUXPUPQ
awarded ones in Halkidiki we are looking for talented
& energetic professionals. There has never been a
more interesting time to join Ikos Resorts. We’re on a
developmental journey and we are now recruiting for:

Spa Manager
& Assistant Spa Manager
This is a fixed term role with a long duration for our new
MVYVSZ*LPT"SJBSFTPSUJO,PTPQFOJOHJO.BZ
About the role: You are responsible for overseeing all
Spa operations to deliver an excellent Guest experience.
You will also be required to evaluate guest satisfaction
and set department targets and objectives. Specifically,
you will be responsible for performing the following tasks
to the highest standards:
Some of the goals you will be having:
q.BOBHFUIF4QBBOEUFBNPGUIFSBQJTUTUPSFBDITFU
performance goals
q)PME3FWFOVFNBOBHFNFOUBOE1-SFTQPOTJCJMJUZ
for all Spa services; ensure Spa profitability
q*OTUJMMCSBOETUBOEBSETUPNBJOUBJORVBMJUZBOETFSWJDF
excellence in the daily operation
q)JSF USBJOBOETVQFSWJTF4QBQFSTPOOFM
q)BOEMFDVTUPNFSTSFRVFTUTBOEDPNQMBJOUT
with an exceptionally professional manner
q3FQPSUUP)PUFM.BOBHFSPOLFZTFSWJDFT
BOE1-POBTDIFEVMFECBTJT
To succeed in your role, you will need to have:
q3FMFWBOUFYQFSJFODFJOTUBSIPUFMTQBPSXFMMOFTT
related business (at least 2 years)
q#FBVUZBOE.BTTBHFRVBMJGJDBUJPOXPVME
be considered as an extra asset
q,OPXMFEHFBCMFJO4QBTBMFTBOENBSLFUJOH
experience, budgeting and five-star customer service
q$PNQFUFOUXJUI.JDSPTPGU4VJUF 8PSE &YDFM 1PXFS
Point, Outlook) and spa software
q'MVFOUJO&OHMJTIBOE(SFFL"EEJUJPOBMLOPXMFEHF
of Russian would be considered a plus
Besides the experience and professional development:
Our company is growing fast. You are going to be part of
this growth and you are going to have many opportunities
for personal as well as professional development. The
company offers a competitive remuneration package in
a dynamic and highly professional working environment.
Accommodation and meals offered.
Apply now to this link: IUUQTTXSHSD:C,1'PSBOZBEEJUJPOBM
info, please check: http://ikosresorts.com/resorts/ikos-aria/.

Βarista
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
qΚάτοχοι πιστοποιητικού υγείας σε ισχύ
qΝα είναι κάτοικοι των γύρω περιοχών
Αποστολή βιογραφικών στο link:
IUUQTTXSHS'C.:.

Εάν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η τεχνολογία, έχεις
άριστες γνώσεις photoshop και εργαλείων webdesign, και
θέλεις να βρεις εργασία που πέρα από ένα καλό πακέτο
αποδοχών προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης,
στείλε μας το βιογραφικό σου. Η Media Markt Ελλάς ανήκει
στον μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρονικών ειδών στην Ευρώπη.
ÏÈÒÄ¼¬ÌÓÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÍÌÊ½ÐÍÊÀÈºÕÄÈ
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄÕÎÏÄÔÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÄ
ÅÖÐÈÊ¬ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÑÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÑÇÔÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
www.mediamarkt.gr, με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας
στον πελάτη. Νέα θέση εργασίας:

Web Designer
στο Τμήμα E-commerce
ΣÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼À ÄÓÅ¦ÇÅÈÐ¼ÀÔ §ÀÏÍ¿ÐÈ
Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÔ
q¡ÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÖ¬ÏÕÍÖÐÀÔËÀÑÅ½ÏÀÔ
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÄÑÀÈÏÈÊÎÌDBNQBJHOT
q¢ÅÀÏÍÆ»ÊÀÈÌÍÑ½ÓÌÈÃÄÎÌÊÀÈÏÍÑ¬ÐÄÓÌ
που καθιστούν την εταιρική ιστοσελίδα περισσότερο
φιλική και λειτουργική στο καταναλωτικό κοινό
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÑÖÕ¼ÍÐÑÇÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»»ÐÑÇÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ"EPCF1IPUPTIPQ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÃÈÀÃÈÊÑ¿ÍÖ
Στη Media Markt Ελλάς έχουμε βραβευτεί επανειλημμένα τα
τελευταία χρόνια για τις συνθήκες εργασίας, το πρόγραμμα
εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα εργαλεία που χρησιμοποιούμε
για την ανάπτυξη των ανθρώπων μας, καθώς και για τις
παροχές μας. Έλα στην παρέα της Media Markt Ελλάς.
Κάνουμε το πάθος μας επάγγελμα.
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS#,KI.

H ξενοδοχειακή αλυσίδα Electra Hotels & Resorts, η οποία
δραστηριοποιείται στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στη Ρόδο,
αναζητά να καλύψει για τις ξενοδοχειακές μονάδες στην Αθήνα
(Electra Metropolis, Electra Palace, Electra Hotel) τη θέση:

Σερβιτόρου Α’
Τα ξενοδοχεία Sophia Collection στη Σαντορίνη, αναζητούν

Κωδικός θέσης: SER A

Housekeepers-Καμαριέρες

Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌ
επαγγελμάτων
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5 αστέρων
qÌÎÐÇÐÄÏÁÈÏ¼ÐÀÑÍÔÍ¼ÌÍÖ ÀÍÐÑÀÆ¬ÑÓÌÊÀÈÊÀÅº
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ)*51041%"
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία μας προσφέρει:
q&ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Παρακαλώ όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα με
μία φωτογραφία, δηλώνοντας τον κωδικό της θέσης, στο site
μας www.electrahotels.gr:063'6563&»ÐÑÍlink: https://
swr.gr/,1X*. Τα στοιχεία των αιτήσεων θα παραμείνουν
εμπιστευτικά. Επικοινωνία θα γίνει μόνο με τις-τους υποψήφιες-ους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης.

για τη σεζόν 2018

Η Γευσήνους, η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής εστίασης
που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα,
ζητά για τη στελέχωση των καταστημάτων της στην περιοχή της Παιανίας:

Πωλήτριες
για τη Λάρισα

Απαραίτητα προσόντα:
qÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
πολυτελείας κατά προτίμηση στη Σαντορίνη
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/cU0iy.
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Μεγάλες αγγελίες εργασίας
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites
ζητά να προσλάβει στη Μύκονο:
Κοπέλα για
Γραμματειακή Υποστήριξη
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÄËËÇÌÈÊÍ¿»ÉºÌÍÖÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÏÍÅÍÏÈÊ¬ÊÀÈÆÏÀÑ¬
ÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±.40GGJDF
ÊÀÈJOUFSOFUBQQMJDBUJPOT
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍÖÏÈÐ½
Παρέχονται:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢Ñ»ÐÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔ
ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS'8B:+
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀConstantinou Bros HotelsÐÑÇÌ¬ÅÍ,
ÐÑÇÌ ¦¿ÏÍ  ×ÇÑ¬ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÏÍÐÓÈÊ½ ÆÈÀ
ÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÑÇÔÍÌ¬ÃÓÌ
Γραμματείς
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Ë»ÏÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓ
ÑÍÆÏÀÅ¼ÀÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈÐÑÇÌÊ¬ÑÓÒÈÃÈÄ¿ÒÖÌ
ÐÇ$POTUBOUJOPV#SPT)PUFMT )VNBOSFTPVSDFT
EFQBSUNFOU ° °¦¬ÅÍÔ»ÐÑÍ
link: IUUQTTXSHSV4W3XXXDCIDZQSVTDPN
®½ÈËÍÔΑegean Star HotelsÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Γραμματέα Διοίκησης
Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει
να διαθέτει:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥¥¢¦ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»ÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÌÑÀÄÑ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÏÀÅ» ÍÈË¼ÀÊÀÈÀÌ¬ÆÌÓÐÇ
ÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÏÓÐÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± ÀÏÕÄÈÍÒºÑÇÐÇÔ
ÊÀÈÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÊÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿TPDJBMOFUXPSLT
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÄÔÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ ÐÇÄ¼ÓÀ Ä ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ
IUUQTTXSHSM('GQ  Ö½ÂÇ ÑÇÔ ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ ÑÍÖ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ°ÇË  ÅÀÉ
Administrative Assistant
"CPVUVTRecom TUBOETBUUIFGPSFGSPOUPGUIF
4PMBS&OFSHZJOEVTUSZBOEIBTFTUBCMJTIFEDPSQPSBUF
CSBODIFTXPSMEXJEF*OBMMPGJUTPQFSBUJPOT UIF
DPNQBOZNBJOUBJOTCFTUXPSLQMBDFQSBDUJDFTBOE
VQIPMETUIFIJHIFTUFUIJDBMTUBOEBSET3FDPNJT
BOFRVBMPQQPSUVOJUZFNQMPZFSXIPQSJEFTJUTFMG
GPSJUTEJWFSTFCBDLHSPVOEBOEIBTEFWFMPQFEJUT
XPSLGPSDFCBTFETPMFMZPOTLJMMTBOEFYQFSUJTF
About the role:3FDPNJTDVSSFOUMZTFFLJOHUPSFDSVJU
BO"ENJOJTUSBUJWF"TTJTUBOUUPKPJOJUTUFBNJOUIF
"UIFOTCSBODIPGGJDF5IFJEFBMDBOEJEBUFXJMMCFB
CVTJOFTTPSJFOUFEQSPGFTTJPOBMXJUIQSJPSFYQFSJFODF
JOBDPSQPSBUFFOWJSPONFOU
In detail:
q3FTQPOTJCMFGPSHFOFSBMPGGJDFEVUJFT 
JODMVEJOHTXJUDICPBSE PGGJDFFRVJQNFOU GJMJOH
TZTUFN JODPNJOHBOEPVUHPJOHNBJM FNBJM
DPSSFTQPOEFODF
q(SFFUJOHBOEEJSFDUJOHWJTJUPSTBOTXFSJOH 
TDSFFOJOHBOEEJSFDUJOHQIPOFDBMMT
q4DIFEVMJOHNFFUJOHT PGUFOJOWPMWJOHHMPCBM
QFSTPOOFMBOEMPDBUJPOT
q3FTPMWJOHNFFUJOHSFRVFTUTBOEDPOGMJDUT
JOBUJNFMZBOEFGGJDJFOUNBOOFS
q0SHBOJ[JOHCVTJOFTTUSJQTJODMVEJOHTDIFEVMJOH 
JUJOFSBSJFTBOEUSBWFMFYQFOTFSFQPSUT
q1SPWJEJOHBENJOJTUSBUJWFTVQQPSUPOUIFEFWFMPQNFOU
BOE QSFQBSBUJPO PG DPSQPSBUF EPDVNFOUT 
DPNNVOJDBUJPOBOEDPSSFTQPOEFODF
q3FQSFTFOUJOHUIFPGGJDFJOBQSPGFTTJPOBMNBOOFSPO
QIPOF FNBJM BOEJOQFSTPOBOEJOUFSGBDFFGGFDUJWFMZ
XJUIFNQMPZFFTBUBMMMFWFMT
q.BJOUBJOJOHBOEGPMMPXJOHVQPOBTTJHONFOUT
BOESFRVFTUFEJOGPSNBUJPOBTSFRVJSFE
What you need:
q%FHSFFCBDIFMPSTEFHSFFJOCVTJOFTT
BENJOJTUSBUJPOPSSFMBUFEGJFME
q$PNNVOJDBUJPOTLJMMTFYDFMMFOUPSBM XSJUUFO
BOEJOUFSQFSTPOBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
JOFOHMJTI
q&YQFSJFODFNJOJNVNPGZFBSTFYQFSJFODF
JOBDPSQPSBUFBENJOJTUSBUJWFQPTJUJPO XJUI

TJHOJGJDBOUUFDIOPMPHZBQUJUVEF
BOEEFNPOTUSBUFEDPNQFUFODFJO.40GGJDF
q1SPCMFNTPMWJOHTLJMMTUFOBDJPVTQSPCMFN
TPMWFSXJUIUIFBCJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
BOEUJHIUEFBEMJOFT
q0SHBOJ[BUJPOBMTLJMMTIJHIMZPSHBOJ[FE
XJUIBCJMJUZUPNBOBHFNVMUJQMFUBTLTJOQBSBMMFM
BOEQSJPSJUJ[FDPNQFUJOHSFRVFTUT
q"UUJUVEFTFMGNPUJWBUFE DPOGJEFOU
QSPGFTTJPOBMXJUIFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPO
TLJMMT TUSPOHUFDIOJDBMBQUJUVEFBOEUIFBCJMJUZ
UPXPSLJOEFQFOEFOUMZ
1SPGFTTJPOBMT GJUUJOH UIF BCPWF EFTDSJQUJPO NBZ
GPSXBSEUIFJSDWTJOFOHMJTIUPlink: IUUQTTXSHSKMBJF

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

Interior Designer
Career In Progress  JT B $BSFFS .BOBHFNFOU 
3FDSVJUJOH$PNQBOZUIBUPGGFSTCPVUJRVFTFSWJDFTGPS
CVTJOFTTFTBDSPTT(SFFDF0OCFIBMGPGPVS1BSUOFS B
IJHIQSPGJMFBOEFWPMWJOH*OWFTUNFOU$PNQBOZPQFSBUJOH
TVDDFTTGVMMZJO"UIFOT XFBSFMPPLJOHGPSBESJWFO 
EFEJDBUFE*OUFSJPS%FTJHOFSUPQVUDSFBUJWJUZUPXPSL
GPSVOEFSTUBOEJOHDMJFOUOFFET DPODFQUVBMEFTJHO 
TDIFNBUJDEFTJHO EFTJHOEFWFMPQNFOUTQBDFQMBOOJOH
The main responsibilities of this role will be to:
q%FTJHO JOUFSJPS TQBDFT JODMVEJOH QFSNBOFOU
BSDIJUFDUVSBMEFUBJMTBOEUFNQPSBSZFMFNFOUTBDDPSEJOH
UPNBTUFSDPODFQU MPDBMDPOEJUJPOTBOEOFFET
q"TTFTTBOENFFUDMJFOUSFRVJSFNFOUTBOEEFTJSFTBOE
DSFBUFJEFBCPBSETUPDPNNVOJDBUFEFTJHODPODFQUT
q1SPEVDFTLFUDIFT ESBXJOHT BOEGMPPSQMBOTUP
JMMVTUSBUF DPODFQUT BOE GJOJTIFE QSPKFDUT VTJOH
DPNQVUFSBJEFEEFTJHOQSPHSBNT $"% BOEIBOE
ESBXJOHTLJMMT
q4FMFDUEFTJHOTUSBUFHJFTBOEDPMPSQBMFUUFTUPDSFBUF
DPIFTJWFBOEBFTUIFUJDBMMZQMFBTJOHFOWJSPONFOUT
q&OIBODFBOEJNQSPWFJOUFSJPSTQBDFTGVODUJPOBMJUZ
CZNPEJGZJOHBSDIJUFDUVSBMFMFNFOUTBOEBSSBOHJOH
GVSOJTIJOHT BSUXPSL BOEEFDPS
Requirements:
q ZFBSTPG"SU "SDIJUFDUVSFPS*OUFSJPS%FTJHO
SFMFWBOUFYQFSJFODF
q'MVFODZCPUIJOHSFFLBOEFOHMJTI
"NJOJNVN#$FSUJGJFE-FWFMJTBNVTU
q&GGJDJFOUBOEQSPGFTTJPOBMVTFPGEFTJHOSFMBUFE
TPGUXBSFBOEUPPMT
q4USPOHDSFBUJWFCBDLHSPVOEXJUIUIFBCJMJUZ
UPNBOBHFNVMUJQMFQSPKFDUTBOEDMJFOUT
q5IFUBMFOUOFFEFEUPUSBOTMBUFWJTJPO
JOUPBTBMFTQSFTFOUBUJPOUIBUXJMMNFFU
DMJFOUTOFFET
q7BMJEESJWFSTMJDFOTF
Nice to have:
q&YQFSJFODFXJUIJOBEFTJHOGJSN
PSIJHIFOEGVSOJUVSFBOEMVYVSZSFUBJM
q$PNNFSDJBM3FBM&TUBUF&YQFSJFODF
Benefits, growth opportunities & other
information: #FOFGJUTJODMVEF$PNQFUJUJWF
1BZ#BTFEPO&YQFSJFODF $PNQBOZ1IPOF 
0QQPSUVOJUZUP(SPX
1MFBTFTFOEZPVSDWTUSJDUMZJOFOHMJTIBOEBEFTJHO
QPSUGPMJPEFNPOTUSBUJOHJOUFSJPSEFTJHOFYQFSJFODF
UPUIJTlink: IUUQTTXSHSYMH$RVPUJOHSFGFSFODF
*/5@ 
ÌÎÌÖÇ ÄÍÏÈÊ» ÄÑÀÈÏ¼À ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÆÈÀ ¬ÄÐÇ
Ï½ÐËÇÂÇ
Γραφίστες-πλήρους απασχόλησης
Απαραίτητα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ"EPCF$$ 1IPUPTIPQ 
*MMVTUSBUPS *O%FTJHO
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ$PSFM%SBX
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ.40GGJDF
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
ÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ ÐÑÇÌÄÈºËÄÈÀ
ÊÀÈÐÑÇÐÄËÈÃÍÍ¼ÇÐÇÍËÖÐºËÈÃÓÌ
ÄÌÑ¿ÓÌÊÀÑÀË½ÆÓÌ
q1PSUGPMJP ÄÈÐÖÌÀÑ½ÄÌÍÀÏÕÄ¼Í
»ÐÕÄÑÈÊ½MJOL
Θα εκτιμηθούν επιπρόσθετα: ÌÎÐÄÈÔ
ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈXFCEFWFMPQNFOU
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS&J;U$
Graphic Designer-Intern
Description:0QFSBUJOHJOUIFJOEVTUSZTJODF 
Socialab JT B EJHJUBMGJSTU P BEWFSUJTJOH BOE
NBSLFUJOHBHFODZ8FTUSPOHMZCFMJFWFJOUIFQPXFS
PGEJHJUBMBTBOFWFSFWPMWJOHQMBUGPSNBOEBTB
NFBOTUPJOGMVFODFXIFSFJUNBUUFSTNPTU0VSUFBN
DPOTJTUTPGQBTTJPOBUFQSPGFTTJPOBMT XPSLJOH
XJUIBQQSPYHMPCBMBOEOBUJPOBMCSBOET4JODF
4PDJBMBCJTCPUIBOBDUJWFDPNQBOZBOEBSFDSVJUFS
POCFIBMGPGDMJFOUT TPNFPGUIFKPCTXFQPTUIFSF
BSFGPS4PDJBMBC BOETPNFBSFGPSPUIFSDPNQBOJFT
XIPOFFEUPIBWFBQPTJUJPOGJMMFE
Responsibilities: )FMQJODSFBUJOHPSJHJOBM JNQBDUGVM 
VOJRVFBOEDPODFQUVBMMZDPNQFMMJOHXPSLGPSEJHJUBM
BOEDBNQBJHOTBOEFYQFSJFODFT
Requirements:*OUFSNFEJBUFLOPXMFEHFPG"EPCF
1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPS *O%FTJHO
The ideal candidate must:
q#FFOUIVTJBTUJDJOEFTJHOJOHGPSEJHJUBM
BDUJWJUJFT
q)BWFVOEFSTUBOEJOHPGWJEFPDSFBUJPOJTBQMVT
q)BWFBWJWJE DSFBUJWFNJOE
Benefits:
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'VODPNQBOZBDUJWJUJFT
q5IFQMFBTVSFPGXPSLJOHJOBWJWJE ZPVUIGVM 
HSPXJOHFOWJSPONFOU

q1PTTJCJMJUZGPSBQFSNBOFOUDPPQFSBUJPO
QSPQPTBM
q8PSLXJUIFYQFSJFODFEEJHJUBMNBSLFUJOH
QSPGFTTJPOBMT
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHSO1,:

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Βοηθός Λογιστή
Κύρια καθήκοντα θέσης:
q´ËÄÆÕÍÔÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
ÐÑÍ&31Ð¿ÐÑÇÀ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¢
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ ¥¦
q¿ÌÑÀÉÇÊÀÈÖÍÁÍË»ÑÓÌÀÀÈÑÍ¿ÄÌÓÌ
ÇÌÀ¼ÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÃÀÌÄ¼ÓÌ
qÖÅÓÌ¼ÀÄÍÏÈÊÍ¿ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÄËÍÆÈÐÑÈÊ»
qÖÅÓÌ¼ÀÀÆ¼ÓÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÐ¿ÌÑÀÉÇÑÀÄÈÀÊÍ¿
ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌËÍÆÈÐÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ
ÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔºÌÀÌÑÈÑÓÌÊÏÀÑÈÊÎÌÀÏÕÎÌ
qÑÄÌ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÄÑÏÀÄ×ÈÊÍ¿ÔÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÐ¿ÌÑÀÉÇÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÐ¿ÌÍËÍÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÑÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥PÈÊÍÌÍÈÊ»Ô»ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À ÄÑÎÌ
ÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½Ô&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¨ ¦¨ ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔ
ÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔ¢
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ô
ÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÊºÑÍÖ.40GGJDF
&YDFM 8PSE
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
ÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSJ7O#2
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔ ÀÏÀÆÓÆ½ÔÕÏÓ¬ÑÓÌ ÁÄÏÌÈÊÈÎÌ
ÊÀÈ ÕÇÈÊÎÌ ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÈ ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½Ô ÀÌÑÈ
Ï½ÐÓÍÔ ÑÇÔ ÆÄÏÀÌÈÊ»Ô ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
Ã½ÇÐÇÔSto ζητά να προσλάβει:
Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í °¢¥»¥¢¦ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
ÃÈËÍÆÏÀÅÈÊÎÌÁÈÁË¼ÓÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÀÃÄ¼ÀÔËÍÆÈÐÑ»ÅÍÏÍÑºÕÌÇ
¡»Ñ¬ÉÇÔÑÍÖ®¢¢
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ
"UMBOUJT&31ÊÀÈÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ§40GGJDF
&YDFM8PSE
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÄÈÔÆÄÌÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ 
¨ ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÀÍÒ»ÊÇÔ ËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿
ÊÖÊËÎÀÑÍÔÄÈÐÀÆÓÆÎÌÄÉÀÆÓÆÎÌ
Αρμοδιότητες:
qÖÅÓÌ¼ÀÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÑÀÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÎÌ ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÏÀÄ×ÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
qÖÅÓÌ¼ÄÔËÍÆÀÏÈÀÐÎÌÆÄÌÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô 
ÄËÀÑÎÌ ÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
q¢ÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÐÖ½ÏÅÓÐÇÔ
ÄÑÈÔÅÍÏÍËÍÆÈÊºÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÄÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÑ»ÀÑÍÔ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÊÍÐÑÍËÍÆÈÊÎÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÀÆÍÏÎÌ 
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÈÐÀÆÓÆÎÌ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÈÐÑÓÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊÖÊËÎÀÑÍÔÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÇÑÏÎÍÖÀÆ¼ÓÌ
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÉÀÆÓÆ»¨ ¨§± ¨¢¢
ÊÀÈËÍÈÎÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÎÌ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÊÄ¼ÌÓÌ
ÑÍÖ±¢¦ ¢¢
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÊÀÑÀÆÏÀÅ»ÄÏÆÀÑÈÊÎÌ
ÒÄ¬ÑÓÌÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Τόπος εργασίας: ÐÏ½ÖÏÆÍÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS2*IX
®½ÈËÍÔ Market InÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»
ÅÈÍÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βοηθός Λογιστή (AC 07/18)
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥ °¢¥®ÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
»ÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ºÑÇÐÄÁÈÁË¼ÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÍÖËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿ÐÕÄÃ¼ÍÖ 
ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔ ¨
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ

qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.JDSPTPGU0GGJDF
8PSE &YDFM 0VUMPPL
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ4"1
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Αρμοδιότητες:
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÃÇËÎÐÄÓÌ¨ 7JFT 
ÃÇËÎÐÄÓÌÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔÊË
qÖÅÓÌ¼ÀÄËÀÑÎÌ ÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÖÅÓÌ¼ÀÑÏÀÄ×ÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÑÈÍËÍÆ¼ÓÌÃÀÀÌÎÌÊÀÈËÍÈÎÌ
ËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌºÐÓ4"1
qÄÌÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
ÄÐÖÌÄÕ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSD&
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΟptoya Νέα Όραση ΑΕΒΕÄºÃÏÀÐÑÇÌ
¦ÇÅÈÐÈ¬ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÄÃÎÊÀÈÕÏ½ÌÈÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÓÌÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÅÒÀËÍËÍÆÈÊÎÌÄÈÃÎÌ 
ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½Ô ÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔ ÑÇÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ $BSM
;&*44 ÀÌÀ×ÇÑ¬
Bοηθό Λογιστή
για πλήρη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÇËÍÆÈÐÑÈÊ»
qÄÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
ÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÔÄÑÀÈÏÄ¼ÀÔÄÁÈÁË¼ÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¢ ¦¡ ÅÍÏÍËÍÆÈÊ»Ô
ÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ ¨ ÊÀÈËÍÈÍ¿ÔÅ½ÏÍÖÔ ÄÏÆÀÑÈÊÎÌ 
ÈÐÒÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ºËÄÆÕÍÔÊÀÈËÍÆÈÐÑÈÊ»ÀÍÒÇÊÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÄÈÐÀÆÓÆÎÌ
ÊÀÈÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄ¼ÐÏÀÉÇ
ÖÍËÍ¼ÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
ÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ ÑÇÌºÊÃÍÐÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÑÀÈÀÊÍ¿ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄ#VTJOFTT&31ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
ÑÇÔ4JOHVMBS-PHJD
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÄ.T0GGJDF
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÏÍÐÅºÏÄÈÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖºËÈÊÑÍÄÏÆÀÐÈ
ÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSNXC6ÀÏ¬ÊËÇÐÇ½ÌÍÐÖÁÀÑ¬
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÄË¬ÑÇÔÀÔ ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Λογιστή–Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως
ÈÀÌÀÃÈÍÈÊÄ¼ÑÈÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÍ¬ÃÀÔËÍÆÈÐÑÎÌ
ÊÀÈÁÍÇÒÎÌ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα
πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈ ¢¥°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÃÄÈÍ¿ÕÍÈ Ñ¬ÉÄÓÔÀ½ÑÍ®ÈÊÍÌÍÈÊ½
¢ÈÄËÇÑ»ÏÈÍ¢ËË¬ÃÍÔ
qÀºÕÍÖÌÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
qÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌÑÇÕÏ»ÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÅ¿ËËÓÌ
qÀºÕÍÖÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÕÏ»ÐÇ&31
q«Ô ÏÍÔ ÑÍÖÔ ¬ÌÃÏÄÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ  ÌÀ ºÕÍÖÌ
ÄÊËÇÏÎÐÄÈÑÈÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÑÍÖÔ
qÀÃÈÀÒºÑÍÖÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í
»ÍÏÆÀÌÓºÌÇÄÑÀÈÏ¼À
qÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌÆÄÌÈÊ»ÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ËÍÆÈÐÑÈÊ» 
ÄÏÆÀÑÈÊ¬ ÅÍÏÍËÍÆÈÊ¬ ÒºÀÑÀ¢§¤
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
στο link: IUUQTTXSHS:DR$
Ζητείται À½ ¢ÐÑÇ¡¥¢¼ÌÃÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Λογιστής
ÈÀ½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÖ
q§Ä¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ¤±
XJOEPXT.4PGGJDF ËÍÆÈÐÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ4PGUPOF
q5ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSUVL38
¤Funky Buddha ºËÍÔÑÍÖP¼ËÍÖ MUFY4" ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÐ¿ÆÕÏÍÌÇÔÀÌÃÏÈÊ»Ô 
ÆÖÌÀÈÊÄ¼ÀÔÊÀÈÀÈÃÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔ
ÃÖÌÀÈÊ»ÔÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÀËË¬
ÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼À
της εταιρίας:
Υπάλληλο Λογιστηρίου
Περιγραφή θέσης:
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÒÄÓÏÇºÌÓÌÀÍÒÇÊÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒÄ¬ÑÓÌ 1-ÀÍÒÇÊÎÌ
q§ÇÌÈÀ¼ÄÔÐÖÅÓÌ¼ÄÔÁÈÁË¼ÍÖÀÍÒ»ÊÇÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄËÍÆÈÐÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
Προσόντα:
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ):ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ8JOEPXT
.T0GGJDF
qÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿"UMBOUJTÊÀÈ&OUFSTPGU
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÏÍÐ½Ì
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSFD;

Βοηθός Λογιστή
§ÄÆ¬ËÇËÍÆÈÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÈÆÈÀÒºÐÄÈÔÐÄ
ÄÑÀÈÏ¼ÄÔÄË¬ÑÄÔÑÇÔ ÑÀÄ½ÄÌÀÐÑÄËºÕÇÍÖÒÀ
ÄÌÃÖÌÀÎÐÍÖÌÑÈÔÍ¬ÃÄÔÑÇÔÊÀÈÒÀÀÌÀÑÖÕÒÍ¿Ì
À×¼ÑÇÔ
Τίτλος θέσης: Βοηθός Λογιστή
Περιοχές εργασίας:¢ÏºÑÏÈÀ¢¿ÁÍÈÀÔ ¡¬ÏÇ
ÑÑÈÊ»Ô §ÀÏÍ¿ÐÈ
Αναφέρεται:ÏÍØÐÑ¬ÄÌÍ°»ÀÑÍÔÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í¥¢¦°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÊÀÈÕÏ½ÌÓÌ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÊË¬ÃÍ
qÑÖÕ¼Í¥¢¦°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌ
ÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ»ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÁÈÁË¼ÓÌ
q¢ÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½ÌÇÆÌÎÐÇ¨ §±¨
Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητα
τα κάτωθι προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
ÍÈÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿Ì
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
qÏÍÐÄÆºÌÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÀÍÐÑÍË»Ï½ÐÅÀÑÇÔÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ¬ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Ρόλος:
q°»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÓÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇ
q±ÍËÍÆÈÐ½ÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌÑÍÖ»ÌÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q±ÍÁÍË»¨ ¨§±ÊÀÈ½ËÄÔÑÈÔÅÍÏÍËÍÆÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍUBYJT
q¦ËÄ¼ÐÈÍ»ÌÀ ÐÖÅÓÌ¼ÀÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ»ÌÀ
Δεξιότητες υποψηφίου:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÑÇÏ»ÐÄÓÔÏÍÒÄÐÈÎÌÊÀÈÀ½ÃÍÐÇÔ
ÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
Παρέχονται:
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô
q´ÌÐÇÀÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: IUUQTTXSHSDW#QÊÀÈÌÀÀÌÀÆÏ¬ÅÍÖÌ
ÐÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÑÍÌÑÍÖÔÊÓÃÈÊÍ¿ÔÒºÐÄÓÌ
ÆÈÀÑÍÖÔÍÍ¼ÍÖÔÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÀÈ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Το Nammos Group ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÖÀËË»ËÍÖÔÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Βοηθού Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÑÇÔÊÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÓÌÐÄÃÈËÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÁÈÁË¼ÀÊÀÈÐÄÀËÍÆÏÀÅÈÊ¬ÁÈÁË¼À
qÌÎÐÑÇÔºÊÃÍÐÇÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
qÏÍÆÏ¬ÀÑÀÑÓÌÍÍ¼ÓÌÏºÄÈ
ÌÀÄ¼ÌÀÈÆÌÎÐÑÇÔÍÆÈÐÑÈÊ»4JOHVMBS$POUSPM
ÊÀÈ"DDPVOUBOU ÈÐÒÍÃÍÐ¼À&QTJMPO/FU
ÑÄ¼ËÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÈÀÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHSS"LTB

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÖÍÃÇ¬ÑÓÌBozikis ÃÈÀÌ¿ÄÈ¼ÀÀÌÀ
ÑÖÉÈÀÊ»ÍÏÄ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ½ÃÀÔ ºÕÍÌÑÀÔ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÇÌ ÑÑÈÊ»ÊÀÈÐÑÀ¥Ó¬ÌÌÈÌÀ ÖÑ»
ÑÇÐÑÈÆ»ÀÀÐÕÍËÍ¿Ä¬ÌÓÀ½ÄÏÆÀ×½ÄÌÍÖÔ
Ä¬ÒÍÔÆÈÀÑÇ½ÃÀÊÀÈÊÀÑÀÏÑÈÐºÌÍÖÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÖÍÃ»ÀÑÍÔÄÐÊÍ½ÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔ
ÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕ½ÄÌÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÓÌÊÀ
ÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÀÔ ÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä
Πωλητή/Πωλήτρια
ÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÀÔÐÑÇÌ Ò»ÌÀÐÑÇ ÄÓÅ½ÏÍ
ÒÇÌÎÌÊÀÈÐÑÍÄÍÏÈÊ½ÊºÌÑÏÍÑÍÖ4NBSU1BSL
ÐÑÀ¬ÑÀ.
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍ
ÏÍÐ½Ì
Εμείς παρέχουμε:
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÌºÄÔ
Ñ¬ÐÄÈÔÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q§ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼
ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ ÄÄÈÐÖÌÀ
Ñ½ÄÌÇÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQT
TXSHS04DW¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÕÓÏ¼ÔÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇ
¤Μαρινόπουλος Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.
ζητά να προσλάβει:
Sales Associates
Part-Time (SAP-18)
ÈÀÑPGap ÑPÍÍ¼PÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍªÖÕÈÊ½
Περιγραφή θέσης: ÌÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÐÑÍ ÃÈÄÖÒÖÌÑ»
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÍÈÊ¬ÑÍÕÍÈÑÓÌÒºÐÄÓÌÒÀÄ¼ÌÀÈ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÈÆÈÀÑÇÌÀÏÍÕ»ÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÄÉÖÇÏº
ÑÇÐÇÔÐÑÍÖÔÄÈÐÊºÑÄÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ Ð¿ÅÓÌÀ
ÄÑÀÏ½ÑÖÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÇÔ(BQ¢ÈÃÈÊ½ÑÄÏÀ ÒÀ
ÅÏÍÌÑ¼×ÍÖÌÆÈÀÑÍÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÄÌÑÍÈÐ½ÑÓÌ
ÀÌÀÆÊÎÌÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÑÇÌ
ÎËÇÐÇÑÓÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÀÊÍËÍÖÒÎÌÑÀÔ
ÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÊÀÈÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
συνέχεια στη σελ. 6

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

Η qmetric | HR Solutions επιθυμεί να στελεχώσει για
λογαριασμό της "(3*4ÑÇÒºÐÇÑÍÖÑÇÔ

Υπευθύνου Logistics
Η "(3*4 κατέχει ηγετική θέση στον παραγωγικό κλάδο
του πρωτογενούς τομέα και ειδικά της λαχανοκομίας
ÄÃÖÌÀÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Διακρίνεται για την πολυσχιδή δραστηριότητά της και τα
ÊÀÈÌÍÑ½ÀÍÈÍÑÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀÑÇÔ
Η θέση:®¤ÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÍÖÒÀÄÈËÄÆÄ¼ÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈ
ÐÑÍÌEJTUSJCVUJPONBOBHFSÊÀÈÇÁÀÐÈÊ»ÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÑÇÔ
θα είναι η σωστή και έγκαιρη συσκευασία και διανομή
ÏÍØ½ÌÑÓÌÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÑÇÔ¢ËË¬ÃÀÔÊÀÈÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντά
του-της θα περιλαμβάνουν:
Προγραμματισμό αποστολών σε συνεννόηση
ÄÑÇÌÀÏÀÆÓÆ» ÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÈÑÍÖÔÄÑÀÅÍÏÄ¼Ô
ÊÀÈºÊÃÍÐÇÑÍÖÄÁÃÍÀÃÈÀ¼ÍÖË¬ÌÍÖÅ½ÏÑÓÐÇÔ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÀÍÐÑÍËÎÌÅÖÑÎÌÊÀÈÐ½ÏÓÌ 
ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÀÍÐÑÍËÎÌÐÄÅÍÏÑ¼ÀÊÀÈºÊÃÍÐÇ
ÑÍÖÇÄÏ»ÐÈÍÖË¬ÌÍÖÅ½ÏÑÓÐÇÔ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÅÍÏÑÎÐÄÓÌ
qΔιαχείριση και συντονισμό των διαδικασιών
ÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔºÆÊÀÈÏÇÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»Ô
ÃÏÍÍË½ÆÇÐÇÔ ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔÊÀÈÃÈÀÌÍ»Ô
των προϊόντων της εταιρίας σε Ελλάδα και εξωτερικό
qÑÄÌ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÖÔÄÑÀÅÍÏÄ¼ÔÎÐÑÄÌÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÑÀÈ
ÇÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÊÀÈÀÍÃÍÑÈÊ»ÄÊÑºËÄÐÇÑÓÌÊÀÒÍÏÈ
ÐºÌÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÇÄÑÀÅÍÏ¬ÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÑ»ÏÇÐÇºÌÑÖÇÔÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÔÑÄÊÇÏ¼
ÓÐÇÔÄÊÑºËÄÐÇÔÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÑÓÌºÐÓÌÃÈÀÌÍ»Ô 
ÑÓÌÑÈÎÌÊÀÈÑÓÌÐÖÁÀÑÈÊÎÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»ÃÄÃÍºÌÓÌÐÄÀÏÕÄ¼ÀÊÀÈ¬ÄÐÇÄÌÇºÏÓÐÇ
ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÓÌ ÑÇ¬ÑÓÌ ÐÕÄÑÈÊ¬ Ä ÑÇ ÃÈÀÌÍ» ÑÓÌ
προϊόντων στους πελάτες
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÑÓÌÅÖÐÈÊÎÌÀÍÆÏÀÅÎÌÑÓÌÀÍÒÇÊÎÌ
ÐÑÍ&#4 8.4 &YDFMÊÑË
qΣυνεργασία με τους υπευθύνους τιμολόγησης και αποθήκης
Το προφίλ σας:ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÄ¼ÐÑÄÐÄÒºÐÇÌÀÀÌÑÀ
ÍÊÏÈÒÄ¼ÑÄÐÑÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÑÇÔÒºÐÇÔÑÍÖÑÇÔÖÄÖÒ¿ÌÍÖ
logistics ÒÀÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÄÑÄÑÀÀÊ½ËÍÖÒÀ
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÈÍ¼ÊÇÐÇÔ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ -PHJTUJDT
»¬ËËÓÌÐÖÌÀÅÎÌÐÕÍËÎÌ
qΤουλάχιστον 3 χρόνων εμπειρία σχετική
με το αντικείμενο της θέσης
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ 1SPGJDJFODZMFWFM
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ8PSEÊÀÈ&YDFM
qΑξιοπιστία και συνέπεια
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qΟμαδικό πνεύμα
qΙκανότητα αποτελεσματικής διαχείρισης πολλαπλών
εργασιών
Ο πελάτης μας προσφέρει:¢Å½ÐÍÌÄÈËÄÆÄ¼ÑÄ
ÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÒºÐÇÔÑÍÖÑÇÔÖÄÖÒ¿ÌÍÖMPHJTUJDT 
ÐÀÔÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÈÑÀÀÊ½ËÍÖÒÀ
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕυκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης
qΆριστες προοπτικές εξέλιξης σε ένα δομημένο
ÊÀÈÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
¢ÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ Επιθυμείτε να συνεχίσετε την ήδη επιτυχημένη
καριέρα σας και να εξελιχθείτε στο πλαίσιο μιας μεγάλης και
ÀÉÈ½ÈÐÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ¢¬ÌÌÀÈ Ñ½ÑÄÍÏÄ¼ÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ
την αίτησή σας στο link: IUUQTTXSHS3-+X"¤ÃÈÀÃÈÊÀ
σία αξιολόγησης:¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÄÅÀÏ½×ÄÈÈÀÀÀÈÑÇÑÈÊ»
ÄÒÍÃÍËÍÆ¼ÀÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀ
ÃÈÀÐÅÀËÈÐÑÄ¼ÇÀÌÑÈÊÄÈÄÌÈÊ½ÑÇÑÀÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÑÍËÀ¼ÐÈÍ
ÑÍÖÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÖºÏÆÍÖÐÑÄËºÕÓÐÇÔÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖ
ÒÀËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÍ¿ÌÄ
ÑÇÕÏ»ÐÇÂÖÕÍÄÑÏÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ ÑÄÐÑÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÊÀÈ
ÃÍÇºÌÓÌÐÖÌÄÌÑÄ¿ÉÄÓÌ DPNQFUFODZCBTFEJOUFSWJFXT 
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÑÇÏÄ¼ÀÖÐÑÇÏÍ¿ÔÊÀÌ½ÌÄÔÄÕÄ¿ÒÄÈÀÔÊÀÈÄÈ
ÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÔ

Javascript/Angular Developer
Cutting Edge Web
Development Solutions
5IFTTBMPOJLJ ÜÜ(SPTTQN
iTechScope JT UIF GJSTU 5FDIOJDBM 3FDSVJUNFOU "HFODZ
FTUBCMJTIFEJO(SFFDF8JUIPGGJDFTJO"UIFOT -POEPO%VCBJ
XFPGGFS3FDSVJUNFOU4FSWJDFTDPWFSJOHUIFTFDUPSTPG*5 
%JHJUBM&OHJOFFSJOH1SFTUJHJPVT.VMUJOBUJPOBMDPNQBOJFT
*OOPWBUJWF4UBSU6QTGJOEJOVTBOJOEJTQFOTBCMFBOE
WBMVBCMFSFDSVJUNFOUQBSUOFSXIJMFKPCTFFLFSTEJTDPWFS
BO FYQFSJFODFE BMMZ JO UIF QSPDFTT PG GJOEJOH UIF JEFBM
QPTJUJPO0OCFIBMGPGPVSDMJFOU BIJHIMZEFWFMPQJOHXFC
EFWFMPQNFOUDPNQBOZDPOTJTUJOHPGUPQOPUDIEFWFMPQFST
BOEVOEFSUBLJOHQSPKFDUTBDSPTTUIFHMPCF XFBSFDVSSFOUMZ
MPPLJOHGPSBTFMGESJWFO+BWB4DSJQU%FWFMPQFS UPKPJOJUT
FTUBCMJTIFETPGUXBSFEFWFMPQNFOUUFBNJO5IFTTBMPOJLJ
Key accountabilities
q%FTJHOBOE%FWFMPQNFOUPGTPGUXBSFXFC
BQQMJDBUJPOT
q1SFQBSJOHUFDIOJDBMSFQPSUTBOEEPDVNFOUBUJPO
q3FDPHOJ[FTZTUFNEFGJDJFODJFTBOEJNQMFNFOU
FGGFDUJWFTPMVUJPOT
Knowledge, skills and experience:
q%FHSFFJO$PNQVUFS4DJFODFPSSFMFWBOUTVCKFDU
q.JOJNVN ZFBSTFYQFSJFODFJO)5.- $44 
+BWBTDSJQU
q&YQFSJFODFJO"OHVMBS BOE/BUJWFTDSJQU
Personal side:
q4USPOHBOBMZUJDBMTLJMMTBOEEBUBESJWFOUIJOLJOH
q4USPOHJOUFSQFSTPOBM XSJUUFO WFSCBMDPNNVOJDBUJPO
TLJMMTXJUIBOBCJMJUZUPNVMUJUBTL
q'BTU-FBSOFS
q(FOVJOFJOUFSFTUJOFNFSHJOHGSPOUFOEUFDIOPMPHJFT
q'PDVTPOEFUBJM5FBNQMBZFS
Benefits:"DPNQFUJUJWFTBMBSZBMPOHXJUIUIFPQQPSUVOJUZ
UPFOUFSBIJHIDBMJCSFTPGUXBSFUFBNBOEBOFOWJSPONFOU
XIJDIQSPWJEFTHSPVOEGPSBEWBODFNFOUBOEHSPXUI
*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOBQQMZJOHGPSUIJTFYDJUJOH+PC0QQPSUVOJUZ
QMFBTFTFOEVTZPVSDWJOFOHMJTIUPUIJTlink: IUUQTTXSHS
I(UD"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFIBOEMFEXJUIUPUBMDPOGJEFOUJBMJUZ

)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀAegean View Aqua Resort ÍÖ
ÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÇÌ¦ÓÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ

Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα:
qÀºÕÄÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿½ËÓÌÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ
ÄÑÇÌÀÖÐÑÇÏ»ÄÅÀÏÍÆ»ÊÀÑÄÖÒÖÌÑ»ÏÈÓÌÆÏÀÎÌ
Καθήκοντα:
q®ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔÏ½ËÍÔÖ¬ÆÄÑÀÈÀÄÖÒÄ¼ÀÔÐÑÇÌÏÍØÐÑÀº
ÌÇÍÏ½ÅÓÌÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ¤ÊÀÀÏÈºÏÀÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÇ
ÆÈÀÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÖÂÇË½ÑÄÏÍÖÃÖÌÀÑÍ¿ÄÈºÃÍÖÐÑÇÌ
καθαριότητα των δωματίων και των κοινόχρηστων χώρων
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ»ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ¬
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ BMMJODMVTJWF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÃÓÀÑ¼ÓÌ
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση
των καταστάσεων και την άμεση εξεύρεση λύσεων
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS1$"&F

Ikos ResortsJTB IPTQJUBMJUZDIBJO CBTFEPOBOJOOPWBUJWF MVYVSZDPODFQUUIBUIBTBMSFBEZCFFOSFXBSEFEBTPOFPGUIF
CFTUSFTPSUTJOUIFXPSME8JUIUXPCSBOEOFXSFTPSUTPQFOJOHJO$PSGVBOE,PTBOEXJUIUXPUPQBXBSEFEPOFT
JO)BMLJEJLJXFBSFMPPLJOHGPSUBMFOUFEFOFSHFUJDQSPGFTTJPOBMT
5IFSFIBTOFWFSCFFOBNPSFJOUFSFTUJOHUJNFUPKPJO*LPT3FTPSUT8FSFPOBEFWFMPQNFOUBMKPVSOFZBOEXFBSFOPX
recruiting for:

Rooms Division Manager
5IJTJTBQFSNBOFOUSPMFGPSPVSOFXMVYVSZ*LPT"SJBSFTPSU
JO,PTPQFOJOHJO.BZ
About the role: "T B 3PPNT %JWJTJPO .BOBHFS  ZPV BSF
SFTQPOTJCMF GPS PWFSTFFJOH BMM SPPNT EJWJTJPO PQFSBUJPOT
UPEFMJWFSBOFYDFMMFOUHVFTUFYQFSJFODF:PVXJMMBMTPCF
SFRVJSFEUPFWBMVBUFHVFTUTBUJTGBDUJPOBOETFUEFQBSUNFOU
UBSHFUTBOEPCKFDUJWFT4QFDJGJDBMMZ ZPVXJMMCFSFTQPOTJCMF
GPSQFSGPSNJOHUIFGPMMPXJOHUBTLTUPUIFIJHIFTUTUBOEBSET
Some of the goals you will be having:
q0WFSTFFSPPNTEJWJTJPOPQFSBUJPOTJODMVEJOH CVUOPUMJNJUFE 
UP DPODJFSHF  SFDFQUJPO  IPVTFLFFQJOH  NBJOUFOBODF  LJET
DMVC NJOJNBSLFUBOETQBGBDJMJUJFT
q.POJUPSBMMGSPOUPGGJDFGJOBODJBMPQFSBUJPOT JODMVEJOHHSPVQ
CJMMJOH WFSJGZJOHSBUFTEJTDPVOUT EBJMZTBMFTSFDPODJMJBUJPO 
QFUUZDBTIBOESPPNJOWFOUPSZDPOUSPMT
q'PMMPXDPNQBOZTQSPDFEVSFTJOHVFTUDPNQMBJOUIBOEMJOH
BOEHJWFHVJEFMJOFTVOEFSUIF(.TPSBOEBT).JOTUSVDUJPOT
q&WBMVBUFHVFTUTBUJTGBDUJPOMFWFMTBOENPOJUPSUSFOET
XJUIBGPDVTPODPOUJOVPVTJNQSPWFNFOU RVFTUJPOOBJSFT
BOETPDJBMNFEJB
q0QFSBUFXJUIJOEFQBSUNFOUBMCVEHFUTUISPVHIFGGFDUJWF
TUPDLBOEDPTUDPOUSPMTBOEXFMMNBOBHFETDIFEVMFT
IPVTFLFFQJOHBOEGSPOUPGGJDF
q.BJOUBJOHPPEDPNNVOJDBUJPOBOEXPSLSFMBUJPOTIJQT
JOBMMIPUFMBSFBTBOETVQQMJFST
q3FDSVJU NBOBHF USBJOBOEEFWFMPQUIFSPPNEJWJTJPO

UFBN
q$POUSJCVUFUPTVDDFTTJPOQMBOOJOHXJUIJOUIFIPUFM
BOEDPNQBOZ
q&OTVSFUFBNNFNCFSTDPNQMZXJUIIPUFMTFDVSJUZ GJSF
SFHVMBUJPOTBOEBMMIFBMUIBOETBGFUZMFHJTMBUJPO
To succeed in your role, you will need to have:
qZFBSTJOTJNJMBSQPTJUJPOJOBGJWFTUBS
IPUFMPWFSSPPNT
q&OHMJTIBOEHSFFL  BEEJUJPOBMMBOHVBHFSVTTJBO
XJMMCFBOBTTFU
q4USPOHJOUJNFNBOBHFNFOU DPOTJTUFODZ UFBNXPSLFS
q(VFTUGSJFOEMZBQQSPBDI
q4PDJBMNFEJB 5SJQBEWJTPSLOPXMFEHFXJMMCFBOBTTFU
q$PNQMBJOUIBOEMJOHBOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT CPUIPSBM
BOEXSJUUFO
q.40GGJDFLOPXMFEHFBOE1.4
Besides the experience and professional development:0VS
DPNQBOZJTHSPXJOHGBTU:PVBSFHPJOHUPCFQBSUPGUIJTHSPXUI
BOEZPVBSFHPJOHUPIBWFNBOZPQQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBTXFMM
BTQSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOU5IFDPNQBOZPGGFSTBDPNQFUJUJWF
SFNVOFSBUJPOQBDLBHFJOBEZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBM
XPSLJOHFOWJSPONFOU"DDPNNPEBUJPOBOENFBMTPGGFSFE
"QQMZOPXUPUIJTlink: IUUQTTXSHS0KTO'PSBOZBEEJUJPOBM
JOGP QMFBTFDIFDLIUUQJLPTSFTPSUTDPNSFTPSUTJLPTBSJB

Η Green A.E. ºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÊÍÏÖÅÀ¼ÍÖÔÀÏ½ÕÍÖÔÇËÄ
ÊÑÏÈÊ»ÔÄÌºÏÆÄÈÀÔ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬

Σύμβουλο Εξυπηρέτησης
Πελατών και Τηλεφωνικής
Ηλεκτρικής Ενέργειας
ÌÐÄÃÈÀÊÏ¼ÌÄÈÍÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½Ô ÇÒÄÑÈÊ»ÄÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÑÍ
ÕÀ½ÆÄËÍ Ñ½ÑÄÍÏÄ¼ÔÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÍ¬ÃÀÔÀÔ
°ÍÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÇÀÌÒÏÓÍÊÄÌÑÏÈÊ»
ÏÍÐºÆÆÈÐ»ÀÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÇÃÖÌÀÈÊ»ÑÍÖÍ¼ËÍÖÀÔ
είναι αυτά που κάνουν την εργασία στην Green την ιδανική
ÄÈËÍÆ»ÆÈÀÅÈË½ÃÍÉÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔ
Καθήκοντα:®Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬
ÄÄË¬ÑÄÔ ÄÐÑ½ÕÍÑÍÌÄÌÑÍÈÐ½ÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÔÊÀÈ
ÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ ÄÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔ
ÐÄ¥¢¦ °¢¥» ¢¥
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»
προώθηση ή στην εξυπηρέτηση πελατών
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ): .40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
q¿ÐÑÇÀ½ÌÍÖÔ
q®ÀÃÈÊ»ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÄÌÑ½ÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÕÎÏÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ Ä¿ÊÍËÀÏÍÐÁ¬ÐÈÍ
ËÇÐ¼ÍÌÐÑÀÒÍ¿¤ 
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS.X0ZS

Finance & Administrative
Officer (Thessaloniki)
Μinimum requirements:
q#BDIFMPSJO"DDPVOUJOH 'JOBODFPS#VTJOFTT
"ENJOJTUSBUJPO
q&YDFMMFOUVTFPG.4PGGJDF 8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU 
BOE&NBJM
q&GGFDUJWFDPNNVOJDBUJPOTLJMMTBOEUFBNTQJSJU
q"OBMZUJDBMUIJOLJOHBOEEFWFMPQFE
PSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q4USPOHTFOTFPGKVEHNFOU
q$PNNVOJDBUJWF QMFBTBOUQFSTPOBMJUZ
q'MVFOUJO&OHMJTI
q1SFWJPVTFYQFSJFODFPGBUMFBTUZFBSTUIFNJOJNVN
is necessary
q'MFYJCJMJUZUPUSBWFMJOWBSJPVTMPDBUJPOTXJUIJO&VSPQF 
64" "SBC4UBUFT "TJBBOEPSTUBZBCSPBEGPSMPOH
QFSJPETPGUJNF
Main duties & responsibilities: Finance:
q5PEFBMXJUIUIF'JOBODF.BOBHFS$'0DPODFSOJOH
FYFDVUJPOPGBTTJHOFEEVUJFTBOESFQPSUJOH
q5PTVQFSWJTFUIFBDDPVOUJOHEFQBSUNFOUJOWBSJPVT
$PVOUSJFT
q5PTVQFSWJTFNPOUIMZRVBSUFSMZNBOBHFNFOU
BDDPVOUT QSPKFDUJPOTBOEPUIFSSFMFWBOUSFQPSUT
q5PEFBMXJUIUIFDPNQBOZTCBOLJOSFTQFDUPGQBZNFOUT
BOESFDFJQUT GPSFJHODVSSFODZSBUFBOEDVSSFODZIFEHJOH
negotiations
q5PGPMMPXVQ1SPKFDUTCVEHFU
q5PLFFQVQUPEBUFJOUFSOBMDPOUSPMGJMFT
TQSFBETIFFUTFUD BOEFMFDUSPOJDBSDIJWF
Administration:
q5PFOTVSFUIFPWFSBMMTNPPUISVOOJOHPGUIF$PNQBOZT
JOUFSOBMBENJOJTUSBUJPOBOEJUTDPTUFGGFDUJWFOFTT
q5PBTTJTUJOUIFJNQMFNFOUBUJPOPGGJOBODFTZTUFNT
BOEDPOUSPMT UPFOTVSFQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
JODMVEJOHEFMFHBUFEBVUIPSJUJFT BSFDPNQMJFEXJUI
q5PFOTVSFUIBUBQQSPQSJBUFQPMJDJFTBSFJOQMBDF
XJUISFHBSEUPQSPDVSFNFOUBOEUFOEFSJOH
QSPDFTTFTUPTFDVSFUIFCFTUEFBMT
GPSUIF$PNQBOZGSPNTFSWJDFQSPWJEFST
q5PFGGJDJFODZNBOBHFBMMFYUFSOBMDPOUSBDUT BOEUPFOTVSF
UIBUBMMUIF$PNQBOZTFYQFOEJUVSFJTDPSSFDUMZBVUIPSJTFE
BOEBDDPVOUFEGPS
q5PFOTVSFUIBUUIF$PNQBOZTMFHBMSFTQPOTJCJMJUJFTBSF
NFU JOQBSUJDVMBSUIBUBMMOFDFTTBSZJOTVSBODFQPMJDJFT
BSFJOQMBDF
q5PVOEFSUBLFHFOFSBMBENJOUBTLT
VOEFSUIFEJSFDUJPOTPGUIF1SPKFDUBOE'JOBODF
.BOBHFSFHEFBMJOHXJUIJUFNTPGFNBJM 
DPSSFTQPOEFODF UFMFQIPOFNFTTBHFT
FORVJSJFTBOEGJMJOH
q5PQSPWJEFBOZPUIFSTVQQPSU BEWJDF
BOEUJNFMZJOGPSNBUJPOUPUIF1SPKFDU
'JOBODF.BOBHFSBTSFRVJSFE
q5PSFQPSUUP1SPKFDUBOE'JOBODF.BOBHFS
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS(S;P:

Η εταιρία Pop Air η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο
ÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ×ÇÑ¬ÄÈ

Πωλητές-τριες
Για μερική και πλήρη απασχόληση για το κατάστημα της
εταιρίας στο Smart Park
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍMink: IUUQTTXSHSPQ'8O

Andronis Exclusive is currently recruiting for season 2019:

Assistant Hotel Manager
Entry requirements: Functions as the strategic
business partner of the property operation, the ideal
candidate we are looking for must have:
q6OJWFSTJUZPS$PMMFHFEFHSFFJO#VTJOFTT
"ENJOJTUSBUJPOPS)PTQJUBMJUZ.BOBHFNFOU
q ZFBSTPGDPSFFYQFSJFODFJONBOBHFNFOU
PQFSBUJPOTJOUIFIPTQJUBMJUZJOEVTUSZ
QSFGFSBCMZJOB IPUFMFOWJSPONFOU
Core activities:
q"DUJOHBTB)PUFM.BOBHFSJODBTF
PG)PUFM.BOBHFSTBCTFODF
q.BOBHJOHBMMQSPQFSUZTEFQBSUNFOUTBOEBSFBT
q.BYJNJ[JOHGJOBODJBMSFUVSOT
q$SFBUJOHBOENBJOUBJOJOHBVOJRVFHVFTUFYQFSJFODF
FYFDVUJOHPO"OESPOJT&YDMVTJWFTUBOEBSET
q&TUBCMJTIJOHQFSGPSNBODFBOEEFWFMPQNFOUHPBMT 
NFOUPSJOH DPBDIJOHBOESFHVMBSGFFECBDLUPFOIBODF
QFSGPSNBODFBOEFOTVSFGVUVSFCFODITUSFOHUI
q5BLJOHQSPBDUJWFBQQSPBDIFTXIJMFEFBMJOH
XJUIHVFTUTOFFET
q$MPTFMZDPPQFSBUFXJUIBMMIPUFMTEFQBSUNFOUT
BOEFOTVSFJUTTNPPUIPQFSBUJPO
What we are offering:
q"DDPNNPEBUJPOQSPWJEFEXJUI"$ XJGJBOEMBVOESZ
access
q$PNQFUJUJWF4BMBSZ
1MFBTF TFOE ZPVS $7 XJUI B SFDFOU QIPUP UP UIJT link:
IUUQTTXSHSIT&-13FTVNFTUIBUEPOPUDPNQMFUFUIF
SFRVJSFNFOUTPSIBWFOPSFDFOUQIPUPJODMVEFEXJMMCFOPU
UBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO"OESPOJT&YDMVTJWFJTBOFRVBM
FNQMPZNFOUPQQPSUVOJUZBOEBGGJSNBUJWFBDUJPOFNQMPZFS
8FEPOPUEJTDSJNJOBUFPOUIFCBTJTPGSBDF BHF TFYVBM
PSJFOUBUJPO  NBSJUBM TUBUVT  OBUJPOBM PSJHJO  QSFHOBODZ 
DPMPS DJUJ[FOTIJQPSBOZPUIFSHSPVQQSPUFDUFECZUIFMBX

Software Engineers
Developers
5IJTQPTJUJPOJTGPSUBMFOUFE/&58FC%FWFMPQFSTUPKPJO
B WJCSBOU  GPDVTFE BOE UFDIOJDBMMZ NJOEFE UFBNJO PVS
5IFTTBMPOJLJPGGJDF0VSUFBNJTSFTQPOTJCMFGPSEFWFMPQJOH 
DVTUPNJ[JOHBOETVQQPSUJOHNPEFSO DPNQMFYBOETUBUFPG
UIFBSUXFCCBTFEBQQMJDBUJPOTGPSEFNBOEJOHDVTUPNFST
MPDBUFEJO(SFFDFBOEJO/PSUIFSO&VSPQF
Job requirements:
q5FBNTQJSJUBOEMPWFGPSDPEJOH
q,OPXMFEHFBOEQSBDUJDBMFYQFSJFODFJOGSPOUFOEXFC
EFWFMPQNFOUUISPVHI+BWBTDSJQU )5.-BOE$44
q,OPXMFEHFBOEQSBDUJDBMFYQFSJFODFJO"41/&5.7$
EFWFMPQNFOUVTJOH$
q,OPXMFEHFBOEFYQFSJFODFJOVTJOHSFMBUJPOBM
EBUBCBTFT 42-4FSWFSPSTJNJMBS
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT FTQFDJBMMZJOUIFBSFBT
PGDVTUPNFSUSBJOJOHBOETVQQPSU
,OPXMFEHFPG"OHVMBS9BOESFMBUFEFYQFSJFODFJTOPU
DPNQVMTPSZCVUTIBMMCFBQQSFDJBUFE&YQFSJFODFXJUITJNJMBS
GSBNFXPSLT TVDIBT3FBDUKT 7VFKT TIBMMCFBMTPUBLFO
QPTJUJWFMZJOUPBDDPVOU$BOEJEBUFTXJUITUSPOH"OHVMBS
FYQFSJFODFTIBMMCFQPTJUJWFMZFWBMVBUFEFWFOJGUIFZBSF
OPUFYQFSJFODFEJOUIF$/&5FDPTZTUFN
Benefits:
q$PNQFUJUJWF BCPWFNBSLFUBWFSBHF TBMBSZ
q'SJFOEMZ BHJMFBOEDPMMBCPSBUJWFFOWJSPONFOU
q0QQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMJNQSPWFNFOUBOE
BDRVJTJUJPOPGKPCSFMBUFETLJMMTUISPVHISFBMMJGF
DPNQMFYQSPKFDUTVTJOHTUBUFPGUIFBSUUFDIOPMPHJFT
"QQMJDBUJPOT TIBMM CF QSPDFTTFE BT TPPO BT TVCNJUUFE
BOEIJSJOHDBOCFJNNFEJBUF4FOEZPVSDWUPUIJTlink:
IUUQTTXSHSB-(,

Η Auto Marin A.E.ÀÌÀ×ÇÑ¬

Υπάλληλο Γραφείου
Ασφαλειών
)"VUP.BSJOÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÄÐÀÆÈÀÏ½ÐËÇÂÇ±¬ËËÇËÍ
ÏÀÅÄ¼ÍÖ ÐÅÀËÄÈÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í§ºÐÇÔ¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ °¢¥
qÌÎÐÇ¤± ÆÆËÈÊ»ÔËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀ ÐÅÀËÄÈÎÌ
qΙκανότητα επικοινωνίας
qΟργανωτική ικανότητα
qΙκανότητα Συνεργασίας
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔCPOVT
qΔυνατότητα εξέλιξης
qΔιαρκής εκπαίδευση
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ ÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍ link: IUUQTTXSHSS#YHI
ÈÀÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄ
την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: XXXBVUPNBSJOHSÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
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Απαραίτητα προσόντα:
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ»ÊÀÈÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌÎÑÄÏÍ
ÑÓÌÊÀÑÎÑÀÑÓÌÌÍÍÒÄÑÇºÌÓÌÍÏ¼ÓÌ
ÊÀÈÀÌÄÉÀÏÑ»ÑÓÔÇËÈÊÈÀÊÎÌÊÀÑÇÆÍÏÈÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀ
q¢ÊÑÎÐÄÈÔÐÑÀÏÍØ½ÌÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÐÑÇÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔ
ÄÉºËÈÉÇÔ
¢¬Ì ÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÀÈ ÌÀ ÄÌÑÀÕÒÄ¼Ô ÐÑÇÌ Í¬ÃÀ ÑÇÔ
(BQ ÐÑÄ¼ËÄÐ»ÄÏÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÇÄ¼ÓÀ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS07') ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ4"1
¤ ÄÑÀÈÏ¼À GSA sport  ¼À À½ ÑÈÔ ÈÍ ÃÖÌÀÈÊºÔ
ÊÀÈÊÀÈÌÍÑ½ÄÔÄËËÇÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ÀÒËÇÑÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÖÍÂ»ÅÈÍ για το ÊÀ
Ñ¬ÐÑÇ¬ÑÇÔÄÌÑ½Ô Ò»ÌÀÔ
Πωλητή/τρια Λιανικής
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ËÈÀÌÈÊ»Ô ºÌÃÖÐÇÖ½ÃÇÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÑÀËºÌÑÍÐÑÇÌÎËÇÐÇÊÀÈÄÌÃÈÀÅºÏÍÌ
ÆÈÀÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À ÒÄÑÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ¤±
Αρμοδιότητες:
qÀÐÖÁ¬ËÄÈÐÑÇÌ¬ÏÑÈÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q ¿ÉÇÐÇÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÐÓÐÑ»ÔÄÈÊ½ÌÀÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÊÀÈDPODFQU
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÀÍÒ»ÊÇÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÍÒÄ¬ÑÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ºÆÊÀÈÏÇÏ½ÁËÄÂÇ
ÄÀÌÀËÇÑÈÊÎÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
qÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÀÄ¼ÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS:(SK
¢¬ÌÄ¼ÐÀÈ¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÀÆÀ¬ÔÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÊÀÈ ÒºËÄÈÔ ÌÀ ÁÏÄÈÔ ¼À ÄÏÆÀÐ¼À ÍÖ ÏÍÐÅºÏÄÈ
ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ ÐÑÄ¼ËÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖ¤
Media Markt ΕλλάςÀÌ»ÊÄÈÐÑÍÌÄÆÀË¿ÑÄÏÍ½ÈËÍ
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ ÏÈÒÄ¼¬ÌÓ
À½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÍÌÊ½ÐÍÊÀÈºÕÄÈÀÏÍÖÐ¼À
ÐÄÕÎÏÄÔÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÄ
ÅÖÐÈÊ¬ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÑÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÑÇÔÊÀÑ¬
ÐÑÇÀXXXNFEJBNBSLUHSÄÐÑ½ÕÍÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼À
ÈÀÔÍÌÀÃÈÊ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÄË¬ÑÇ
Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης
πλήρους ή μερικής απασχόλησης
ÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÍ§ÀÏÍ¿ÐÈ
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÀ½ÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÑ»ÀÑÀÇËÄ
ÊÑÏÍÌÈÊÍ¼ÖÍËÍÆÈÐÑºÔ, ÅÓÑÍÆÏÀÅÈÊ¬, ÊÈÌÇÑ»ÐÑÀ
ÒÄÏ»ÑÇËÄÅÓÌ¼À, ÑÇËÄÍÏ¬ÐÄÈÔ, )J'J, FOUFSUBJONFOU
BDDFTTPSJFT, ËÄÖÊºÔÐÖÐÊÄÖºÔ ÄÆ¬ËÄÔÊÀÈÈÊÏºÔ
qÖÁÍÖËÄ¿ÄÑÄ ÑÍÖÔ ÄË¬ÑÄÔ ÀÔ ÐÕÄÑÈÊ¬ Ä ÑÀ
ÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÄÑÀÃ¼ÃÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÑÍÌ
ÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÐÀÔÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
q¢ÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÑÄÄÑÇÌÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼À ÑÍÌÄÀÆÆÄË
ÀÑÈÐ½ÐÀÔÊÀÈÑÇÃÈ¬ÒÄÐ»ÐÀÔÆÈÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÊÀÈÑÈÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊºÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔºÏÀÌÑÍÖÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
Η εταιρία παρέχει:¤ÄÑÀÈÏ¼ÀºÕÄÈÁÏÀÁÄÖÑÄ¼ÄÀ
ÌÄÈËÇºÌÀÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÆÈÀÑÈÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÑÍÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ÑÀÄÉÄËÈÆºÌÀ
ÄÏÆÀËÄ¼ÀÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼ÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌ
ÀÌÒÏÎÓÌÑÇÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÑÈÔÀÏÍÕºÔÑÇÔº
ËÍÖÄÌÀÏÍÐËÀÁ¬ÌÍÖÄÑÍÖÔÈÊÀÌ½ÑÄÏÍÖÔÐÑÇÌ
ÀÆÍÏ¬ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÆÈÀÑ¼ÀÖÑÍ¼Ä¼ÌÀÈÍÖÒÀÊÀË¿ÂÍÖÌ
ÑÈÔÖÂÇË½ÁÀÒÄÔÒºÐÄÈÔÐÑÍºËËÍÌ
¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿Ô
ÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍÑÇÔ
.FEJB.BSLU¢ËË¬Ô ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿Ä
ÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»ÐÀÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHSWSGFR
Η Axel ΑccessoriesÄ¼ÌÀÈ¼ÀÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
½ÃÀÔÄÑÍÁËºÀÑÇÔÐÑÏÀºÌÍÐÄÍË½ÊËÇÏÍÑÍÌ
Ê½ÐÍ¤ÏÓÑÍÑÖ¼À ÇÃÈÍÏÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÑÍ¬ÒÍÔ Ç
ÆÌÎÐÇ ÇÅÀÌÑÀÐ¼À ÇÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÇÒÄÑÈÊ»
ÐÑ¬ÐÇ×Ó»Ô½ËÓÌÑÓÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÑÇÔÄ¼ÌÀÈÑÀÐÑÍÈÕÄ¼À
ÍÖÑÇÌºÕÍÖÌÃÈÀÑÇÏ»ÐÄÈÐÄ¼ÀÐÖÌÄÕÎÔÀÌÍÃÈÊ»ÊÀÈ
ÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÍÏÄ¼À§À×¼ÀÔÍÏÄ¼ÔÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼Ô
ÐÑÍÌÖºÏÍÕÍÊ½ÐÍÑÇÔ½ÃÀÔÊÀÈÌÀÊ¬ÌÄÈÔÑÀ½ÌÄÈÏ¬
ÐÍÖÏÀÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀºÐÀÐÄºÌÀÅÈËÈÊ½ ÀÌÒÏÎÈÌÍ
ÊÀÈÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÀÃÈÄÒÌºÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÆÈÀÑÍ
ÊÀÑ¬ÐÑÇ¬ÑÇÔÐÑÍ'BDUPSZ0VUMFU"JSQPSUÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Προσωπικό Πωλήσεων
(κωδ. θέσης: ΠΠFOA01)
Προφίλ υποψήφιας/ου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥

q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ ÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
ÊÀÈÑÓÌÀÉÄÐÍÖ¬Ï
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .T0GGJDF
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÑÀÕ¿ÑÇÑÀÊÀÈÍÏÒ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÊÑºËÄÐÇ
ÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼À ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ ÏÍÒÖ¼À
ÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ» ÄÈËºÍÌ
ÆËÎÐÐÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
qÍÈÍÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÐÕºÐÇÔÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÀ×¼ÑÍÖ
q°ÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇ
Ñ¬ÉÇÔÊÀÈÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
q¢¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÐÍÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ ½ÌÍ
ÄÅ½ÐÍÌÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÄÑÄÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ 
À×¼ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔÐÑÍMink: IUUQT
TXSHS5M+&,ÀÀÀÌÑÇÒÍ¿Ì½ÌÍÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÍÖÀÏÍÖÐÈ¬×ÍÖÌÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Υπεύθυνος Τομέα Πωλήσεων Χονδρικής
(Section Store Manager)
Η Καραντινός Α.Ε. ÇÑÀÕ¿ÑÄÏÇÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÈ
ÕÄ¼ÏÇÐÇÊÀÈÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑÓÌÌÓÎÌ
ÅÏÍ¿ÑÓÌ ÊÀÈ ËÀÕÀÌÈÊÎÌ ÄÈÒÖÄ¼ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÖÄ¿ÒÖÌÍ ÑÍºÀ ÓË»ÐÄÓÌ ÕÍÌÃÏÈÊ»Ô 4FDUJPO
4UPSF .BOBHFS  ÖÑ» Ç ÇÆÄÑÈÊ» ÒºÐÇ ÊÀÒÍÏ¼×ÄÈ
ÊÀÈÑÍÌÍË¿ÐÇÀÌÑÈÊ½Ï½ËÍÑÇÔÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÔÍ¬ÃÀÔ
ÓË»ÐÄÓÌÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔÐÖÄÏÈËÀÁÀÌÍºÌÇÔ
ÑÇÔÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÔÓË»ÐÄÓÌÄÆ¬ËÍÖ½ÆÊÍÖ 
ÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÔÑÇÔÁ¬ÐÇÔÃÄÃÍºÌÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÀËË¬ÊÀÈÑÓÌÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÏÍÐºËÊÖÐÇÔÌºÓÌÄ
ËÀÑÎÌÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÄÈÑÄÖÕÒÍ¿ÌÁÏÀÕÖÏ½ÒÄÐÍÈ
ÊÀÈÀÊÏÍÏ½ÒÄÐÍÈÐÑ½ÕÍÈÓË»ÐÄÓÌª¬ÕÌÍÖÄ
ÆÈÀÄÈÑÖÕÇºÌÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔÌÀºÏÒÍÖÌÀ×¼ÀÔ
ÆÈÀ ÌÀ ÐÖÌÄÕ¼ÐÍÖÌ ÌÀ ÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌ ÑÍ Ð»À ÀÔ ÌÀ
ÄÈÑ¿ÕÍÖÌÑÍÖÔÐÑ½ÕÍÖÔ ÍÈÍÑÈÊÍ¿Ô ÍÐÍÑÈÊÍ¿Ô 
ÊÀÈÌÀÉÄÄÏ¬ÐÍÖÌÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÄËÀÑÎÌÀÔ
Περιγραφή θέσης εργασίας:
qÏÍÓÒÄ¼ÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ ÑÀºÐÍÃÀ
ÊÀÈÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¦ÀÑÄÖÒ¿ÌÄÈÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q"GUFSTBMFTÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q¢ÀÅ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÒÎÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒÄ¬ÑÓÌÊÀÈÀÏÍÕ»ÁºËÑÈÐÑÓÌ
ÏÀÊÑÈÊÎÌÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q±ÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÍÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑÓÌ
ÅÏºÐÊÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÍÈÊÍÃ½ÇÐÇÔÐÕºÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌºÆÈÐÑÓÌ
ÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÆÏ»ÆÍÏÇÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄ¼ÀÄÑÀÈÏ¼À
ÏÍÐÑ¬À½ÑÈÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSI./&T
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀZoniou Perfume Creators ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÆÈÀ
ÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Πωλήτριες
§½ÌÈÇÓÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÌÎÐÄÈÔÀÆÆËÈÊÎÌ ¤±
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÈÀÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÀÏÓ¬ÑÓÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSZ:CHP
Η Γευσήνους ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»Ô
ÄÐÑ¼ÀÐÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÊËÄÈÐÑºÔÀÆÍÏºÔ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ×ÇÑ¬
Χασάπη
για την μονάδα παραγωγής της
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÑÏÈÎÌÄÑÎÌ
ÐÄÍÌ¬ÃÀÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÏºÀÑÍÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑÄÀÕÈÐ½ÊÀÈÊÍºÔÊÏºÀÑÍÔ
ÐÄÄÏ¼ÃÄÔ
qÌÎÐÄÈÔÐÑÇÌÀÏÀÐÊÄÖ»
ÊÏÄÀÑÍÀÏÀÐÊÄÖÀÐ¬ÑÓÌ ÈÅÑºÊÈÀÊË
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇÕÀÌÎÌÊÏºÀÑÍÔ
ÊÀÈÍÏÅÍÍÈÇÑÈÊÎÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS#EOG
¤ÃÈÄÒÌ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀSSP ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÄ
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÇÄÈÑÖÕ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ ×ÇÑ¬
ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÏÍÐÓÈÊ½ ÆÈÀ ÑÀ ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ ÀÔ 
ÍÖËÄÈÑÍÖÏÆÍ¿ÌÐÑÍÈÄÒÌ» ÄÏÍËÈºÌÀ ÒÇÌÎÌ 
¢ËÄÖÒºÏÈÍÔ¡ÄÌÈ×ºËÍÔ
Πωλητές
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS&/4Z
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀMonteNapoleone ÍÖÄÑÏ¬ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀ
À½ºÑÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÃÏÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔÊÀÈ
Ö½ÃÇÐÇÔ ÐÕÄÃÈ¬×ÄÈ ÃÇÈÍÖÏÆÄ¼ÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖ¬×ÄÈ

ÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔÄÌÃÖÀÑÍËÍÆÈÊºÔÏÍÑ¬ÐÄÈÔÍÖ
ÀÄÖÒ¿ÌÍÌÑÀÈÐÑÍÐ¿ÆÕÏÍÌÍ¬ÌÃÏÀÊÀÈÏÍÍÏ¼×ÍÌÑÀÈ
ÆÈÀÌÀÊÀË¿ÂÍÖÌÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÄÐÑÖËÊÀÈ¬ÍÂÇ
×ÇÑ¬ÌÀÊÀË¿ÂÄÈ¬ÄÐÀ
2 Πωλητές Καταστήματος Λιανικής
(κωδ: MPSP_FT)
´ÌÀ  ÆÈÀË»ÏÇÊÀÈºÌÀ  ÆÈÀÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
ÑÍÖÄ¼ÐÇÍÖÊÀÈDBTVBMÀÌÃÏÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ
ÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÑ»ÏÇÐÇ
ÐÑ½ÕÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÍÈÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Αρμοδιότητες: Ο συνεργάτης
και εκπρόσωπος της εταιρίας
στο καταναλωτικό κοινό θα:
q¢ÖÒ¿ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ ÑÇÌÄÌÇºÏÓÐÇ
ÊÀÈÑÇÌÍÈÍÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÇÌÀÏÀËÀÁ» ÑÇÌÑÍÍÒºÑÇÐÇ 
ÑÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ ÑÇÌÀÏÀÆÆÄË¼À
ÑÇÌÀÌÀÑÏÍÅÍÃÍÐ¼ÀÊÀÈÑÇÐÓÐÑ»ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇ
ÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÈ¬ËËÓÌÏÍÇÒÄÈÎÌ
q°ÇÏÄ¼ÑÇÌÄÖÑÀÉ¼ÀÑÓÌÕÎÏÓÌ ÑÈÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÈÖÆÈÄÈÌ»Ô
qÖÁ¬ËÄÈÐÑÍÌÐÓÐÑ½ÑÏ½ÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÊÀÑÀ
ÐÑ»ÀÑÍÔ ÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ 
ºÑÐÈ½ÓÔºÕÍÖÌÍÏÈÐÒÄ¼À½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
£ÇÑÍ¿Ä¬ÄÐÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÍÍÒºÑÇÐÇÑÍÖ
ÌºÍÖÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÑÇÌÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
ÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÌÍ¬ÃÀÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÀÔ
ÐÑÇ¦ÀÏ½ËÍÖÑÇË ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä
ÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÄÒºÀ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHS2K0
Πωλήτρια
για το κατάστημα στον Πειραιά
Απαραίτητα προσόντα/ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÆÄÌÈÊ½ÑÄÏÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÖ½ÃÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔ
ÓË»ÐÄÓÌ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÌºÄÔÑ¬ÐÄÈÔ
ÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS/-O:K
½ÑÀ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÀΤερκενλή ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ
Οδηγοί/Πωλητές Καταστήματος
για μόνιμη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÇÕÀÌ»Ô
qÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSVG
½ÆÌÓÐÑ½ÊÀÑ¬ÐÑÇÀÀÌÃÏÈÊÎÌÄÌÃÖ¬ÑÓÌÐÑÇÌ
ÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ¦ÀËÀÀÏÈ¬Ô×ÇÑÄ¼ÑÀÈ¬ÄÐÀÖ¬ËËÇËÍÔ
ÌÄÀÏ½Ô»ÊÍºËÀ 
Υπάλληλος Καταστήματος
Πωλητής/τρια
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
q¢ÖÃÈ¬ÒÄÑÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q¢ÖÆºÌÄÈÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
&.O'»ÀÖÑÍÏÍÐÎÓÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÈÔÎÏÄÔ
ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΠιέτρης Βιοτεχνία Ειδών Διατροφής
Α.Ε.ÐÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÆÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Πωλήτριες/ές
Λιανικών Σημείων
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSW4K.#
Η Κωτσόβολος  Ç Í  ÀËÖÐ¼ÃÀ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÄÈÃÎÌ ÄÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈºËÍÔ
ÑÍÖÃÈÄÒÌÍ¿ÔÍ¼ËÍÖ%JYPOT ×ÇÑ¬
Πωλητές/τριες
Μερικής Απασχόλησης
ÈÀÑÍÖÍÊÀÑ¬ÐÑÇ¬ÑÇÔÐÑÇÌ¢ËÄÖÐ¼ÌÀ¢¼ÐÑÄ¬Ì
ÒÏÓÍÔÍÖÄÈÊÄÌÑÏÎÌÄÑÀÈÐÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇÈÀÊÏ¼ÌÄÐÑÄÆÈÀÑÍ¬ÒÍÔÐÀÔÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÇÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ´ÕÄÑÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ºÑÍÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ

Αν ναι και:
qÈÀÒºÑÄÑÄ ÄÖÕºÏÄÈÀ ÐÑÇÌ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÊÀÈ ÐÀÔ
ÀÏºÐÄÈÌÀÁÍÇÒ¬ÑÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÄÑÈÔÆÌÎÐÄÈÔÐÀÔ
qÀÔÊÈÌÇÑÍÍÈÄ¼ÇÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q ÌÀ×ÇÑ¬ÑÄÐÖÌÄÕÎÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
ÊÀÈÄÉºËÈÉÇ
q°½ÑÄÒÀÕÀÏÍ¿ÄÌÀÐÀÔÆÌÓÏ¼ÐÍÖÄÀ½ÊÍÌÑ¬
Η εταιρία θα σας στηρίξει σε κάθε βήμα
σας προσφέροντας:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÐÅ¬ËÈÐÇÊÀÈCPOVT
qÇÀÌÑÈÊºÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÌÎÐÄÈÔÕÏ»ÐÇ):
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÍÈ¬ÌÃÏÄÔ
qÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½ÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÇÊÀÑÍÕ»ÑÖÕ¼ÍÖ°¢¥ 
¥¢¦ °¢»¬ËËÇÔÐÕÍË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος (μέλος του
ομίλου Dixons Carphone plc): ¤ ¦ÓÑÐ½ÁÍËÍÔ
Ä¼ÌÀÈÇÍÀËÖÐ¼ÃÀÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÈ
ÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÀ½ºÌÀ
ÀË½ÀÆÀ×¼ÐÑÇÌ Ò»ÌÀÊÀÈÐ»ÄÏÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÑÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÊÀÑ¬ÐÑÇÀXXX
LPUTPWPMPTHS ÄÌÎÀÀÐÕÍËÄ¼ÊÀÈ¬ÌÓÀ½
ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÎËÇ
ÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ 
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ÍÈÊÈÀÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌ 
ÅÓÑÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÄÉÍËÈÐÍ¿  ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÀÏ¬ÃÍÐÇÔ 
ÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ ÄÈÐÊÄÖ»ÔÊÀÈÏÍÐÑÀ
Ð¼ÀÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÄÑ¬ÑÇÌÎËÇÐÇÄÑÇÐÄÈÏ¬
ÖÇÏÄÐÈÎÌ4VQQPSUÍ
Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:
q'BDFCPPLXXXGBDFCPPLDPN,PUTPWPMPT
q5XJUUFSIUUQTUXJUUFSDPN,PUTPWPMPT0O
q:PV5VCFIUUQXXXZPVUVCFDPNVTFS
,PUTPWPMPTHSFFDF
q(PPHMF1MVTIUUQTQMVTHPPHMFDPN

QPTUT
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÑÍIUUQDPSQPSBUF
LPUTPWPMPTHS ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link:
IUUQTTXSHS'2,F
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀVicko Ë½ÆÓÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔ
ÐÑÇÌ ÄÆÕÎÏÈÀ ÀÆÍÏ¬  ÄÈÒÖÄ¼ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÆÈÀ
ÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÇÔÐÑÍÊºÌÑÏÍÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Πωλήτριες Λιανικής
Απαιτούμενα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÖÍËÍÆÈÐÑ»
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÏÍÅÍÏÈÊ¬ÊÀÈÆÏÀÑ¬
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÉÓÐÑÏÄÅ»Ô ÖÄ¿ÒÖÌÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀ½ÃÍÐÇÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ¬
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÀÄÆÏ»ÆÍÏÍÏÖÒ½
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÌÀËËÀÐÐ½ÄÌÀÓÏ¬ÏÈÀ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
Αρμοδιότητες:
qÎËÇÐÇÄÈÃÎÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔ
q¢Å¬ÌÈÐÇÄÊÏÍÐÎÇÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q°ÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
Παροχές:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô
qË»ÏÇÔÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÄ
ºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ®ÈÄÌ
ÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÒÀ ÏºÄÈ ÌÀ ÐÖËÇÏÎÐÍÖÌ ½ËÀ
ÑÀÄÃ¼ÀÑÇÔÅ½ÏÀÔÐÑÍIUUQTTXSHS%KW&T°Í
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÍÖÒÀÄÈÐÖÌÀÅÒÄ¼ÒÀÏºÄÈÌÀÄ
ÏÈºÕÄÈ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÊÀÈÌÀÄ¼ÌÀÈÐÄ
ÍÏÅ»8PSE»1%'¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÑ¿ÕÍÖÌ
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ»ÔÄÑÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
Πωλητής-τρια/Ταμίας
Super Market (Λάρισα)
ÑÇÌBazaar Α.Ε,ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌ¡ÄÏÍ¿
ÊÀ ½ËÍÈÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔ ÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀ
Ä¼ÌÀÈÃ¼ËÀÐÑÍÌÊÀÑÀÌÀËÓÑ» ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌ¬ÂÍÆÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖ´ÕÍÌÑÀÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄ½ËÇ
ÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÊÀË¿ÑÍÖÄÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÀÌ¬ÆÊÄÔ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔÏÓÑÀÏÕÈÊÍ¼ÀÔÐÑ½ÕÍÈÄ¼ÌÀÈÇ
ÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇÄÄÀÆÆÄË
ÀÑÈÐ½ ÇÄ¼ÑÄÖÉÇÕÀÇËÎÌÑÈÎÌ ÇË»ÏÇÔÊÀÈ
ÄÈËÄÆºÌÇÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÇÐÖÌÄÕ»ÔÏÀÆ
ÀÑÍÍ¼ÇÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌÏÍÔ½ÅÄËÍÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε
ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÏ½ÑÀÐÇ
ÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÀÆÍÏÎÌ
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÀÔÈÃÀÌÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔÀÔ¬ÂÍÆÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Τα καθήκοντά σας:
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÑÄÍÈÊ¼ËÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ 
½ÓÔÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑÀÄ¼ÍÖ ÑÍÌÀÌÄÅÍÃÈÀÐ½
ÑÓÌÏÀÅÈÎÌ ÑÇÌÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔÊÀÈÑÇÌ
ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÀÍÆÏÀÅÎÌ
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÑÄÆÈÀÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÀÐÕÍËÄ¼ÐÑÄÄÑÇÃÈ¬ÑÀÉÇÊÀÈÑÇÌÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇ
ÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ ÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»
ÑÓÌÊÀÌÍÌÈÐÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÑÇÌÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÄË»ÏÇ»ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ 
ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
Το προφίλ σας:
q´ÕÄÑÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÑÄËÄ¼ÑÄ
Ï½ÑÖÍÄÖÆºÌÄÈÀÔÀºÌÀÌÑÈÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÀÔÃÈÀÊÏ¼ÌÍÖÌÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
qÀÔÀÏºÐÍÖÌÇÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÍÈÊÍÈÌÍ¼
ÐÑ½ÕÍÈ
q¥ÃÀÌÈÊ¬ÃÈÀÒºÑÄÑÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÄÍÏ¼ÍÖ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÕÏÍÌÎÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
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Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇ
ÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄÏ¼ÍÖ
ÄÁÃÍ¬ÃÓÌÐÀÔÀÏºÕÍÖÄÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀ
ÆÈÀÑÇÒºÐÇÐÀÔÎÐÑÄÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÅÈËÍ
ÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔÀÊ½ÇÊÀÈÀÌÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÑÄ
ÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍIUUQTTXSHS.YC(
Πωλητής Καταστήματος
´ÕÄÑÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÀÔ
ÄÌÃÈÀÅºÏÄÈÍÕÎÏÍÔÑÓÌÍÃÍÌÑÈÀÑÏÈÊÎÌÇÕÀÌÇ¬
ÑÓÌ¢¼ÐÑÄÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÍ¼Ä¬ÒÍÔÆÈÀÓË»ÐÄÈÔ
ÌÇÀ¬ÌÑÇÐ»ÐÀÔÄ¼ÌÀÈÌÀÈ Ñ½ÑÄÀÖÑ»ÇÄÖÊÀÈÏ¼À
ÐÀÔÄÌÃÈÀÅºÏÄÈ
Παροχές: Η εταιρία προσφέρει τις παρακάτω
παροχές στον πωλητή καταστήματος:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Aρμοδιότητες: Ως πωλητής καταστήματος
θα πρέπει να:
qÀÏºÕÄÑÄÍÈÍÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÐÄÏÍØ½ÌÑÀÍÃÍÌÑÈÀÑÏÈÊÎÌ
ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
q¢ÈÃÄÈÊÌ¿ÄÑÄ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÊ¬ÀÔ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÍÖÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÐÑÄ
q§ÄÏÈÌ¬ÑÄÆÈÀÑÇÌÊÀÑ¬ËËÇËÇÏÍÁÍË»
ÊÀÈÑÍÍÒºÑÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÖÌÄÈÐÅºÏÄÑÄÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Προσόντα: Ο ιδανικός υποψήφιος για τη θέση
του πωλητή καταστήματος θα πρέπει
να διαθέτει τα παρακάτω:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÄÊÀÑ¬ÐÑÇÀÍÃÍÌÑÈÀÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌ
»ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ 
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÖÄËÈÉ¼ÀÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Πληροφορίες:ÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈ
Ê¬ÄÑÇÒºÐÇÑÍÖÓËÇÑ»ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÀÏÀÊÀËÎ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÑÄ Ä ÑÇÌ ¶ËÈÀ ÖÄÏÍÍ¿ËÍÖ ÐÑÍ
 ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä Ë¬ÁÄÑÄ Ö½ÂÇ ½ÑÈ ÆÈÀ
Ë½ÆÍÖÔ ÃÈÀÅ¬ÌÄÈÀÔ ÊÀÈ ÈÐ½ÑÈÇÔ ÄÑÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ  ÒÀ
ÀÉÈÍËÍÆ»ÐÍÖÄ½ÌÍÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔÍÖÖÍÁ¬ËËÍÌÑÀÈ
ºÐÓÑÍÖTJUFÀÔ§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
½ËÓÌÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌÍ¿Ä
½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÏÍÊÄÈºÌÍÖ
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»
ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ1MFBTFOPUF
UIBUGPSUSBOTQBSFODZBOEFRVJUZSFBTPOT POMZUIPTF
BQQMJDBUJPOTNBEFPOMJOFWJBPVSTJUFXJMMCFBTTFTTFE
"GUFSUIFTDSFFOJOHPGBMMUIF$7TSFDFJWFE XFXJMMPOMZ
DPOUBDUUIFDBOEJEBUFTXIPNFFUUIFSFRVJSFNFOUT
PGUIFKPCUPBSSBOHFBOJOUFSWJFX"MMBQQMJDBUJPOT
BSFDPOTJEFSFETUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍMink: IUUQTTXSHS#K459
ÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÀÔÐÑÇΚαρδίτσα ÄÈÒÖÍ¿Ä
ÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÄ
Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿):
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÍ¼ÊÇÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
ÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀËÈÀÌÈÊ»Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
q Ì¬ÑÖÉÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇ
ÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏ½ÆÏÀÀÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
qÏÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÀÌºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀ
ÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÊ¬ÌÍÌÑÀÔÊËÈÊÐÑÍIUUQTTXS
HSM$(+ÊÀÈÄÈËºÆÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό θέσης MNG45.
®ÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔ Φούρνος Βενέτη, ÏÓÑÍ½
ÏÍÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
DBGi ÀÌÀ×ÇÑ¬ÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Πωλήτριες/ές
για τη Βάρκιζα
Γενική περιγραφή θέσης:¢ÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÍÈÍÑÈÊ»Ô
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÊÀÈ ¬ÏÑÈÓÌ ÖÇÏÄÐÈÎÌ ÏÍÔ ÑÍÖÔ
ÊÀÑÀÌÀËÓÑºÔ
Αρμοδιότητες:
q¿ÌÀÂÇÄËÀÑÄÈÀÊÎÌÐÕºÐÄÓÌÄÑÍÖÔÊÀÑÀÌÀËÓÑºÔ
qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÀÌÀÆÊÎÌÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÏ½ÑÀÐÇ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÐ¿ÅÓÌÀÄÀÖÑºÔ
q¦ÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÌÄÍÏÍÐËÀÁÀÌ½ÄÌÓÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔËÇÏ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÑÇÔÄÈÊ½ÌÀÔ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÏÍÔÎËÇÐÇ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÓÌÄÈÒÖÇÑÎÌÄÈºÃÓÌ
ÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔÑÍÖÓËÇÑÇÏ¼ÍÖ
Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÓÔÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
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q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
ÐÄÕÎÏÍÖÔÖÆÄÈÍÌÍÈÊÍ¿ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÍÔ
Διαπροσωπικές ικανότητες:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qºÐÈÐÇÍÀÃÈÊÍ¿ÌÄ¿ÀÑÍÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÖÌÀÃÄËÅÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌºÄÈÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÀÍÃ¼ÃÄÈÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q®ÈÊÄÈÍÒÄË»ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÀÏÍÕ» CPOVT 
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌÁÀÐÈÊÎÌÀÏÕÎÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄËÀÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q°ÀÉ¼ÃÈÀÀÌÀÂÖÕ»Ô
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink
IUUQTTXSHSS5C2
ÀËËÈÊ»ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÈÀÆÊ½ÐÈÍÔÇÆºÑÇÔ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô ÀÌÀ×ÇÑ¬
ÆÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔ¬ÑÍÀÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Πωλητής/τρια
Άρτου & Ζαχαροπλαστικής
Γενική περιγραφή θέσης:
q¤ÒºÐÇÀÖÑ»ÐÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÌÄÈÑÖÕ¼ÀÑÍÖPaulÄ
ÑÍÌÀÀÏºÕÄÈÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÐÄ½ËÍÖÔÑÍÖÔ
ÄË¬ÑÄÔÀÔ ÏÍÐÅºÏÄÈÍÈÍÑÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÐºÁÄÑÀÈ
ÊÀÈÃÈÀÑÇÏÄ¼ÊÀÒÀÏ½ÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÄÌÄÏÆÄ¼
Ð¿ÅÓÌÀÄÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÊÀÈÑÈÔÀÉ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες:
q²Ñ¼×ÄÈÄËÀÑÄÈÀÊºÔÐÕºÐÄÈÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÄ¼
ÈÊÀÌÍÍÈÇºÌÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÈÄÏÄÖÌ¬ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÏÍÑÄ¼ÌÄÈÑÀÊÀÑ¬ËËÇËÀÏÍØ½ÌÑÀÀÊÍ¿ÄÈ
ÊÀÈÐÖÁÍÖËÄ¿ÄÈÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÀÏºÕÄÈÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬Ä¼ÄÃÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
q ÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÍÖÔÊÀÌ½ÌÄÔÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÒÄÑÈÊÍ¿ÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q¢ÌÄÏÆÄ¼Ä»ÒÍÔÊÀÈÄÈËÈÊÏ¼ÌÄÈÀ
q¢ÌÄÏÆÄ¼Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÀÉ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Επιπλέον προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
ÊÀÈÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ºÑÇÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÄ¢ËËÇÌÈÊ¬ÊÀÈ ÆÆËÈÊ¬
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
ÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÖÆÄÈÍÌÍÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ
ÊÀÒÀÏ½ÍÈÌÈÊ½ÇÑÏÎÍÊÀÈÁÈÁËÈ¬ÏÈÍÖÆÄ¼ÀÔ
Διαπροσωπικές ικανότητες:
qÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
Ö½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink
IUUQTTXSHSR-VQ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀPop Air ÇÍÍ¼ÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ ×ÇÑÄ¼
Πωλητές/τριες
ÈÀÄÏÈÊ»ÊÀÈË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍ4NBSU1BSL.
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSPQ'8O
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Trenkwalder Jobcenters Hellas ÆÈÀ
ËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄÆ¬ËÍÖÄË¬ÑÇÑÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍ
ÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬
ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ¬ÏÈÐÀÔ
Υπάλληλο Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
(Λάρισα)
Απαιτούμενα προσόντα: 
qÄÖÑÄÏÍÁ¬ÒÈÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÇÕÀÌ»Ô
Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
ÀÏÀÊÀËÎÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄκωδικό
θέσης YL/IDÐÑÍlinkIUUQTTXSHS$(2'U»ÐÑÍ
GBY§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖ
ÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀ
ÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ ÒÀ ÑÇÏÇÒÄ¼ À½ËÖÑÇ
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¤Εστία Αρτοποιία ¼ÀÏÓÑÍ½ÏÀÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÊË¬ÃÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔÊÀÈÑÇÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÄ
ÍÏÆÀÌÓºÌÍÃ¼ÊÑÖÍÐÇÄ¼ÓÌÎËÇÐÇÔÐÑÇÄÐ
ÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÐÑÇÌανατολική Θεσσαλονίκη:
Πωλητή/τρια
Προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÐÖÌÒ»ÊÄÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖÊÀÈÐÖÁÍË»ÐÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ

q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
ÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÖÆÄÈÍÌÍÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ
Προσφέρονται:
q ÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS2VI-8
®½ÈËÍÔMarket InÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»ÅÈÍ
ÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÆÈÀ
ÑÍÖÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌ Æ¼À§ÀÏ¼ÌÀ
ÐÑÍ¦ÍÏÓ¼
Πωλητής Κρεοπωλείου
(κωδικός θέσης: BUK 1/18)
Προφίλ υποψηφίου:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Προσφέρονται ÁÀÐÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ ÑÇÔ
ÒºÐÇÔ  ÐÑÍ link IUUQTTXSHS59[C » ÐÑÍ GBY
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀ
ÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤Alouette A.E.,ÄÀÏÍÖÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÀÈÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÌ½ÑÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
Πωλήτρια-μερικής απασχόλησης
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSC&;+
¤ÀËÖÐ¼ÃÀsuper markets Κρητικός Α.Ε. ÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖËÈÀÌÄÍ
Ï¼ÍÖÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇ
ÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÄÈÏÀÈ¬:
Προσωπικό Πώλησης
για το Τμήμα Αλλοιωσίμων
(Tυριά/Aλλαντικά)
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÏ½ÑÖÍ
ÄÖÆºÌÄÈÀÔÀºÌÀÌÑÈÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇ
ÄÏÆÀÐ¼À
q§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÐÀÔÀÏº
ÕÍÖÄÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀÆÈÀÑÇÒºÐÇÐÀÔ ÎÐÑÄ
ÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
ÀÊ½ÇÊÀÈÀÌÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÑÄÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀ
ÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍlinkIUUQT
TXSHS:P6
Sales Advisor (Ελληνικό)
Function:$#6
Band: 4UBGGCBOE
Sub-function:3FUBJMTBMFT
Reports to: 4IPQNBOBHFS
®È4BMFT"EWJTPSTÀÔÏÍÐÅºÏÍÖÌÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÍÖ
ÄÈÐÊºÑÍÌÑÀÈÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÀÔÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔ
Ë¿ÐÄÈÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÀÉÈÍÍÈÎÌÑÀÔÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈ
ÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÏºÕÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÀÏ¬ËËÇËÀ
¼ÀÀ¼ÐÑÄÖÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
Τι ζητάμε:
q¢ÌÒÍÖÐÈÀÐ½ ¬ÒÍÔÆÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
ËÇÏÍÅÍÏÈÎÌÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÆÌÎÐÄÓÌ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÒºÀÑÀÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
ÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÑ¬ÃÍÐÇÔÆÌÎÐÇÔÄÀË½
ÊÀÈÊÀÑÀÌÍÇÑ½ÑÏ½Í
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÄÊ¬ÒÇÐÇÑÇÔÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÔ
ÀÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
Τυπικά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦ 5&*» ¢¥
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
8JOEPXT .40GGJDF 
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
Τι προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q§ÍÌÀÃÈÊºÔÏÍÐÅÍÏºÔÐÄÊÈÌÇÑ½ ÐÑÀÒÄÏ½
ÊÀÈÑÇËÄ½ÏÀÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSGR#"
)Perideo Group ÊÀÑºÕÄÈÇÆÄÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍ ÑÍÖ ÊÍÐ»ÀÑÍÔ  Ä Ã¼ÊÑÖÍ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÀ½ÕÎÏÄÔÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔ
ÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÌÀ
ÄÌÑ¬ÉÍÖÄÐÑÇÃÖÌÀÈÊ»Í¬ÃÀÀÔ
Πωλήτριες
ÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÀÔÐÄ¢ÏÍ¿ÊÀÈ5IF.BMM
Αρμοδιότητες:
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌ ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÊÀÈÊÀÌ½ÌÓÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇ¬ÂÍÆÇÔÄÈÊ½ÌÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ

qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
q Ì¬ËÇÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÍÀÃÈÊ»
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÍÖÊÍÐ»ÀÑÍÔÄÈÃÎÌÍËÖÑÄËÄ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÑÇÔÏÓÐÈÊ»Ô
qÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼
ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ ÄÈÐÖÌ¬ÑÍÌÑÀÔ
¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑÍÖÔÐÑÍlink: IUUQT
TXSHSF,#.W
Πωλητής Καταστήματος
Ανθοπωλείου/Διακόσμησης (Χαλάνδρι)
¢¼ÐÀÈÄÖºËÈÊÑÍÔÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔQSFNJVN
ÏÍ¿ÕÓÌ§ÍÏÄ¼ÔÌÀÐÖÁÍÖËÄ¿ÄÈÔÀÀÈÑÇÑÈÊÍ¿Ô
ÄË¬ÑÄÔ °ÎÏÀ ÍÏÄ¼Ô ÌÀ ÄÏÆÀÐÑÄ¼Ô ÐÄ ¼À ÃÖ
ÌÀÈÊ»ÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À¤ ManpowerGroup ÆÈÀ
ËÍÆÀÏÈÀÐ½ÆÌÓÐÑ»ÔÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÔÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÌÒÍÓËÄ¼ÓÌÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÔ ÆÌÓÐÑ»ÔÆÈÀ
ÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÓËÇÑ»
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÆÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Αρμοδιότητες: ®ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÒÀºÕÄÈ
ÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÑ½ÐÍÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÑÍÖ ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ½ÐÍ ÊÀÈ ÑÇÔ ÊÀÒÇÄÏÈÌ»Ô ËÄÈ
ÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖ
Πιο συγκεκριμένα:
qÖÁ¬ËËÄÈÐÑÍÌÐÓÐÑ½ÑÏ½ÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÉÖÇÏÄÑÄ¼ÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÏÍÑÄ¼ÌÄÈÐÖÌÃÖÀÐÍ¿ÔËÄÈÑÍÖÏÆÎÌÑÀÔ
ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ¬ÏÍÔÑÍÌÄË¬ÑÇ
q¢ËºÆÕÄÈÑÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ ÑÇÌÀÏÀÆÆÄË¼À 
ÑÇÌÀÏÀËÀÁ»ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
ÈÃÀÌÈÊ¬ÆÄÓÍÌÈÊºÔÐÍÖÃºÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄQSFNJVNCSBOE
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qºÐÄÖÐÇÆÈÀÑÍÀÍÑºËÄÐÀ ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ»
ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Ä¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Απολαβές-εργασιακό περιβάλλον:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÐÑÀÒÄÏºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔ
q ÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖÏ½ÐËÇÂÇ ¬ÄÐÀ
q¡POVTÓË»ÐÄÓÌ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÓÏ¬ÏÈÍÊÀÈÇºÏÄÔÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS/XS(C
Πωλητές/τριες
Μερικής Απασχόλησης (Αθήνα, Bάρη)
)Jysk ÀÌÀ×ÇÑ¬ÀÅÍÐÈÓºÌÍÖÔÓËÇÑºÔ¢¼ÐÑÄÏ½ÒÖÍÈ
ÌÀÊ¬ÌÄÑÄÑÇÌÖºÏÁÀÐÇÆÈÀÌÀÊËÄ¼ÐÄÑÄÈÀÎËÇÐÇ
ÀÔÀÏºÐÄÈÌÀÄÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÑÀÕ¿ÑÀÑÀÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÐÖÌÄÕÄ¼ÔÏÍÊË»ÐÄÈÔ ÍËÀÁ¬ÌÄÑÄ
ÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÇÌÍ¬ÃÀ°½ÑÄÏºÄÈÌÀÄ¼ÐÑÄÍ
ÖÍÂ»ÅÈÍÔÍÖÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä
Δείχνετε αφοσίωση και:
qºËÄÑÄÌÀÊ¬ÌÄÑÄÓË»ÐÄÈÔ
q¼ÌÄÑÄÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÑÍÖÔÏÍÐÅºÏÄÑÄÈÀÍÌÀÃÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÀÆÍÏ¬Ô
qÍÖËÄ¿ÄÑÄÐÊËÇÏ¬ÊÀÈÄ¼ÐÑÄÄÌÄÏÆ½ºËÍÔ
ÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
qÄÕÓÏ¼×ÄÑÄÐÄºÌÀºÌÑÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q´ÕÄÑÄÑÍÊ¼ÌÇÑÏÍÊÀÈÑÇÅÈËÍÃÍÉ¼ÀÌÀÊ¬ÌÄÑÄ
ÊÀÏÈºÏÀÐÑÇ+ZTL
Συναντάτε τις ευκαιρίες
και σας προσφέρουμε:
q´ÌÀÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½CPOVTÍÖÒÀÀÌÑÀÄ¼ÂÄÈ
ÑÈÔÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÑÀÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÏÎÑÇÔÑ¬ÉÄÓÔ
ÏÀÊÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q°ÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÐÖÌÀÆÓÌÈÐÑÄ¼ÑÄ ÌÀÊÄÏÃ¼ÐÄÑÄ
ÊÀÈÌÀÆÈÍÏÑ¬ÐÄÑÄÑÀÊÀË¬ÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
q§ÈÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÑÀÈÏÈÊ»ÊÍÖËÑÍ¿ÏÀ
q¥ÃÈÓÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
½ºÌÀÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÇÀÌ¼ÀÑÍÇ+ZTLÄÄÊÑ¬ÒÇÊÄ
ÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄÍË½ÊËÇÏÍÑÍÌ
Ê½ÐÍÈÀÌÀÄÉÀÐÅÀË¼ÐÍÖÄÑÇÄËËÍÌÑÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ 
ÕÏÄÈÀ×½ÀÐÑÄÑÍÖÔÊÀË¿ÑÄÏÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ÃÏ¬ÉÑÄ
ÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÆ¼ÌÄÑÄºËÍÔÑÇÔ+ZTL¢¬ÌÃÄ¼ÉÄÑÄ
ÀÅÍÐ¼ÓÐÇ ÒÀÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÑÄÑÈÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ ÍÐÑÍË»
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+LX#ZÆÈÀÌÀ
¬ÏÄÑÄÑÇÌÊÀÏÈºÏÀÐÀÔÐÑÀÕºÏÈÀÐÀÔ
¸ÈËÍÔ ÄÐÑ¼ÀÐÇÔ ×ÇÑÄ¼ ÆÈÀ ¬ÄÐÇ Ï½ÐËÇÂÇ ÐÄ
ÒºÐÇ Ë»ÏÍÖÔ ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ºÌÀ ¬ÑÍÍ ÆÈÀ ÑÇÌ
Ê¬ËÖÂÇÒºÐÇÔ
Yπεύθυνο Καταστήματος/Store Manager
®¤Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÆÈÀÑÇÌ
ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÍÀË»ÔÃÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÔ
½ËÓÌÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ§ÄÑÀÉ¿
¬ËËÓÌÑÀÊ¿ÏÈÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÑÇÔÒºÐÇÔÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌ
Καθήκοντα:
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÐÖÌÑÍÌÈÐ½
½ËÓÌÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔ¬ÏÈÐÑÇÔÊÀÈÍÈÍÑÈÊ»Ô
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÄÄÖÆºÌÄÈÀ
ÊÀÈÏÍÒÖ¼À
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
ÑÍÖÌÄÍÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÆÈÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÀÌ¬ËÇÂÇ
ÑÓÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌÑÍÖ

q¢ÑÍÈÀÐ¼ÀÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÁ¬ÏÃÈÀÔ
ÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÈÒÀÌÎÌÀËËÀÆÎÌ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÒÄ¬ÑÓÌ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖÄÐÑÈÀÑÍÏ¼ÍÖ ÕÑ»ÏÇÐÇ
ÓÏÀÏ¼ÍÖ ÄÅ¬ÌÈÐÇÐÑÍË» 
¬ÃÄÈÄÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÐÓÐÑ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑÍÖÑÀÄ¼ÍÖ
ÑÓÌÄÐÑÈÀÑÍÏ¼ÍÖ ¬ÌÍÈÆÀ ÊËÄ¼ÐÈÍ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔÑÍÖÄÈºÃÍÖ
ÑÓÌÀÍÒÄ¬ÑÓÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÀÏÀËÀÁ»ÊÀÈºËÄÆÕÍÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÖÁÍË»ÐÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÉ¿ÊÍÖ×¼ÌÀÔ
ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÏÍÑ¿ÓÌÐÄÏÁÈÏ¼ÐÀÑÍÔ
ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔÑÓÌÒÄ¬ÑÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÒÎÔÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÐÓÐÑ»Ô
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÔÊÀÈÄÈÊ½ÌÀÔÑÍÖÄÐÑÈÀÑÍÏ¼ÍÖ°»ÏÇÐÇ
ÑÓÌÒÄ¬ÑÓÌÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÈÖÆÄ¼ÀÔÐÑÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
ÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÇÔÊÀË»ÔÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
Προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÃÈÄÖÒÖÌÑÈÊ»
ÒºÐÇÐÄ¢ÐÑÈÀÑ½ÏÈÍÇÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀ
ÐÑÍÌÄÈÐÈÑÈÐÑÈÊ½ÑÍºÀ ¢ÍÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
ÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÖ½¼ÄÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÄÐÇÔÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÏÍÑ¿ÓÌ)"$$1
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÐÄÆÏÀÑ½ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
ÊÀÈÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ 4VOTPGU"NWSPTJB
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS&C9J

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

¤Makemeup CosmeticsÄ¼ÌÀÈÊÍÏÖÅÀ¼ÀÄÑÀÈÏ¼À
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÍÖÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ÊÀËËÖÌÑÈÊÍ¿Ä
ÍÈÍÑÈÊ¬ÄÎÌÖÀCSBOETÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÄÏÀÈÑºÏÓ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÍÈ
ÖÍÂ»ÅÈÍÈÆÈÀÌÀÊÀË¿ÂÍÖÌ¬ÄÐÀÑÈÔÀÏÀÊ¬ÑÓ
ÒºÐÄÈÔÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Εξωτερικοί Πωλητές/Make-up Artists
Αρμοδιότητες υποψηφίων:
q Ì¬ÑÖÉÇÓË»ÐÄÓÌÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ½ÕÈÐÄ
ÈÃÈÎÑÄÔ ÐÄÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔ ÕÎÏÍÖÔÍÍÏÅÈ¬Ô
qÏÍÎÒÇÐÇÊÀÈÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÍÍÏÅÈ¬Ô
q¢¿ÏÄÐÇÊÀÈÃÈÄ¿ÏÖÌÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔ
ÊÀÈÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇ ÄÌÑÍÈÐ½ÔÊÀÈÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÁ¬ÐÄÈË¬ÌÍÖÓË»ÐÄÓÌ
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
ÄÖ¬ÏÕÍÌÑÄÔÊÀÈÃÖÌÇÑÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Προσόντα υποψηφίων:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÍËÍÊËÇÏÓºÌÇ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÄÐÊÍ½ÑÇÌÄÈÑÖÕÇºÌÇÎËÇÐÇ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
ÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ ÄÖÄËÈÉ¼À 
½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF JOUFSOFUÊÀÈTPDJBM
NFEJB
q¢ÅÀÌ¼ÐÈÇÍÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»½Ô ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÐÖÌÇºÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
qÖÌÄÕ»ÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q¢ÏÀÐÈÑÄÕÌÈÊ»¬ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ
Προσφέρονται:
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈ½ÌÍÖÔ
Ä¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍ
ÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ¬ÄÐÇÔÏ½ÐËÇÂÇÔ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÀÈÄÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËºÅÓÌÍ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
.YUO'±Ä¿ÒÖÌÍÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÈÎÏÆÍÔ¦È½ÐÇÔ 
ÑÇËºÅÓÌÍÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍ
ÐÑÀËÍ¿ÌÀÖÐÑÇÏ¬½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖËÇÏÍ¿Ì
ÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
¤ West A.E  ÄÑÀÈÏ¼À ÀÏÍÕ»Ô ÖÇÏÄÐÈÎÌ TBMFT
ÊÀÈNBSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈ
ÀÌÄËËÀÃÈÊ» ÄÁºËÄÈÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇ Ä ÍËÖ
ÄÒÌÈÊºÔ ÊÀÈ ÄËËÇÌÈÊºÔ ÄÑÀÈÏ¼ÄÔ ÍÖ ÈÐÑÍÍÈÍ¿Ì
ÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ
½ËÇÑÓÌΤρικάλων:
Sales Representative
Περιγραφή θέσης:¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀ
ÑÈÊ» ÎËÇÐÇ ÖÇÏÄÐÈÎÌ ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÄÌÑ½Ô
ÄÆ¬ËÓÌÍËÖÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
Προϋποθέσεις:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÖÊÄ¼ÍÖ°¢¥ ¢¥
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌ
ÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÖÌºÄÈÀ
Παροχές:
q±ÂÇËºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔ ÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÄÄÈÐÖÌÀÑ½ÄÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÏÍÐÎÍÖ 
ÄÑÇÌένδειξη SEL001ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS
CFBM3¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÀ
ÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀÏÍÐ½ÌÑÀ ÃÄÌÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
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Τor Ηotel Group  XJUI B TJHOJGJDBOU IJTUPSZ JO
IPTQJUBMJUZGPSNPSFUIBOZFBSTJTTFFLJOHUP
SFDSVJUBUBMFOUFEBOEQBTTJPOBUFQSPGFTTJPOBMBU
UIFQPTJUJPOPGB
Sales Manager
Location:5IFTTBMPOJLJ (SFFDF
Position Summary:5IF4BMFT.BOBHFSXJMMIBWF
UPIBOEMFBMMTBMFTBDUJWJUJFTBOEPWFSTFFTUIFEBZ
UPEBZNBOBHFNFOUPGUIFTBMFTUFBNCZLFFQJOH
UIFDPNQBOZDPNQFUJUJWFBOEJOOPWBUJWF
Key responsibilities:
q*EFOUJGZFNFSHJOHNBSLFUTBOENBSLFUTIJGUT CF
GVMMZBXBSFPGOFXQSPEVDUTBOEDPNQFUJUJPOTUBUVT
q"DIJFWFHSPXUI TFUTBMFTUBSHFUTBOEBDUJWJUZ
LFZQFSGPSNBODFJOEJDBUPST SFQPSUJOQSPHSFTT
UPXBSETBMFT
q#VJMEBOEQSPNPUFTUSPOH MPOHMBTUJOH
DVTUPNFSSFMBUJPOTIJQT NBJOUBJOBOEEFWFMPQ
HPPESFMBUJPOTXJUIFYJTUJOHQBSUOFST BHFOUT 
DPNQBOJFTBOESFHVMBSJOEJWJEVBMHVFTUT
q1SFTFOUTBMFT SFWFOVFBOEFYQFOTFTSFQPSUT
BOESFBMJTUJDGPSFDBTUTUPUIFNBOBHFNFOUUFBN
q*NQMFNFOUBDUJWJUJFTBQQPJOUFECZUIF4BMFT
%JSFDUPSDPODFSOJOHLFZBDDPVOUT
q0SHBOJ[FTJUFJOTQFDUJPOTPGUIFQSPQFSUJFT
XJUIOFXPSFYJTUJOHQBSUOFST
q"UUFOEJOEVTUSZDPOGFSFODFT BOOVBMFWFOUT
BOEQSFTFOUUIFDPNQBOZUPOFXDMJFOUT
q3FJOGPSDFOFUXPSLJOHXJUIDPNQBOJFT
JOUIFJOEVTUSZ
q$PPQFSBUFXJUISFTFSWBUJPOTEFQBSUNFOU
BOEFDPNNFSDF
q"TTJTUUIF%JSFDUPSPG4BMFTJOBOZPUIFS
SFMFWBOUUBTLBTTJHOFE
Requirements:
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOBTJNJMBS
QPTJUJPOJOUIFMVYVSZIPTQJUBMJUZJOEVTUSZ
PSJOBOZPUIFSTBMFTEFQBSUNFOU
q#4.4EFHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO
PSBSFMBUFEGJFME
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG(SFFLBOE&OHMJTI
MBOHVBHFLOPXMFEHFPGBTFDPOEMBOHVBHF
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q"WBJMBCJMJUZUPUSBWFM
q$PNQVUFSMJUFSBDZ FYQFSJFODFXJUI1.4
TZTUFNT
q4USPOHCVTJOFTTTFOTFBOEJOEVTUSZFYQFSUJTF 
FYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT CVEHFUT
BOEOVNCFSTPSJFOUFEQFSTPO
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZ UFBNQMBZFS GPDVTFE
POBDDPNQMJTIJOHIJHIRVBMJUZSFTVMUT
Tor Hotel Group offersBOFYDFMMFOUQSPGFTTJPOBM
XPSLJOHFOWJSPONFOU EBJMZNFBMTBOEGVSUIFSDBSFFS
EFWFMPQNFOUXXXUPSIPUFMHSPVQHS
"MMDBOEJEBUFEFUBJMTXJMMCFLFQUTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
1MFBTFTFOEBOVQEBUFEDWXJUISFDFOUQIPUPUP
UIFGPMMPXJOHlinkIUUQTTXSHSV7Y9)
Υπεύθυνοι Marketing & Πωλήσεων
¤We MarketingÄºÃÏÀÑÇÌ¬ÑÏÀÊÀÈÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖNBSLFUJOHÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍ
ÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÖÄ¿ÒÖÌÍÖÔNBSLFUJOHÊÀÈÓË»ÐÄÓÌ
ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ¬ÑÏÀÔ
Καθήκοντα:
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÊÀÀÌÈÎÌ
q Ì¬ÑÖÉÇÓË»ÐÄÓÌ
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀÌÒÏÓ¼ÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
Παροχές:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÊÀÈÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Απαραίτητα προσόντα: 
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô ÄÈÒÖÇÑ½ 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÏÀÑ½ÔÏÍÅÍÏÈÊ½ÔË½ÆÍÔ
Απαραίτητες ικανότητες:
®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÆÈÀ¬ÄÐÍÉÄÊ¼ÌÇÀ
ΠαρέχεταιË»ÏÇÔÊÀÈÃÓÏÄ¬ÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÒÀÏºÄÈÌÀÄ¼ÌÀÈ¬ÄÐÀÃÈÀÒºÐÈÍÈ®È
ÒºÐÄÈÔÃÄÌÀÅÍÏÍ¿ÌËÀÐÈº ÅÖËË¬ÃÈÀ UFMFNBSLFUJOH
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHSFZD7#ÀÑÇÏÇÒÄ¼
ÐÄÈÏ¬ÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÔ
Sales Manager
Αθήνα-Κωδικός θέσης: SAL 0409
Περιγραφή:ÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÁÈÍÑÄÕÌÈÊ»
ÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÍÌ¬ÃÀÕÇÈÊÎÌÏÎÑÓÌÖËÎÌÀÌÀ×ÇÑ¬
4BMFT.BOBHFSÆÈÀÑÇÌÀÌÀ×»ÑÇÐÇÌºÓÌÄÈÕÄÈÏÇÀ
ÑÈÊÎÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½¡¡ÄÄÆ¬ËÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÊÀÈÀËÖÐ¼ÃÄÔ
ËÈÀÌÄÍÏ¼ÍÖÊÀÈÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÇÔÊÄÏÃÍÅÍÏ¼ÀÔÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Καθήκοντα θέσης:®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀ
ÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÄÑÇÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÄÍÏÈÊ»ÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÑÍÄÉÓÑÄ
ÏÈÊ½ ÑÇÕÀÏÑÍÆÏ¬ÅÇÐÇÀÆÍÏÎÌÊÀÈÑÇÌÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
ÊÀÑ¬ËËÇËÓÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌ ÑÇÌÖÍÁÍË»
ÏÍÐÅÍÏÎÌ ÑÈÔÃÈÀÏÀÆÀÑÄ¿ÐÄÈÔÊÀÈÑÍÊËÄ¼ÐÈÍ
ÐÖÅÓÌÈÎÌÄÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ ÑÇÐÖÄÑÍÕ»
ÐÄÃÈÄÒÌÄ¼ÔÄÍÏÈÊºÔÊÀÈÊËÀÃÈÊºÔÄÊÒºÐÄÈÔÆÈÀ
ÑÇÌÀÌÀ×»ÑÇÐÇÌºÓÌÐÖÌÄÏÆÀÐÈÎÌ ÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÄÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÍÈÍÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖÆÈÀÑÇÌÑ»ÏÇ
ÐÇÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÑÍÌºËÄÆÕÍÑ»ÏÇÐÇÔ
ÐÖÅÓÌÈÎÌÀÏÀËÀÁ»Ô ÀÏ¬ÃÍÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄ
ÄË¬ÑÄÔ ÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÖÅÓÌÈÎÌÊÀÈ
ÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÔÄÉÀÆÓÆÈÊÍ¿NBSLFUJOH
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÈÔÄÉÀÆÓÆºÔÊÀÈÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ##
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ
ÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
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qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÊÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:https://swr.gr/VCB29
¤peopleatwork-hellasÄ¼ÌÀÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÐÄÒºÀÑÀÐÑÄËºÕÓÐÇÔ
ÊÀÈ ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÑÍÖ ÀÌÒÏÎÈÌÍÖ ÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÑÍÖÔ 
ÑÍÆÏÀÅÄ¼ÍCPVUJRVFÍÖÍÏÄ¼ÌÀÄÐÑÈ¬×ÄÈÊÀÈ
ÌÀÊÀË¿ÑÄÈÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÑÈÔ
ÀÌ¬ÆÊÄÔ ÑÓÌ ÄÑÀÈÏÈÎÌ ÊÀÈ ÑÓÌ ÖÍÂÇÅ¼ÓÌ ®
ÄË¬ÑÇÔ ÀÔ Ä¼ÌÀÈ ÄÍÏÈÊ» ÄÑÀÈÏ¼À Ä ÏÍØ½ÌÑÀ
ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ»ÔÅ¿ÐÇÔ ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
ÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÄÏÀÈÑºÏÓÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ 
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÐÑ½ÕÍ
ÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÓË»ÐÄÓÌ Ä
ºÃÏÀÊÀÈ×ÎÌÇÄÖÒ¿ÌÇÔÑÇÖÑÈÊ»¢ËË¬ÃÀ
Πωλητής Χονδρεμπορίου
Δυτικής Ελλάδα(κωδ: DE-18)
Το έργο:¤ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÊÀÈÇÄÌÄÏÆ½ÔÐÖÄ
ÑÍÕ»ÐÑÇÌÄÏÀÈÑºÏÓÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÍÖÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»
ÄÖÒ¿ÌÇÔ ÄÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÓÌÐÑ½ÕÓÌ
Προδιαγραφές θέσης:
q¢ÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔÐÄÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
»ÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÍÕÇ¬ÑÓÌ
q°ÄÕÌÈÊ½ÏÍÅ¼ËÖÍÂ»ÅÈÍÖ ÄÊÀË»ÆÌÎÐÇ
ÄÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÐÑÇË¼ÀÌÐÇÇÕÀÌÎÌ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌ
ÐÄÓË»ÐÄÈÔÕÍÌÃÏÄÍÏ¼ÍÖ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÍÏÈÊ½ÏÍÅ¼Ë ÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÔ
ÊÀÈÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ
ÓË»ÐÄÓÌ Ê½ÐÑÍÖÔÊÀÈÊºÏÃÍÖÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÒºÀÑÀÑÄÕÌÈÊÎÌ
ÓË»ÐÄÓÌ ÃÈÀÏÀÆÀÑÄ¿ÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀºÏÄÖÌÀÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÐÑÍÕÄÖºÌÇÔ
ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÄÈÐÊºÂÄÓÌÐÄÄË¬ÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ 
ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÍËÍÆ¼ÀÔ ÄÈÒÍ¿Ô ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÍÖÔÐÑ½ÕÍÖÔÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
ÓË»ÐÄÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃ¼ÓÌ
ÊÀÈÃÈÀÌÖÊÑÄÏÄ¿ÐÄÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ ÄºÅÀÐÇ
ÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÊÀÈÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀ
ËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÓÌÊÓ
ÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHSRYK.W»ÐÑÍ
GBY¢ÌÇÄÏÎÌÍÖÄÑÍÖÔÖÍÂ»ÅÈÍÖÔ
ÓÔ ÊÀÑ¬ ÑÇ ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À ÖÍÁÍË»Ô ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ ÊÀÈ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ ÑÓÌ ÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
×ÇÑÄ¼ÑÀÈ Ç ÐÖÌÀ¼ÌÄÐ» ÑÍÖÔ ÆÈÀ ÑÇÌ ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼À
ÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÑÍÖÔÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÑÇÌÈÒÀÌ»
ÏÍÎÒÇÐ»ÑÍÖÔÐÑÇÌÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À®ËÄÔ
ÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔËÀÁ¬ÌÍÖÌÀ¬ÌÑÇÐÇÊÀÈÀÌÑÈ
ÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀSostar A.E. Ä¼ÌÀÈÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐ
Ð½ÄÌÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÃÄÏÍ
ÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ¤ÃÈ¬ÒÄÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Æ¼ÌÄÑÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÅÀÏÀÊÄ¼ÍÖ¤
4PTUBS ¢ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÃÈÄ¿ÏÖÌÐÇÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÓË»ÐÄÓÌÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ ÑÑÈÊ»
Εξωτερικό Πωλητή
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÒÄÑÈÊ¬
q³ÄÐÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÃÖÌÀÈÐ½Ô
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÈÌÇÑ½Ñ¬ËÄÑ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkhttps://swr.gr/CGVcL
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔΣύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και Ανάπτυξης Α.Ε. ¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÐÖÁÍ¿ËÓÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
ÐÑÄËºÕÇ ÆÈÀ ÑÇÌ Ê¬ËÖÂÇ ÒºÐÄÓÌ ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÐÑÀ
ÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Πωλητής(κωδ.: Π.)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qºÌÑÄ  ºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»
ÐÄÓÌÆÈÀÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊºÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ»ÄÌÀËËÀÊÑÈÊ¬
ÐÄÑÍÄ¼Ô½ÓÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÑÓÌ
ÃÍÈÊÎÌÖËÈÊÎÌ ÑÇÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÔÊË
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± ÄÅÀÏÍÆºÔ
.40GGJDF ÊÀÈÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿$3.
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÓË»ÐÄÓÌ
qÖÌÀÈÐ½Ô ÄÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q Ì¬ËÇÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬Ô
qÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÄ¼ÒÄÑÈÊ¬ÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»
ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÁÍ¿ËÓÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Περιγραφή θέσης:
qÏÍÎÒÇÐÇÄÄÌÃÖÑÈÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÄÑÍÌÄË¬ÑÇÄÐÊÍ½ÑÇÌÄ¼
ÑÄÖÉÇÑÇÔÎËÇÐÇÔÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÔÑÇÔÐÖÅÓÌ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÇÃÌÐÇ/PJTJT¿ÁÍÖËÍÈ¢ÈÕÄÈÏÇÐÈ
ÀÊ»ÔÑÏÀÑÇÆÈÊ»Ô Ì¬ÑÖÉÇÔ¦ÀÌÄËËÍÍ¿ËÍÖ 
»ÐÑÍÅÀÉ»ÐÑÍlinkhttps://
TXSHS93 Ö½ÂÇÊ²ÏÈÐÑ¼ÌÀÔ§¬Ñ×ÈÍÖÀ
ÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Στρουμπούλης Ä ºÃÏÀ ÑÍÌ ÄÈÏÀÈ¬ 
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ ÑÇÌ ÄÈÐÀÆÓÆ» ÊÀÈ ÃÈ¬ÒÄÐÇ ÄÈÃÈÊÎÌ
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÍÏÖÊÑÎÌÊÀÈÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÊÀÈÇÆÄÑÈÊ»
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÀÕÀËÀ×ÈÀÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀ×ÇÑÄ¼

Sales Manager
ÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÎÌÑÇÔÐÑÇÌÀÆÍÏ¬
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να:
q¢¼ÌÀÈÄÑÎÌ
q´ÕÄÈÄÈÑÖÕÇºÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ 
ÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÐÄÐÖÌÀÅ»
ÑÍºÀ ÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÀÆÍÏºÔ ÏÎÑÄÔ¿ËÄÔ ÕÇÈÊ¬ 
ÃÍÈÊ¬
q&¼ÌÀÈÀ½ÅÍÈÑÍÔÍËÖÑÄÕÌÄ¼ÍÖ»ÑÄÕÌÈÊ»Ô
ÐÕÍË»Ô ÕÇÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô 
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÖËÈÊÎÌÊ¬ 
q´ÕÄÈÃ¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Παράλληλα να διαθέτει:
qÍË¿ÊÀË»ÅÖÐÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼À »ÒÍÔÊÀÈÐÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ
qÌÎÐÄÈÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÌ½ÔÄÈÑÖÕÇºÌÍÖ
ÓËÇÑ»ÊÀÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÏÀÊÑÈÊ»ÐÑÍTBMFT
QMBOOJOHÊÀÈÑÍTBMFTQFSGPSNBODF
ÐÑ½ÕÍÈÀÍÑÄËºÐÀÑÀ 
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ&31 $3.
ÊÀÈ¬ËËÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÓË»ÐÄÓÌ
q¸ÏÀÀ ÅÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÈ½ÏÅÓÐÇ
ÊÀÈÏÍÐÓÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qÄÌÒ»ÄÏÇË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
qÍË¿ÊÀË½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÃÈÀÏÊ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇ
ÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÎ ÐÑÄ¼ËÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÐÖÌÍ
ÃÄÖÑÈÊ»ÄÈÐÑÍË»ÊÀÈÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇÈÀÑÇÒºÐÇ
ÑÍÖ4BMFT.BOBHFSÐÑÍIUUQTTXSHS87WR
Social Sellers (Full Time) Aθήνα
´ÕÄÈÔÃÏÀÐÑ»ÏÈÀÊÀÈÄÌÄÏÆÇÑÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÈÀÒºÑÄÈÔºÌÀÃ¼ÊÑÖÍÄÀÅÎÌÍÖÀÌÖÍÍÌÄ¼ÔÌÀ
ÀÉÈÍÍÈ»ÐÄÈÔ°ÎÏÀÍÏÄ¼ÔÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÐÄÊÍÏÖÅÀ¼À
ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À¤ManpowerGroupGreeceÆÈÀ
ËÍÆÀÏÈÀÐ½ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ MFBEFSÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÓÌÊÀÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬#$ÓËÇÑºÔ
ÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
Καθήκοντα θέσης:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÇÄÌÇºÏÓÐÇÃÖÌÇÑÈÊÎÌÄËÀÑÎÌ 
Ä¼ÃÄÈÉÇÊÀÈÎËÇÐÇÑÍÖÌºÍÖÊÀÌÈÊÍ¿ÏÍØ½ÌÑÍÔ
q ÉÈÍÍ¼ÇÐÇÃÈÊÑ¿ÍÖÄÀÅÎÌÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÏÍÑ¬ÐÄÈÔÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÔÑÇÔÏÍÓÒÇÑÈÊ»Ô
ÄÌºÏÆÄÈÀÔÊÀÈÄÌÑÍÈÐ½ÔÄÖÊÀÈÏÈÎÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Επιθυμητό προφίλ:
qÏÀÐÑ»ÏÈÀÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Ä½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÊÀÈÄ¬ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇÓË»ÐÄÓÌ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÄÈÒÖÇÑ»
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÌÄË¬ÑÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
qÌÎÐÇ.T0GGJDF
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Παροχές:
qÑÀÒÄÏ½ÔÄÈÊÑ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÜ
q´ÌÐÇÀÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÀÏÍÕ»ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÄÉ½ÃÓÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
qÀÏÍÕ»ÊÈÌÇÑÍ¿ÑÇËÄÅÎÌÍÖ
q1SPNPFYQFOTFT
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkhttps://swr.gr3H1&G
¤Adecco HRÄ¼ÌÀÈÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÀÆÊÍÐ¼ÓÔÊÀÈ
ÈÐÑÍÍÈÇºÌÇÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÍÃÈÄÒÌºÔ
Ï½ÑÖÍ*40 ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÄ¿ÏÄÐÇÔÊÀÈ
ÄÈËÍÆ»ÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
)"EFDDP ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÖÑÍÀÑÈÐÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍÆÈÀ
ÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
Σύμβουλος Βιομηχανικών Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης:
q¢¿ÏÄÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÎÌ
q ÌÄ¿ÏÄÐÇÌºÓÌÐÖÁÀÑÎÌÄËÀÑÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÀÏÍÕ»ÑÄÕÌÈÊÎÌËÇÏÍÅÍÏÈÎÌ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÀÊÏ½ÕÏÍÌÓÌ
ÐÖÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q´ÌÀ  ÑÏ¼À  ºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔ 
ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÄÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊ½ÊË¬ÃÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF 
$3. &31
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ
Í¬ÃÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ ÄÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½
q¦¬ËÖÂÇÄÉ½ÃÓÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
:ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍlink:https://
TXSHS%)*C. §ÄÑ¬ ÑÇ ÐÖËËÍÆ» ÊÀÈ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»
ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀ
ÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
ÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔ
XXXBEFDDPHSÊÀÈÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈ
À½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
HORECA Sales Manager
(SAL 2407), Αθήνα
Περιγραφή ¢ÑÀÈÏ¼À Ä ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ ÑÇÌ ÎËÇÐÇ
ÑÏÍÅ¼ÓÌÊÀÈÄÈÃÎÌ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô ÄÄËÀ
ÑÍË½ÆÈÍÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÍÖÕÍÌÃÏÄÍÏ¼ÍÖ 
ÀÌÑÈÏÍÐÓÄ¼ÄÔ  ÃÈÀÌÍÄ¼Ô ÊÀÈ ÀËÖÐ¼ÃÄÔ TVQFS
NBSLFU ÀÌÀ×ÇÑ¬)03&$"4BMFT.BOBHFSÆÈÀÑÇÌ
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ

Καθήκοντα θέσης®¤ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÇÖÍÂ»ÅÈÍÔÀ
ÒÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÄÑÀÉ¿¬ËËÓÌÄÑÇÌÄÌÇºÏÓÐÇ ÑÇ
ÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇ ÑÍÊËÄ¼ÐÈÍÐÖÅÓÌÈÎÌÊÀÈÑÇÌ
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÑÇÌ Ò»ÌÀÊÀÈÐÄ
ÄÏÈÍÕºÔÑÇÔÌ½ÑÈÀÔ¢ËË¬ÃÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃ¼ÓÌ
ÐÄÄÏÈÍÕºÔÑÇÔÄÀÏÕ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSXGH
/BUJWFCJMJOHVBMTQFBLFSPG&OHMJTIJTSFRVJSFEGPS
UIFQPTJUJPOPGUIF
Area Manager
#ZBOJOUFSOBUJPOBMQVCMJTIJOHDPNQBOZCBTFEJO
"UIFOT
Requirements:
q#VTJOFTTBENJOJTUSBUJPOBOENBOBHFNFOU
VOJWFSTJUZEFHSFF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG.40GGJDF
q%SJWJOHMJDFOTF
qZSTXPSLJOHFYQFSJFODF
q"CJMJUZUPUSBWFMGSFRVFOUMZ
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHSY,EUM
®ÄË¬ÑÇÔÀÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÍÏ¼ÀÔÄÎÌÖÓÌÐÖ
ÐÑÇ¬ÑÓÌ ÊËÈÀÑÈÐÍ¿ ÊÀÈ ÒºÏÀÌÐÇÔ  ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Σύμβουλο Πωλήσεων Δικτύου Χονδρικής
(SJSΚ05)
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÎËÇÐÇ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÒºÏÀÌÐÇÔ ÅÖÐÈÊÍ¿ÀÄÏ¼ÍÖ
ÊÀÈ ¢ÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÄÈÃÎÌÊËÈÀÑÈÐÍ¿
ÊÀÈÒºÏÀÌÐÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¦ÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνεταιÇÃÈÀÕÄ¼
ÏÈÐÇÊÀÈÇÃÈÄ¿ÏÖÌÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
Η εταιρία προσφέρειÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖºËÈÊÑÍÄÏ
ÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÏ¬ÊËÇÐÇ§½ÌÍÐÖÁÀÑ¬ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ
$7ÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÄÐÐÀËÍ
Ì¼ÊÇÔÄÓÅ½ÏÍÔ¼ÊÇÔ  ÅÀÉ»
Ò»ÌÀÔÄÈÑºËÍÖ ¥Ë¼ÐÈÀ ÅÀÉ
»ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS&1Wt¢ÈÐÖÌ¬ÂÑÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À)À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÄ¼ÌÀÈÀÖÑÍÌ½ÇÑÇ
)Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈ
ÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔ
ÑÏÍÅ¼ÓÌ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀºÌÀÌ
Πωλητή-Food Service (HORECA)
Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Στα καθήκοντα της εν λόγω θέσης
περιλαμβάνονται:
q) ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÊÏÍÐÎÇÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÑÇÔ
q)ÄÀÅ»ÄÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÊÀÈÖ¬ÏÕÍÌÑÄÔÄË¬ÑÄÔ
q)ÎËÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q)ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔÄÏÈÍÕ»ÔÍÖÒÀÑÍÖÀÌÀÑÄÒÄ¼
q)ºÏÄÖÌÀÊÀÈËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÆÈÀÑ¬ÐÄÈÔ
ÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
q"ÀÏÀÈÑ»ÑÓÔ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
ÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔGPPETFSWJDF ¤®3&$" 
ÊÖÏ¼ÓÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
q,ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍ
ÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÍÏÆÀÌÓºÌÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÇËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS*6LB1
¡ÈÍÇÕÀÌ¼ÀÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ MFBEFSÐÑÍÌ
ÊË¬ÃÍÑÇÔ ºËÍÔÍËÖÄÒÌÈÊÍ¿Í¼ËÍÖ ×ÇÑÄ¼
Στέλεχος Πωλήσεων
Βόρειας Ελλάδας (κωδ.: 28546/18)
Αρμοδιότητες:
q Ì¬ÑÖÉÇÃÈÊÑ¿ÍÖÄËÀÑÎÌ
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÄËÀÑÎÌ
q Ì¬ÑÖÉÇÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
ÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔË»ÏÍÖÔ
ÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐ»ÔÑÍÖÔ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÐÑÏÀÑÇÆÈÊÎÌÃÈÄ¼ÐÃÖÐÇÔÆÈÀÌºÄÔ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÄËÀÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÄÑÀÊÈÌ»ÐÄÓÌ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ ¢¥°¢¥
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÄÐÇÔÀÌÀÆÌÎÏÈÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÇÕÀÌÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈ§40GGJDF
qÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿&31
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊ¬ÑÓÀ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¨ÍÏÇÑ½ÖÍËÍÆÈÐÑ»Ô
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS8[R

¢ÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÍÁË»ÑÓÌÄºÃÏÀÑÇ¡¥¢
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Πωλητή/τρια
Περιγραφή θέσης:
qÏÍÎÒÇÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÄÃÖÌÇÑÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
ÆÈÀÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÍÌ¬ÃÓÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÊÀÈÀÐÑÈÊÎÌÀÍÁË»ÑÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÓÌºÏÆÓÌ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖ
ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q ÌÀ×»ÑÇÐÇÃÖÌÇÑÈÊÎÌÄËÀÑÎÌÄÐÊÍ½
ÑÇÃÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÑ¬ÐÄÓÌÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
ÊÀÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇ ÊÀÈ ÃÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇ ÑÓÌ ÀÌÀÆÊÎÌ ÑÓÌ
ÄËÀÑÎÌ  ÄÌÇºÏÓÐÇ ÆÈÀ ÑÍ ÌÍÍÒÄÑÈÊ½ ËÀ¼ÐÈÍ
ÊÀÈÆÈÀÄÈÃÍÑÍ¿ÄÌÀÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
Ζητούμενα:
qÑÖÕ¼Í²ÇÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ ¢¥
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À »ÊÀÈ ÆÌÎÐÄÈÔ ÐÑÍÌ ÑÍºÀ ÑÓÌ
ÍÌ¬ÃÓÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÍÁË»ÑÓÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ .#"§ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ 
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÃÖÌÀÈÐ½Ô ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
ÊÀÈÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
q¢ÈÍÌ»ÊÀÈÖÍÍÌ»ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÍÖ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿): &YDFM 8PSE 0VUMPPL 
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÄÈÁÀÑÈÊÍ¿ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
q¢Ñ»ÐÈÍCPOVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÑÄÕÌÈÊÎÌÓË»ÐÄÓÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q´ÉÍÃÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍMJOLIUUQTTXSHS5C0Z
¤Data Media-Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε.ÃÏÀ
ÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬À½ÑÍ 
ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÍÕÍÌÃÏÈÊ½Ä½ÏÈÍ ÊÀÑºÕÄÈÊÍÏÖÅÀ¼À
ÒºÐÇÀÌ¬ÄÐÀÐÑÈÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖÊË¬ÃÍÖÊÀÈºÕÄÈ
ÈÐÑÍÍÈÇÒÄ¼ Ä *40  ÊÀÈ *40  ÆÈÀ ÑÍ
Ð¿ÌÍËÍÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈ
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Εξωτερικό Πωλητή
(Πανελλαδικά)
Αρμοδιότητες θέσης:
qÑ½ÕÍÔÄ¼ÌÀÈÇÐÑÍÕÄÖºÌÇÎËÇÐÇ
½ËÓÌÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÄÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÑÍÐÖÅºÏÍÌÑÍÖÄË¬ÑÇ 
ÀËË¬ÊÀÈÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
q¢¼ÐÇÔÄÖÒ¿ÌÇÑÍÖÄ¼ÌÀÈÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÇÀÌ¬ÑÖÉÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÑÍÖ ÊÀÒÎÔÊÀÈÇÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÀÖÑÍ¿
Απαραίτητα προσόντα:
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÊÍÈÌÓÌÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÄÉÓÐÑÏºÅÄÈÀ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÄÄË¬ÑÄÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÔ
qÑÍÈÕÄÈÎÃÇÔÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½ÔÖÍËÍÆÈÐÑ»
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
Προϋπηρεσία-εξειδικευμένες γνώσεις:¢ÈÒÖÇÑ»
ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Προσφέρονται:
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÆÈÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkhttps://TXSHSZ%S'Y
ÌÀ×ÇÑ¬ÑÄQBSUUJNFÀÀÐÕ½ËÇÐÇ»Ä¼ÐÑÄÅÍÈÑÇÑ»ÔÊÀÈ
ÒºËÄÑÄÌÀÀÍÊÑ»ÐÄÑÄÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À¤ MSPS ¼À
À½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖQSPNPUJPO
NBSLFUJOHÄÐÇÀÌÑÈÊÍ¿ÔÍËÖÄÒÌÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ 
×ÇÑ¬ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÆÈÀQBSUUJNFÄÏÆÀÐ¼ÀÓÔ
Πωλητές/τριες
με έδρα την Αθήνα
¢¬ÌºÕÄÑÄÄÌºÏÆÄÈÀ ¬ÒÍÔÊÀÈÐÀÔÀÏºÐÄÈÇÄÈ
ÊÍÈÌÓÌ¼À  Ñ½ÑÄ Ä¼ÌÀÈ Ç ÎÏÀ ÌÀ Ê¬ÌÄÑÄ ÑÀ ÏÎÑÀ
ÐÀÔÁ»ÀÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ§Ä¼ÑÄÊÀÈ
ÄÐÄ¼ÔÐÑÇÌÍ¬ÃÀÑÓÌPVUEPPSÓËÇÑÎÌÍÖÒÀ
ÏÍÓÒ»ÐÍÖÌÑÇÌÀÏ¬ÃÍÐÇÑÓÌËÀÕÄ¼ÓÌÊÀÈÑÍÖ
ÀÆÀÇºÌÍÖÊÏÀÑÔÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
Αρμοδιότητες: ÎËÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÄËËÇÌÈÊ¬ËÀÕÄ¼À ÊÏÀÑÔÊÀÈÀÕÄ¼À ÑÍÖÍ¼ËÍÖ
®  ÐÄÐÑÀÒÄÏ¬ÊÀÈÖÀ¼ÒÏÈÀÐÇÄ¼ÀÎËÇÐÇÔ
ºÐÓÄÌ½ÔÄÖºËÈÊÑÍÖÓÏÀÏ¼ÍÖÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÐÄ½ËÄÔ
ÑÈÔÄÏÈÍÕºÔÑÇÔ ÑÑÈÊ»ÔÍÖÒÀÍÏ¼×ÍÌÑÀÈÀ½ÑÍÖÔ
ÓËÇÑºÔ
Απαιτούμενα προσόντα: ÍË¿ ÊÀËºÔ ÄÈÊÍÈÌÓ
ÌÈÀÊºÔ ÊÀÈ ÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ  ÃÖÌÀÈÊ»
ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ½ÏÄÉÇÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
Παροχές:
qÀÏºÕÄÑÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô
ÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ ÄÈÏ½ÐÒÄÑÀ
CPOVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÖºËÈÊÑÍÏ½ÆÏÀÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÈÃÈÊ»ÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ

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

q¢ÈËºÍÌÖËÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÄÊÀÈÃÄ¿ÐÄÈÔÐÄÒºÀÑÀ
ÑÄÕÌÈÊÎÌÓË»ÐÄÓÌÀ½ºÄÈÏÀÐÑÄËºÕÇ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ&ËËÇÌÈÊ¬ÀÕÄ¼ÀÊÀÈÀÏºÕÄÑÀÈ
ÐÖÌÄÕ»ÔÏÍØÍÌÑÈÊ»ÄÌÇºÏÓÐÇ
ÀÏÀÊÀËÎÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÀÔÀÌÀ
ÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬ÑÍÌκωδικό: SKR 2018
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSP*FZE.
¤Schur Flexibles ABR (Alfa-Beta Roto) ºËÍÔ
ÑÍÖÄÖÏÓÀØÊÍ¿Í¼ËÍÖ4DIVS'MFYJCMFT ÇÍÍ¼À
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÄ¿ÊÀÑÇÔÐÖ
ÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ  ÄÈÒÖÄ¼ ÌÀ ÊÀË¿ÂÄÈ ÑÇÌ ÀÏÀÊ¬ÑÓ
ÀÌ¬ÆÊÇÐÑÇWÄÍÏÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
Υποστήριξη Πωλήσεων
(Sales Support)
Περιοχή εργασίας: Ò»ÌÀ
Περιγραφή θέσης:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔÊÀÈÀÌÑÈÏÍÐÎÍÖÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÏÍ»ÔÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈËÇÏÍÅÍÏÈÎÌ
q¢ÌÃÍÄÑÀÈÏÈÊ½ÔÃÈÀÑÇÀÑÈÊ½ÔÐÖÌÑÍÌÈÐ½Ô
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀ½ÌÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .T0GGJDF
Επιθυμητά προσόντα που θα εκτιμηθούν:
ÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
q ¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
¸ÐÍÈ½ÐÄÔÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÀÈÌÀÊÀË¿ÂÍÖÌÑÇÒºÐÇ 
ÀÏÀÊÀËÎÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÍÖÔ
ÐÑÍlink: https://swr.HS/EXR4
Στέλεχος Πωλήσεων
Αττική (SAL 2707)
Περιγραφή: ¢ÈÑÖÕÇºÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌÄºÌÑÍÌÀ
ÄÉÀÆÓÆÈÊ½ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÀÌÀÑ¿ÉÄÈ
ÑÇÌÀÏÍÖÐ¼ÀÑÇÔÊÀÈÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ
ÑÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÑºËÄÕÍÔÓË»ÐÄÓÌÄÄÄÈ
Ï¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌÑÍÖÕÍÌÃÏÄÍÏ¼ÍÖ
Καθήκοντα θέσης: ®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀ
ÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÌÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÓË»
ÐÄÓÌÐÄÈÊÏ¬ÊÀÈÄÐÀ¼ÀÐÇÄ¼ÀËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
¼ÌÈ¬ÏÊÄÑ ÈÊÏºÔÀËÖÐ¼ÃÄÔ ÀÌÑÍÓËÄ¼À ÊÀÈ
ÐÄÕÍÌÃÏÄ½ÏÍÖÔÐÑÍÌÑÍºÀÄÖÒ¿ÌÇÔ ÑÑÈÊ»ÊÀÈ
½ÍÏÍÈÌÍÍ¼ 
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬
ÐÄÄÑÀÈÏ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ»ÊÀÈÊÀÑÀÌÀËÓÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÄÄÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌÀÆÍÏ¬IPSFDB
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÊ¬ÑÓÀ½ÐÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÄÐÑ¼ÀÐÇ
ÐÑÍÊËÄ¼ÐÈÍÐÖÅÓÌÈÎÌ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½Ô ÄÒÍÃÈÊ½ÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô
ÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÕÏ»ÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSCPEYS
¤ Α. Γερολυμάτος A.E ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
ÑÑÈÊ»Ô ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Συνεργάτη για το Εμπορικό Τμήμα
(κωδ: 1)
Απαραίτητα προσόντα:
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ½ËÓÌÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ
ÑÍÖ.JDSPTPGU0GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¤ÆÌÎÐÇÈÑÀËÈÊÎÌ»ÆÄÏÀÌÈÊÎÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÃÈÀÍÌ»ËÇÐ¼ÍÌÑÇÔºÃÏÀÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇ
Ä¼ÓÀÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔ ÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS-RV9
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Teleraise  Ä¼ÐÇÍÔ ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔ ÑÇÔ
&MQFEJTPO ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÒºÐÇÔ
Supervisor/Team Leader
ÈÀÌÄÍÐ¿ÐÑÀÑÍÑ»ÀÐÑÍÊºÌÑÏÍÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Αρμοδιότητες θέσης:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÍ¬ÃÀÔ
ÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÓË»ÐÄÓÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
ÑÍÖË¬ÌÍÖÓË»ÐÄÓÌÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÖÅÓÌÇºÌÓÌ
ÐÑ½ÕÓÌ Á¬ÐÄÈÑÓÌÃÄÈÊÑÎÌÀ½ÃÍÐÇÔ
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔÊÀÈÄÌÑÍÈÐ½Ô
ÑÓÌÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÎÌÀÌÀÆÊÎÌÑÇÔ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥¥¢¦
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÏÍ»ÔÊË»ÐÄÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÏ¿ÍÖ×ÄÐÑÍ¿ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÁ¬ÐÇÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄTBMFTDPBDIJOH
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ
ÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÈÐÒÍËÍÆÈÊ»Ô
ÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
qÖÌÀÈÊ½ ÍÌÑºÏÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
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q¢¿ÊÍËÇÏ½ÐÁÀÐÇ
q±ÂÇË¬CPOVTÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇÖÆÄ¼ÀÔ
¤ÀÍÐÑÍË»ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÆ¼ÌÄÑÀÈÄ
ÄÖÒ¿ÌÇÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ ÍÈÍÍ¼ÍÈÄ¼ÌÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬
ÖÄ¿ÒÖÌÍÈÆÈÀÑÇÌÀË»ÒÄÈÀÊÀÈÀÊÏ¼ÁÄÈÀÑÓÌÃÇËÍ¿ÄÌÓÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ»ÊÀÈÄÆÆÏ¬ÅÓÌ§ÄÑÇÌÀÍÐÑÍË»
ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÑÍÖÐÇÄÈÎÀÑÍÔÍÊ¬ÒÄÖÍÂ»ÅÈÍÔ
ÐÖÌÀÈÌÄ¼Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÃÈÀÑ¬ÉÄÈÔÑÍÖ
ÐÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÃÄÃÍºÌÓÌÑÍÖ 
ÍÖÄÏÈºÕÍÌÑÀÈÐÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ ÊÀÒÎÔÊÀÈ
Ê¬ÒÄ¬ËËÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÐÑÍÈÕÄ¼ÍÖ ÍÖÄÏÈºËÒÄÈÐÑÇÌ
ÊÀÑÍÕ»ÑÇÔ5FMFSBJTFÖÄÖÒ¿ÌÇÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖÄ
ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½ÐÊÍ½ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÈÊÀÌÍÑ»ÑÓÌ
ÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÒºÐÇÔ ÆÈÀÑÇÌ
ÍÍ¼ÀÀºÐÑÄÈËÀÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ »ÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ¬ËËÇÔÒºÐÇÔ ÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈ ÊÀÑ¬ÑÇÌ
ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼À ½ÑÈÃÈÀÒºÑÄÈÑÈÔÀÀÈÑÍ¿ÄÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ¤
5FMFSBJTFÍÏÄ¼ÌÀÍÏ¼×ÄÈÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÑÇÔ»ÑÏ¼ÑÍÖÔ 
ÅÖÐÈÊ¬»ÌÍÈÊ¬Ï½ÐÓÀ ÓÔÏ½ÐÓÀÄÊÑÄËÍ¿ÌÑÀ
ÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÇÔ¦¬ÒÄÖÍÂ»ÅÈÍÔ
ºÕÄÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑÀÄÌÇºÏÓÐÇÔÊÀÈÀÌÑ¼ÏÏÇÐÇÔÑÓÌ
¬ÏÒÏÓÌºÓÔÊÀÈÑÍÖÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+3B)
¤ Agrology Ä¼ÌÀÈ ÈÀ ÃÖÌÀÈÊ¬ ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ ÑÇÌÑÖÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÑÇÃÈ¬ÒÄÐÇÅÖÑÍÏÍÐÑÀÑÄÖÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÒÏºÂÇÔÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ ÀËË¬ÊÀÈ
ÐÄÕÎÏÄÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÓÌÐÖÌÄÕÎÌ
ÄÄÌÃ¿ÐÄÎÌÑÇÔÐÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÇÄÑÀÈÏ¼À
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄÓ½ÌÍ ÆÈÀÌÀÊÀË¿ÂÄÈ
ÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Sales & Technical Consultant
(Γεωπόνος)
.ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ»ÑÇÄÐÐÀË¼À
Προφίλ υποψηφίου:
qÄÓ½ÌÍÔÅÖÑÈÊ»ÔÀÏÀÆÓÆ»Ô À½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÃÖÌÀÈÐ½Ô
q³ÄÐÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkIUUQTTXSHS4KCI
Υπεύθυνος Πωλήσεων Περιοχής
(Area Manager Ho.Re.Ca.)
¤ Καραντινός Α.Ε.  Ç ÑÀÕ¿ÑÄÏÇ ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ ÊÀÈ Ä ÇÆÄÑÈÊ» ÒºÐÇ ÐÑÇÌ ÀÆÍÏ¬ ÑÓÌ
ÌÓÎÌÅÏÍ¿ÑÓÌÊÀÈËÀÕÀÌÈÊÎÌÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÖÄ¿ÒÖÌÍÓË»ÐÄÓÌÄÏÈÍÕ»Ô¤Í3F$B
"SFB .BOBHFS )P3F$B  ) ÄÑÀÈÏ¼À ÏÍÐÅºÏÄÈ
Ë¿ÐÄÈÔ ÄÈÃÈÊ¬ ÆÈÀ ÅÀÆÇÑ½ ÐÑÍÖÔ ÄË¬ÑÄÔ ÀÔ ÐÄ
ÍË½ÊËÇÏÇÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÊÀÈÇÀÅÍÐÈÓºÌÇ
Í¬ÃÀ ÓË»ÐÄÓÌ ÐÖÁ¬ËËÄÈ ÐÑÇÌ ÀÌ¬ÑÖÉÇ ÊÀÈ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÑÍÖ ÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ ÄÌÑ½Ô ÑÍÖ ÕÎÏÍÖ
¤Í3F$BÏÍÓÒÎÌÑÀÔºÌÀÄÖÏ¿Å¬ÐÀË¿ÐÄÓÌ
ÄÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÅÈËÍÐÍÅ¼Àª¬ÕÌÍÖÄÆÈÀÄÈÑÖÕÇºÌÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔÌÀºÏÒÍÖÌÀ×¼ÀÔÆÈÀÌÀ
ÐÖÌÄÕ¼ÐÍÖÌÌÀÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÍÐ»ÀÀÔ ÌÀÄÈÑ¿ÕÍÖÌ
ÑÍÖÔÐÑ½ÕÍÖÔ ÍÈÍÑÈÊÍ¿Ô ÍÐÍÑÈÊÍ¿Ô ÊÀÈÌÀÉÄÄÏ¬ÐÍÖÌÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÄËÀÑÎÌÀÔ
Περιγραφή θέσης εργασίας:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÌºÓÌËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ
q"GUFSTBMFTÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q Ì¬ÑÖÉÇÑÇÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»Ô)P3F$BÄÄÐÑ¼ÀÐÇ
ÐÑÍÕÀÏÑÍÅÖË¬ÊÈÍÑÇÃÈÀÌÍ»
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÖ½ËÍÈÀÑ»ÀÑÀ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀ½ÏÅÓÐÇÄÈÃÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌ
ÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÍÏÄ¼ÀÔÄÈÃÈÊÎÌ
ÐÖÅÓÌÈÎÌ
q¢ÉÀÐÅ¬ËÈÐÇ¬ÏÈÐÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÀÏ¬ÃÍÐÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
ÄËÀÑÎÌ
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q±ÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÍÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDFÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÑÇÌÀÆÍÏ¬
ÑÓÌÅÏºÐÊÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÍÈÊÍÃ½ÇÐÇÔÐÕºÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌºÆÈÐÑÓÌ
ÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÆÏ»ÆÍÏÇÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄ¼ÀÄÑÀÈÏ¼À
ÏÍÐÑ¬À½ÑÈÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS;,LR
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΛιβαρδάς Α.Ε.ÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÐÑÇÕÍÌÃÏÈÊ»ÄÍÏ¼ÀÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÄÈÃÎÌÊÀÈÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
ÊÀÈºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÀÌÀ×ÇÑ¬
Περιοδεύων Πωλητής
Κρήτη & Ιόνια Νησιά
.ÄºÃÏÀÑÇÌ¦Ï»ÑÇÊÀÈÄÏÈÍÕ»ÄÖÒ¿ÌÇÔÑÇÌ¦Ï»ÑÇ
ÊÀÈÑÀ¥½ÌÈÀÌÇÐÈ¬ ÆÈÀÌÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÐÖÁ¬ËËÍÌÑÀÔÐÑÇÌ
Ä¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÊÀÈÑÇÌÄÌ¼ÐÕÖÐÇÑÇÔÄÈÊ½ÌÀÔÑÇÔ
Καθήκοντα και ευθύνες:
q Ì¬ÑÖÉÇÑÇÔÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÆÈÀÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ ÑÓÌÊÄÏÃÎÌ
ÊÀÈÑÓÌÄÏÈÃ¼ÓÌÀÆÍÏ¬Ô
q¢¼ÑÄÖÉÇÑÍÖÐÑ½ÕÍÖÓË»ÐÄÓÌ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ

qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÑ¬ÐÄÓÌ
ÊÀÈÑÓÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
ÊÀÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q¦ÀËËÈºÏÆÄÈÀÄÍÏÈÊ»ÔÊÍÖËÑÍ¿ÏÀÔ
q¢Ê½ÌÇÐÇÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÓÌ ÀÌÀÅÍÏÎÌ
ÊÀÈÏÍÑ¬ÐÄÓÌÏÍÔÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÑÍÕÍÌÃÏÈÊ½Ä½ÏÈÍ ÐÑÍÖÔ
ÑÍÄ¼ÔÑÓÌÄÌÃÖ¬ÑÓÌ ÑÓÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÃÎÌ
»ÑÓÌÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÄÈÃÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇ¤± .40GGJDF &31 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÀÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀ 
ÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ Ë»ÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
qÌÎÐÇÄÊ½ÌÇÐÇÔÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÔÄÒ½ÃÓÌ
ÐÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÔÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÒºÐÈÐÇÔ,1*T
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ
ÄË»ÏÇÐÑÍÈÕÄ¼ÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÑÍlink:IUUQT
TXSHS#S)W'¤ÀÍÐÑÍË»ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÆ¼ÌÄÑÀÈÄÄÖÒ¿ÌÇÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ ÍÈÍÍ¼ÍÈ
Ä¼ÌÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÖÄ¿ÒÖÌÍÈÆÈÀÑÇÌÀË»ÒÄÈÀÊÀÈÑÇÌ
ÀÊÏ¼ÁÄÈÀÑÓÌÃÇËÓºÌÓÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ»ÊÀÈÄÆÆÏ¬ÅÓÌ
§ÄÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑ½ÔÑÍÖ
ÍÊ¬ÒÄÖÍÂ»ÅÈÍÔÐÖÌÀÈÌÄ¼Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÃÈÀÑ¬ÉÄÈÔ
ÑÍÖÐÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌ
ÃÄÃÍºÌÓÌÑÍÖÍÖÄÏÈºÕÍÌÑÀÈÐÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÊÀÒÎÔÊÀÈÊ¬ÒÄ¬ËËÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÐÑÍÈÕÄ¼ÍÖÍÖÄÏÈºËÒÄÈÐÑÇÌÊÀÑÍÕ»ÑÇÔÈÁÀÏÃ¬Ô ¢
ÖÄÖÒ¿ÌÇÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ ÄÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½ÐÊÍ½
ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÈÊÀÌÍÑ»ÑÓÌÑÍÖÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ
ÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÀºÐÑÄÈËÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖ
»ÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ¬ËËÇÔÒºÐÇÔ ÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈ
ÊÀÑ¬ÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼À½ÑÈÃÈÀÒºÑÄÈÑÈÔÀÀÈÑÍ¿ÄÌÄÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ¤ÈÁÀÏÃ¬Ô ¢ÍÏÄ¼ÌÀÍÏ¼×ÄÈÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÑÇÔ»ÑÏ¼ÑÍÖÔ ÅÖÐÈÊ¬»ÌÍÈÊ¬Ï½ÐÓÀ ÓÔ
Ï½ÐÓÀÄÊÑÄËÍ¿ÌÑÀÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½
ÑÇÔ¦¬ÒÄÖÍÂ»ÅÈÍÔºÕÄÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑÀÄÌÇºÏÓÐÇÔ
ÊÀÈÀÌÑ¼ÏÏÇÐÇÔÑÓÌ¬ÏÒÏÓÌºÓÔÊÀÈÑÍÖ

¤Drive A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÊÈÐÒÎÐÄÓÌÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬
Προσωπικό Στελέχωσης
Τμήματος Πωλήσεων & Rent a Car
ÑÍÖÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈ
ÐÑÍÍÕË¦ÍÏÓ¼ÍÖ¡¬ÏÇÔÐÑÍ¦ÍÏÓ¼
Δεξιότητες/προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ§40GGJDF
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÑÍ IUUQTTXSHSRK*6/ » ÐÑÍ ÅÀÉ

) ÄÑÀÈÏ¼À Τεχνομάτ Α.Ε. ÄÈÒÖÄ¼ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀ½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Πωλητή/Πωλήτρια
στο Τμήμα Φωτισμού
Περιγραφή θέσης:
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌÐÑÍÑ»ÀÅÓÑÈÐÍ¿
q¢ÊÑºËÄÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÅÓÑÈÐÍ¿
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦°¢¥ ¢¥ ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÐÑÍÌÑÍºÀÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÔÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤± ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ
ÑÍÖ.40GGJDF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÅÓÑÈÐÍ¿ÊÀÈÑÇÔÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ
ÐÑÍIUUQTTXSHSRYX+ÊÀÈÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ
ÄÄ¼ÔÀ×¼ÐÀÔ
Account Manager
"UIFOT "UUJDB (SFFDFq#VTJOFTT4FHNFOU
#%
Description: *O WindXFBSFDPNNJUUFEUPCFDPNJOH
BOPVUTUBOEJOHJOEFQFOEFOUUFMFDPNNVOJDBUJPOT
DPNQBOZJOUIFFVSPQFBONBSLFU EFMJWFSJOHVOJRVF
WBMVFGPSNPOFZTFSWJDFTUPPVSDVTUPNFST0VS
BNCJUJPVTDPNNJUNFOUNPCJMJ[FTVTUPLFFQFWPMWJOH 
UPTFFLPVUOFXDIBMMFOHFTBOEUPDIBOHF XJUIPVU
GFBS JOBDSFBUJWFBOEFNQPXFSJOHFOWJSPONFOU"MM
UIFTFFMFNFOUTDSFBUFBIJHIQFSGPSNBODFDVMUVSF 
DIBSBDUFSJ[FECZUIFQBTTJPO UBMFOUBOEDPNQFUFODJFT
PGPVSFNQMPZFFT 8FTFFFBDIOFXDPMMFBHVFBTB
VOJRVFUFBNNFNCFSBOEBNBKPSJOWFTUNFOUGPS
PVSDPNQBOZTGVUVSF BOEOPXXFBSFMPPLJOHGPS
BUBMFOUFEBOEIJHIMZNPUJWBUFE"DDPVOU.BOBHFS
UPKPJOBUFBNPGCSJHIUQSPGFTTJPOBMT
Main tasks:
q%FWFMPQ USVTU SFMBUJPOTIJQ BOE TVQQPSU UIF
DPNQBOZTDPSQPSBUFDVTUPNFSTCZQSPWJEJOHIJHI
TUBOEBSEPGDVTUPNFSTFSWJDFDPOUJOVBMMZ
q&YQBOEUIFSFMBUJPOTIJQTXJUIFYJTUJOH
DPSQPSBUFDVTUPNFSTCZDPOUJOVPVTMZQSPQPTJOH
TPMVUJPOTUIBUNFFUUIFJSOFFET
q*EFOUJGZOFFETBOESFRVJSFNFOUTUPQSPNPUF
DPNQBOZQSPEVDUTBOETFSWJDFTUPOFX
DPSQPSBUFDVTUPNFST
q&OTVSFUIBUQSPEVDUTBOETFSWJDFT
BSFEFMJWFSFEJOBUJNFMZNBOOFS
q1SPWJEFPOHPJOHTBMFTBOBMZTJTBOESFQPSUT

q3FTQPOTJCMFGPSUIFEFWFMPQNFOU
BOEBDIJFWFNFOUPGTBMFTUISPVHI
UIFEJSFDUTBMFTDIBOOFM
q'PDVTJOHPOHSPXJOHBOEEFWFMPQJOHFYJTUJOH
DMJFOUT UPHFUIFSXJUIHFOFSBUJOHOFXCVTJOFTT
3FRVJSFNFOUT
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO
PSSFMFWBOUGJFME
q1PTUHSBEVBUFTUVEJFTXJMMCFDPOTJEFSFEBQMVT
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOSFMFWBOUQPTJUJPO
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
BOEFYDFMMFOU1$TLJMMT
q3FTVMUTPSJFOUBUJPO
q$MFBSBOEFGGFDUJWFDPNNVOJDBUJPO
q$PMMBCPSBUJWFBOETUSBUFHJDNJOETFU
q4USPOHTBMFTBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHSC4R
Operations Αssistant (κωδ.: OPER)
Αρμοδιότητες:
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÕÄÃÈÀÐ½Ô
ÃÄËÑ¼ÓÌÀÏÀÆÆÄË¼ÀÔ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÕÀÏÑÎÌÆÈÀÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q´ËÄÆÕÍÔ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
ÑÓÌºÏÆÓÌÊÀÑ¬ÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀÑÇÔÖËÍÍ¼ÇÐÇÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÐÖÌÍËÈÊÎÌÀÌÀÅÍÏÎÌÄËÀÑÎÌ
ÄÕ¬ÏÑÄÔ ÐÑÀÑÈÐÑÈÊ¬ ÐÕ½ËÈÀ
q Ì¬ÒÄÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌ
ÀÌÑÈÏÍÐÎÓÌÆÈÀÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÐÑÇÌÖ½ËÍÈÇ¢ËË¬ÃÀ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
ÆÈÀÄÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÄÀÏÊÍ¿ÔÊÀÈÄÊÀÈÃÄÖºÌÍÖ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÆÈÀÑÇÐÓÐÑ»ÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
q¢ÖÒ¿ÌÇÆÈÀÑÇÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌ
ÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÈÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προσόντα:
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÊÏÈÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÀÏÍÕ»¬ÏÈÐÑÇÔ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÐÑÍÌÄË¬ÑÇ
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿):
qÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÆÄÓÆÏÀÅÈÊÎÌ
ËÇÏÍÅÍÏÈÎÌ(*4ÄÈÒÖÇÑ»
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ºÑÍÖÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÄÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Προσφέρουμε:
q§ÈÐÒ½ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËºÅÓÌÍ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
qÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿Ì
ÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿ÌÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHSH7I5+

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Operations Associate (Glyfada)
Job description:8FBSFTFFLJOHBDBSFFSNJOEFE 
FYQFSJFODFEBOENPUJWBUFEJOEJWJEVBMGPSGVMMUJNF
QPTJUJPOJOPVS0QFSBUJPOTEFQBSUNFOU
Principal duties & responsibilities:
q1SPDFTTJOHBOEBDUJWBUJOHOFXUSBEJOH
BDDPVOUT
q3FWJFXJOHDMJFOUBQQMJDBUJPOTBOETVQQPSUJOH
EPDVNFOUBUJPO
q1FSGPSNDVTUPNFSTFSWJDFGVODUJPOT
BOEDPSSFTQPOEXJUIDMJFOUT
NBJOMZWJBFNBJMJO&OHMJTIMBOHVBHF
FYDMVTJWFMZ
q0UIFSKPCSFMBUFEUBTLTBOEQSPKFDUT
BTBTTJHOFE
Additional responsibilities:
q"DUXJUIIPOFTUZBOEJOUFHSJUZ
q"EIFSFUPBMMDPNQBOZQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
q#FIBWFJOBNBOOFSDPNNFOTVSBUF
XJUIUIFCFTUJOUFSFTUTPG'9$.TDVTUPNFST
q&OTVSFHPPEDVTUPNFSPVUDPNFTBSFBDIJFWFE
QBSUJDVMBSMZXIFSFUIFJOUFSFTUTPGUIF$PNQBOZ
DPOGMJDUXJUIUIPTFPGDVTUPNFST
q"UUFOEBMMBOOVBMNBOEBUPSZDPNQMJBODF
SFHVMBUPSZUSBJOJOHJODMVEJOHCVUOPUMJNJUFE
UP$POEVDU3JTLBOE5SFBUJOH$VTUPNFST'BJSMZ
Critical knowledge, skills & experience:
q#BDIFMPSEFHSFF
q'MVFOUJOFOHMJTI XSJUUFOBOEWFSCBM
q$PNQVUFS1SPGJDJFOU.VTUIBWFLOPXMFEHF
PG"EPCF"DSPCBU .JDSPTPGU0GGJDF BOE*OUFSOFU
q1SJPSPQFSBUJPOBMCBDLPGGJDFFYQFSJFODF
PSDVTUPNFSTFSWJDFJTBQMVT
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO
TLJMMT
q%FUBJMPSJFOUFEXJUIBIJHIMFWFM
PGPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q"CMFUPNVMUJUBTLBOENFFUEBJMZCFODINBSLT
EFBEMJOFTJOBGBTUQBDFEBOECVTZCVTJOFTT
FOWJSPONFOU
q4FMGTUBSUFSBOEBCMFUPXPSLXJUINJOJNBM
TVQFSWJTJPO
q"CMFUPNBJOUBJODPOGJEFOUJBMJUZ
q%FUFSNJOFQSJPSJUJFTBOEGPMMPXVQJOBUJNFMZ
GBTIJPO
1MFBTFTVCNJUZPVSDWJOFOHMJTI
UPUIJTlink: IUUQTTXSHSXDTHN
°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀSophia CollectionÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ 
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ì
Junior Accountant/Financial Analyst
Καθήκοντα:
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÀÌÀË¿ÐÄÓÌ ÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÀÌÀÅÍÏÎÌ

q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÀÌ¬ËÖÐÇ ÊÀÑÀÆÏÀÅ»
ÊÀÈÀÍÑ¼ÇÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ
q Ì¬ËÖÐÇÄÍÏÈÊÎÌÐÖÅÓÌÈÎÌ
q¿ÌÑÀÉÇÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÎÌ
q¿ÌÑÀÉÇÀÌÀÅÍÏÎÌÊÀÈÏÍÑ¬ÐÄÓÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑ»ÀËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÇ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q²Ï»ÐÇËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇ.T0GGJDF
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSQSIXG

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

¤Spartan Security ¼ÀÄÊÑÓÌÃÖÌÀÈÊ½ÑÄÏÓÌÊÀÈ
ÀÊÏÍÁÈ½ÑÄÏÓÌÄËËÇÌÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ 
ÄÐÇÀÌÑÈÊºÔÃÈÀÊÏ¼ÐÄÈÔ ÄÊÀÑÍÌÑ¬ÃÄÔÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÄÔ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÊÀÈÊÀÈÌÍÑ½ÀÏÍØ½ÌÑÀÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔ
IT Engineer
Απαραίτητα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇOFUXPSLJOH
5$1*1 /"5 451FUD
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ8JOEPXT4FSWFS
 "DUJWF%JSFDUPSZ (10
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇDJTDPSPVUFST 
TXJUDIFT BDDFTTQPJOUT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
8JOEPXT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU0VUMPPL
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÐÄ7NXBSFWJSUVBMJ[BUJPO
FOWJSPONFOU W$FOUFS &TYJ
q¢ÈÒÖÇÑºÔÈÐÑÍÍÈ»ÐÄÈÔ$JTDPÊÀÈ».JDSPTPGU
Αρμοδιότητες:
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÇÔÃÈÊÑÖÀÊ»ÔÖÍÃÍ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ ÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇ
ÊÀÈÀÌÀÁ¬ÒÈÐÇÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈTFSWFS
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌºÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÄÔ
q ÍÀÊÏÖÐºÌÇÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇ
ÃÈÊÑÖÀÊÎÌÃÄÊÑÎÌÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÑÇÌË»ÂÇ
ÐÇ¬ÑÓÌÐÖÌÀÆÄÏÍ¿
ÌÃÈÀÒºÑÄÑÄ½ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À ÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍ
ÃÖÌÀÈÊ½ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÍÖÐÀÔÃ¼ÌÄÈ
ÑÇÌÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÀÉÈÍÍÈ»ÐÄÑÄÑÈÔÃÄÉÈ½ÑÇÑºÔÐÀÔ
ÊÀÈÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄÆÈÀÑÍÌÑÀÕºÓÔÀÖÑ½ ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍ¬ÏÍÕÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHSWM640
Front End Engineer
'SPOU¢OE¢OHJOFFSMPPLJOHGPSBHSFBUDPNQBOZ
UPXPSLBU *BNMPPLJOHGPS'SPOU&OE%FWFMPQFST
WBSJPVTMFWFMT GPSNZDMJFOU5IFGJSNJTBTPGUXBSF
IPVTFUIBUEFWFMPQTTPGUXBSFGPSDMJFOUTXJUIJOUIF
CBOLJOH UFMFDPNT SFUBJMQVCMJDTFDUPS8PVMEZPV
CFJOUFSFTUFEJOJOUFSFTUJOHQSPKFDUTUPXPSLPO 
%PZPVXBOUUPCFQBSUPGUIJTDPNQBOZ $POUBDU
NFUPEJTDVTTGVSUIFS
#FOFGJUT5IFDPNQBOZPGGFSTUIFGPMMPXJOH
for the Front-End Engineer-Angular role:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q1SJWBUFNFEJDBMJOTVSBODFQSJWBUF
IPTQJUBMJ[BUJPOJOTVSBODF
q8PSLMJGFCBMBODF OPMPOHXPSLJOHIPVST
q(SFBUXPSLJOHFOWJSPONFOUWFSZHPPE
XPSLJOHUFBNT
q*OUFSOBUJPOBMFYQPTVSF
Responsibilities: What are you going to do or
what will you learn at this Front-End EngineerAngular role?
q$PEJOHXFMMEFTJHOFE UFTUBCMF FGGJDJFOUDPEF
CZVTJOH+BWB4DSJQUBOE"OHVMBS+4
q(BUIFSJOHBOESFGJOJOHTQFDJGJDBUJPOT
BOESFRVJSFNFOUTCBTFEPOUFDIOJDBMOFFET
q$SFBUJOHBOENBJOUBJOJOHTPGUXBSF
EPDVNFOUBUJPO
q1BSUJDJQBUJPOJOEBJMZTDSVNNFFUJOHTJOPSEFS
UPJEFOUJGZOFYUUBTLTTUFQT
3FRVJSFNFOUT 8IBU EP ZPV IBWF UP LOPX UP
apply for the front end engineer-Angular role?
q#BDIFMPSEFHSFFJOJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ 
DPNQVUFSTDJFODFPSSFMFWBOU
q.JOJNVNZFBSTPGQSPGFTTJPOBMFYQFSJFODF
JOEFTJHOBOEEFWFMPQNFOUVTJOH+BWB4DSJQU 
)5.-BOE$44
q8PSLJOHFYQFSJFODFJO.7$GSBNFXPSLT+4
MJCSBSJFTMJLF3FBDU &NCFS ,OPDLPVU JEFBMMZ
"OHVMBS+4
q&YQFSJFODFJO3&45GVMXFCTFSWJDFT 
(VMQ(SVOU3FTQPOTJWF%FTJHO
q'BNJMJBSJUZJOBHJMFXPSLJOH
q&YDFMMFOUFOHMJTICPUIPSBMBOEXSJUUFO
q5FBNQMBZFS SFMJBCMFBOEXJUIHPPE
DPNNVOJDBUJWFTLJMMT
4FOE ZPVS DW UP UIJT link: IUUQTTXSHSW/Q
1MFBTFOPUFUIBUGPSUSBOTQBSFODZBOEFRVJUZSFBTPOT 
POMZUIPTFBQQMJDBUJPOTNBEFPOMJOFWJBPVSTJUF
XJMMCFBTTFTTFE"GUFSUIFTDSFFOJOHPGBMMUIFDWT
SFDFJWFE XFXJMMPOMZDPOUBDUUIFDBOEJEBUFTXIP
NFFUUIFSFRVJSFNFOUTPGUIFKPCUPBSSBOHFBO
JOUFSWJFX"MMBQQMJDBUJPOTBSFDPOTJEFSFETUSJDUMZ
DPOGJEFOUJBM
PHP & JavaScript Developer
25/8 ProjectsJTBCPVUJRVFTPGUXBSFIPVTFUIBUIBT
CFFOPQFSBUJOHPVUPG(SFFDFBOE(FSNBOZGPSUIF
MBTUZFBST8FBSFBUUIFTUBHFOPXPGCVJMEJOHB
UFBNPGQJPOFFSTUIBUXJMMIFMQVTBDIJFWFPVSHPBM
8FBSFBUFBNPGGPSXBSEUIJOLJOHFOHJOFFSTBOE
JOOPWBUPST QBTTJPOBUFBCPVUEJTSVQUJWFTPGUXBSF
TFSWJDFT FBHFSUPNBLFBTUSPOHTUBUFNFOUXIJMF
NJYJOHXPSLBOEGVOJOBHSFBUXPSLJOHFOWJSPONFOU
4PXFPQFSBUFBOEUIJOLMJLFBTUBSUVQ CVUXFIBWF
UIFCFOFGJUTPGBOFTUBCMJTIFEDPNQBOZ*GZPVGFFM
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UIBUZPVIBWFXIBUJUUBLFTUPCFBUSBJMCMB[FSJO
UIJTFYDJUJOHUSJQQMFBTFHFUJOUPVDI*OSFUVSOXF
PGGFSBCPWFNBSLFUBWFSBHFDPNQFOTBUJPOBOEB
HSFBUUFBNXPSLJOHFOWJSPONFOU
Your tasks:"T1)1BOE+BWBTDSJQUEFWFMPQFS ZPV
XJMMDPOUSJCVUFUPUIFGVSUIFSEFWFMPQNFOUPGPVS
GSPOUBOECBDLFOETZTUFNT
Your profile:
q:PVIBWFGVOBOEJEFBTBOENBJOUBJOPVSDPNQBOZ
DVMUVSFPGTIBSJOHLOPXMFEHF CFTUQSBDUJDFTBOE
TUBOEBSET
q:PVMJLFUPJNQMFNFOUTPGUXBSFJOIJHIRVBMJUZ 
EFWFMPQBOEPQUJNJ[FTPGUXBSFXJUINPEFSONFUIPET
BOEVTF1)1BOE+BWB4DSJQUGSBNFXPSLT
q(PPEBOETVTUBJOBCMFUFDIOJDBMTPMVUJPOT
BSFJNQPSUBOUUPZPV
q#FPQFOUPTVHHFTUJPOTBOEOFXUFDIOPMPHJFT
BOEWBMVFZPVSQFSTPOBMEFWFMPQNFOU
q:PVIBWFFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
Required skills:
q"UMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODF
POPCKFDUPSJFOUFEQSPHSBNNJOHXJUI1)1
q&YQFSJFODFXJUIBOZ1)1GSBNFXPSL
;FOE'SBNFXPSL 4ZNGPOZ :JJ -BSBWFM 
q'BNJMJBSXJUI5%%QSBDUJDFT
6OJUUFTUJOH "VUPNBUJPOUFTUJOH 
q(PPELOPXMFEHFBOEVOEFSTUBOEJOH
PGPCKFDUPSJFOUFEDPODFQUTJO+BWBTDSJQU
q%FTJHOBOEEFWFMPQNFOUPO.JDSPTPGU42-
4FSWFS PSTJNJMBS3%#.4 
q6TJOHWFSTJPODPOUSPM (JUXPVMECFQSFGFSSFE 
q&YDFMMFOU&OHMJTIMBOHVBHFTLJMMT
Additional skills:
q&YQFSJFODFVTJOHFT 5ZQFTDSJQU 8FCQBDL PS
BOZTJNJMBSUFDIOPMPHZ PSBOZPGUIFQPQVMBS+4
GSBNFXPSLT
q,OPXMFEHFPG/P42-4DSVNNFUIPEPMPHZ
q&YQFSJFODFXJUI+FOLJOTPSBOZPUIFSTJNJMBS
$*UPPM
0VSUFBNJTUIFCBTJTPGPVSTVDDFTT 
CFDPNFBQBSUPGVTBOEBQQMZOPX
1MFBTFTFOEZPVSDWJO&OHMJTIUPlink
IUUQTTXSHSS%-T$
¤ÄÑÀÈÏ¼À Epsilon Net Α.Ε. ¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÄÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÁÏÀÁÄÖºÌÇ
ÆÈÀÑºÑÀÏÑÇÐÖÌÄÕ½ÄÌÇÕÏÍÌÈ¬ÓÔ#FTU8PSLQMBDF 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÑ»ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Microsoft.NET Desktop Developer
(κωδ.: DEV_DESKTOP_THESS)
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÔEFTLUPQÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÄÑÇÕÏ»ÐÇ.JDSPTPGU/&5'SBNFXPSL
$ 8JOGPSNT 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU42-4FSWFS
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»ÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÐÖÌÀÅ»ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÐÖÌºÄÈÀ
ÊÀÈÖÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Οικειότητα με:
q%FW&YQSFTT$POUSPMT
q4FMFOJVN8FC%SJWFS
q)5.- 8FC4FSWJDFT
q47/ 5'4 (JU
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
7B-V'°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÑÍÑ»À)3
¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì
ÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
Athens Technology CenterTFFLTGPSB
Software QA Engineer
The key responsibilities of the candidate
include:
q-FBEUIFEFTJHOBOEJNQMFNFOUBUJPOPG2"
BDUJWJUJFT
q#VJMEBDVMUVSFPSJFOUBUFEUPRVBMJUZ
q1SFQBSFUFTUJOHSFQPSUTGPSTUBLFIPMEFST
Candidate qualifications/profile:
.JOJNVNSFRVJSFNFOUT
q6OJWFSTJUZEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF 
JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZPSFRVJWBMFOU
q#BDIFMPSTEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF
PSSFMBUFEGJFME PSFRVJWBMFOUXPSLFYQFSJFODF
q5FTUQMBOEFGJOJUJPO
q"VUPNBUJPOUFTUDBTFTDSJQUJOH
q$PMMBCPSBUFXJUITUBLFIPMEFSTUPCVJMEJOH
BOESFWJFXSFRVJSFNFOUT
q5SBOTMBUFSFRVJSFNFOUTJOUPUFTUDBTFT
q%PDVNFOUBOEUSBDLEFGFDUTGPVOEEVSJOH
UFTUJOH
q1MBOBOEFYFDVUFSFHSFTTJPOUFTUJOH
q8PSLDMPTFMZXJUIEFWFMPQFSTUPXBSEEFGFDU
JTTVFSFTPMVUJPO
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOFOHMJTI
CPUIWFSCBMMZBOEXSJUUFO
Additional experience in any of the following
fields is a plus:
q1SPHSBNNJOHMBOHVBHFT+BWB 1ZUIPO $ 
PS#BTI4IFMM4DSJQUJOH
q&YQFSJFODFUFTUJOHNPCJMFPSXFCQMBUGPSNT
q&YQPTVSFUPTPGUXBSFEFWFMPQNFOU
NFUIPEPMPHJFTTVDIBT"HJMFBOE4DSVN
q&YQPTVSFUPTVCTZTUFNIBSEXBSFJOUFHSBUJPO
SFMBUFEUP*0MFWFMUFTUJOH
q7FSTJPO$POUSPMTVDIBTHJU
q"HJMF4DSVNNFUIPEPMPHJFT
Other skills:
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBM XSJUUFOBOEWFSCBM
DPNNVOJDBUJPOTLJMMTBTUIJTQPTJUJPO
XJMMSFRVJSFIFBWZJOUFSBDUJPOXJUIBOVNCFS
PGEJGGFSFOUHSPVQT
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q$PNGPSUBCMFXPSLJOHXJUINVMUJQMF
TUBLFIPMEFSTPOBQSPKFDUUPVOEFSTUBOE
BOEFYQMBJOIJHIMZUFDIOJDBMJOGPSNBUJPO
JOBDMFBSBOEDPODJTFNBOOFS
q"CJMJUZUPXPSLBOEDPOUSJCVUFJOBUFBN
FOWJSPONFOU
*OUFSFTUFEDBOEJEBUFTTIPVMETFOEUIFJSDWT
JO&OHMJTIUPlink:IUUQTTXSHSZ%L
Web Developer
(Altenar Athens)-full-time
Salary 14.000€-16.000€ per year
Company description: Altenar JT B QSPWJEFS PG
TQPSUTCPPLTPGUXBSFBOETFSWJDFTUPMJDFOTFEHBNJOH
PQFSBUPST3BOHJOHGSPNTPGUXBSFPOMZQSPEVDUPGGFST
UPUIFQSPWJTJPOPGBGVMMZNBOBHFETQPSUTCFUUJOH
QMBUGPSNTUBDL "MUFOBSPGGFSTQSPWFOTUBCJMJUZDPVQMFE
XJUIBGMFYJCMFBOEQFSTPOBMJTFETFSWJDF0VSTPGUXBSF
JT EFWFMPQFE BOE PQFSBUFE JOIPVTF  XIJMTU CFJOH
QPXFSFECZQSFNJVNRVBMJUZEBUBGFFET
Job description: 8FBSFMPPLJOHGPSB8FC%FWFMPQFS
XIPXJMMCFSFTQPOTJCMFGPSUIFEFWFMPQNFOUPGPVS
QPSUBMBQQMJDBUJPOT:PVXJMMCFXPSLJOHBMPOHTJEFB
UFBNPGPUIFSEFWFMPQFSTJODSFBUJOH NBJOUBJOJOH 
BOEFOIBODJOHUIFGVODUJPOBMJUZPGPVSXFCTJUFT
:PVXJMMIBWFUIFBCJMJUZUPXPSLXJUIDVUUJOHFEHF
UFDIOPMPHJFTBOEHSPXZPVSTLJMMTBMPOHXJUIPVSUFBN
Key responsibilities:
q$SFBUFXFCTJUFMBZPVUVTFSJOUFSGBDFCZVTJOH
TUBOEBSE)5.-$44QSBDUJDFT
q$PPQFSBUFXJUIPVSEFTJHOFSTUPNBUDI
NPDLVQTEFTJHO
q*NQMFNFOUBUJPOPGUIJSEQBSUZ"1*TUPQPXFS
UIFBQQMJDBUJPO
q*NQMFNFOUBUJPOPGOFXGFBUVSFT
BOENBJOUFOBODFPGPVSFYJTUJOHXFCTJUFT
q$SFBUFBOENBJOUBJOTPGUXBSFEPDVNFOUBUJPO
q4UBZQMVHHFEJOUPFNFSHJOHUFDIOPMPHJFTJOEVTUSZ
USFOETBOEBQQMZUIFNJOUPPVSQSPEVDUT
Qualifications:
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFBTBXFC
EFWFMPQFS
q4PMJEVOEFSTUBOEJOHPG)5.-$44 
+BWB4DSJQUBOESFTQPOTJWFEFTJHO
q%FFQGVODUJPOBMLOPXMFEHFPSIBOETPOEFTJHO
FYQFSJFODFXJUIXFCTFSWJDFT 3&45
q&YQFSJFODFCVJMEJOH6TFS*OUFSGBDFT
BOEQSPUPUZQFTGSPNXJSFGSBNFTBOEEFTJHOT
q&YQFSJFODFXJUI7VFKTPSBOZPUIFSTJNJMBS
+BWB4DSJQUGSBNFXPSL
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPGTFSWFSTJEF4"44$44
QSFQSPDFTTPS
q4USPOHPSHBOJTBUJPOBMTLJMMTUPKVHHMFNVMUJQMF
UBTLTXJUIJOUIFDPOTUSBJOUTPGUJNFMJOFT
q"CJMJUZUPXPSLBOEUISJWFJOBGBTUQBDFE
FOWJSPONFOU MFBSOSBQJEMZBOENBTUFSEJWFSTF
XFCUFDIOPMPHJFTBOEUFDIOJRVFT
q'MVFOUXSJUUFOBOETQPLFOFOHMJTI
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS50GO
Java Developer
(job code: JD01_18)
Amco S.A. XBTFTUBCMJTIFEJOCZBUFBNPG
FYQFSJFODFE BOE IJHIMZ LOPXMFEHFBCMF NFNCFST
XJUIUIFBJNPGIJHIUFDIOPMPHZTPMVUJPOTEFQMPZNFOU
BOEJOUFHSBUJPO BOEUIFJNQMFNFOUBUJPOPG*5BOE
UFMFDPNNVOJDBUJPOTQSPKFDUTJOHFOFSBM4JODFUIFO
"NDPIBTHSBEVBMMZCFDPNFBMFBEJOHQSPWJEFSPG
NPCJMJUZ TZTUFNT 5IF DPNQBOZ IBT TVDDFTTGVMMZ
JNQMFNFOUFEIVOESFETPGQSPKFDUTGPSQSJWBUFBOE
QVCMJDTFDUPSBTJUIBTUIFFYQFSUJTFBOEUIFUFDIOPMPHZ
UPEFTJHOBOEEFWFMPQBXIPMFTZTUFNGSPNTDSBUDI 
BOEQSPWJEFUPUBMTVQQPSUGPSJUTQSPEVDUT
5IJTXBZ "NDPDBOEFMJWFSSFMJBCMFBOEIJHIRVBMJUZ
TPMVUJPOT UP JUT DVTUPNFST "NDPT LFZ BTQFDU PG
TVDDFTTJTJUTFYDMVTJWFMZJOIPVTFQSPEVDUEFTJHO
BOENBOVGBDUVSF XIJDIBSFUBJMPSFEUPUIFDVTUPNFS
OFFET BTXFMMBTUIFIJHITUBOEBSEBGUFSTBMFTTVQQPSU
&OUFSQSJTFTPQUJOHGPS"NDPTBEWBODFETPMVUJPOT
BSFCPVOEUPFOKPZUSPVCMFGSFFQFSGPSNBODFBOE
DPNQBOZHSPXUI
Business activities:
q4NBSUDJUJFTTPMVUJPOT
q$MPVECBTFEUJDLFUJOHTZTUFNT
q1BTTFOHFSJOGPSNBUJPOTZTUFNT
q-&%EJTQMBZTGPSJOGPSNBUJPOBOEBEWFSUJTJOH
q"VUPNBUFEQBZNFOUTZTUFNTBOETFMGTFSWJDF
LJPTLT
q0OTUSFFUBOEPGGTUSFFUTNBSUQBSLJOHTZTUFN
Summary: +PJO PVS FOHJOFFSJOH UFBN BU "NDP
4"8FBSFMPPLJOHGPSIJHIMZNPUJWBUFE TLJMMFE
EFWFMPQFSTUPDPOUSJCVUFUIFJSTLJMMT GSFTIFOFSHZ 
BOEOFXJEFBTUPIFMQCVJMEUIFOFYUHFOFSBUJPOPG
QSPEVDUT:PVXJMMXPSLJOUIF"NDPFOHJOFFSJOH
UFBNJOUIFPOHPJOHEFWFMPQNFOUPGPVSOFXNBTT
USBOTQPSUBUJPOQMBUGPSN:PVSLFZSFTQPOTJCJMJUJFT
JODMVEF VOEFSTUBOEJOH BOE DMBSJGZJOH QSPEVDU
TQFDJGJDBUJPOT JNQMFNFOUBUJPOPGUIFDPEF SFHSFTTJPO
UFTUJOH BOEMJWFTVQQPSUPGUIFQMBUGPSNJOQSPEVDUJPO
%PDVNFOUBUJPO EFCVHHJOHBOEPQFSBUJPOBMTVQQPSU
JTFYQFDUFEUISPVHIPVUUIFQSPEVDUMJGFDZDMF
Required skills:
q+BWBTPGUXBSFEFWFMPQNFOUFYQFSJFODF
q&YQFSJFODFXJUI4QSJOH .7$ 03. )JCFSOBUF
q&YQFSJFODFXJUI42- .Z42- 1PTUHSF42q&YQFSJFODFXJUIXFCTFSWJDFTVTJOH40"1BOE
PS3&45"1*T
qZFBSTPGFYQFSJFODFJODMJFOUTJEF
EFWFMPQNFOUJODMVEJOH)5.-)5.- $44
$44 +BWB4DSJQU+2VFSZ"KBY+40/
q'BNJMJBSXJUIBQQMJDBUJPOTFSWFST 5PNDBU
q&YQFSJFODFXJUITPGUXBSFJOUFHSBUJPO 
BDDFQUBODFBOETZTUFNUFTUJOH
q#BDIFMPSEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF
PSFRVJWBMFOU
Desired skills:
q&YQFSJFODFXJUI.BWFO"OU
q&YQFSJFODFXJUICVHUSBDLJOHBOEWFSTJPOJOH
TPGUXBSFJF+JSB (*5 FUD
q&YQFSJFODFXJUIDPNNPOEFTJHOQBUUFSOT

q'BNJMJBSXJUINPCJMFBQQ J04 "OESPJE 
8JOEPXT1IPOF EFWFMPQNFOU
q4USPOHXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
The company offers:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ CBTFEPORVBMJGJDBUJPOT
q&YDFMMFOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q1SPTQFDUTPGEFWFMPQNFOU
q$POUJOVPVTFEVDBUJPO
Location:"UIFOT "UUJLJ(SFFDF
5IPTFJOUFSFTUFEDBOTFOEUIFJSDWJNNFEJBUFMZ
RVPUJOHSFGFSFODFDPEF+%@UPUIJTlink: IUUQT
TXSHS;JGX"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEXJUI
TUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ
IT Business Analyst/Tester fluent in English,
for e-Government projects
(ref: BA_T/08/18)-Athens, Greece
European dynamics XXXFVSPEZODPN JTBMFBEJOH
TPGUXBSF JOGPSNBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPOUFDIOPMPHJFT
DPNQBOZ PQFSBUJOHJOUFSOBUJPOBMMZ "UIFOT #SVTTFMT 
-VYFNCPVSH $PQFOIBHFO #FSMJO #FSOF 4UPDLIPMN 
-POEPO /JDPTJB )FMTJOLJ +BLBSUB #FMHSBEF )POH
,POH FUD 5IFDPNQBOZFNQMPZTPWFSFOHJOFFST
BOE *5 FYQFSUT 8F EFTJHO BOE EFWFMPQ TPGUXBSF
BQQMJDBUJPOT VTJOH TUBUFPGUIFBSU UFDIOPMPHZ
0VS DVSSFOU *$5 QSPKFDUT IBWF B WBMVF FYDFFEJOH
NJMMJPOFVSP&VSPQFBOEZOBNJDTJTBSFOPXOFE
TVQQMJFSPG*5TFSWJDFTUPFVSPQFBOVOJPOJOTUJUVUJPOT 
JOUFSOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPOT FVSPQFBOBHFODJFTBOE
OBUJPOBMHPWFSONFOUBENJOJTUSBUJPOTJOUFSOBUJPOBMMZ
8FDVSSFOUMZIBWFBWBDBODZGPSBO*5#VTJOFTT"OBMZTU
5FTUFSGMVFOUJOFOHMJTI UPPGGFSIJTIFSTFSWJDFTBT
BOFYQFSUJOWBSJPVTJOUFSOBUJPOBMXFCEFWFMPQNFOU
QSPKFDUTPGUIFDPNQBOZ JOUIFGJFMEPGF(PWFSONFOU
5IFXPSLXJMMCFDBSSJFEPVUBUUIFQSFNJTFTPGUIF
DPNQBOZJO"UIFOT XJUIPOTJUFNJTTJPOTBUDMJFOU
QSFNJTFTXJUIJO&6*OUIFDPOUFYUPGUIJTBTTJHONFOU 
UIFTVDDFTTGVMDBOEJEBUFXJMMCFJOUFHSBUFEXJUIUIF
JNQMFNFOUBUJPOBOENBJOUFOBODFUFBNTPGUIFDPNQBOZ 
JOUFSGBDJOHBOEDMPTFMZDPPQFSBUJOHXJUIJOUIFDMJFOUT
NBOBHFNFOU CVTJOFTTBOEUFDIOJDBMSFTQPOTJCMFUFBNT
Your tasks:
q1BSUJDJQBUJPOJOGVODUJPOBMBOEQSPHSFTT
NFFUJOHTXJUIDMJFOUT
q"OBMZTJTBOEQSFQBSBUJPOPGEPDVNFOUBUJPO
CVTJOFTTSFRVJSFNFOUT SFQPSUT FUD
q&MBCPSBUJPOPGGVODUJPOBMOPOGVODUJPOBM
TQFDJGJDBUJPOT 6TF$BTFT FUD
q1BSUJDJQBUJPOJOUFTUJOH USBJOJOHBOEVTFS
TVQQPSUBDUJWJUJFT GPSXFCBQQMJDBUJPOT
q1SPKFDUNBOBHFNFOUTVQQPSU DPPSEJOBUJPO 
BOESFQPSUJOH
Your skills:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF
PSJOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZ
q&YDFMMFOUDPNNBOEPG&OHMJTI 
CPUIXSJUUFOBOETQPLFO
q"OBMZUJDBMUIJOLJOH XJUIHPPEQSFTFOUBUJPO
BOEDPMMBCPSBUJPOTLJMMT
q'BNJMJBSXJUIUIFEFWFMPQNFOUDZDMF
PGXFCBQQMJDBUJPOT FMBCPSBUJPOPGGVODUJPOBM
SFRVJSFNFOUT UFTUJOH FUD 
q(PPELOPXMFEHFPG.40GGJDFTVJUF
BOEVOEFSTUBOEJOHPG9.- 42- )5.- 
$44UFDIOPMPHJFTXJMMGPSNBOBTTFU
We offerBDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPO FJUIFSPOB
DPOUSBDUCBTJTPSPOBGVMMCFOFGJUTQBDLBHF CBTFE
PORVBMJGJDBUJPOTBOEFYQFSJFODF
*GZPVBSFTFFLJOHBDBSFFSJOBOFYDJUJOHBOEEZOBNJD
DPNQBOZ XIFSFZPVXJMMPGGFSZPVSTFSWJDFTBTQBSU
PGBUFBN PQFSBUJOHJOBOJOUFSOBUJPOBM NVMUJMJOHVBM
BOENVMUJDVMUVSBMFOWJSPONFOUXIFSFZPVDBOFYQFDU
SFBMDIBODFTUPNBLFBEJGGFSFODF QMFBTFTFOEVT
ZPVSEFUBJMFEDWJO&OHMJTI RVPUJOHreference: (ref:
BA_T/08/18)UPUIJT link: IUUQTTXSHSN:P"MM
BQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEBTDPOGJEFOUJBM:PVNBZ
BMTPDPOTJEFSBMMPVSPUIFSPQFOWBDBODJFTCZWJTJUJOH
UIFDBSFFSTFDUJPOPGPVSXFCTJUF XXXFVSPEZO
DPN BOEGPMMPXVTPO5XJUUFS !&630%:/@$BSFFST 
BOE-JOLFE*O
&VSPQFBO%ZOBNJDT &% BEIFSFTUPUIFHFOFSBMEBUB
QSPUFDUJPOSFHVMBUJPOQSJODJQMFTCZBQQMZJOHJUTQSJWBDZ
QPMJDZBTQVCMJTIFEJOXXXFVSPEZODPNQSJWBDZ#Z
TIBSJOHZPVSQFSTPOBMEBUBXJUI&% ZPVBDLOPXMFEHF
BOEBDDFQUJUTQPMJDZBOEBVUIPSJ[F&%UPBTTFTTZPVS
DBOEJEBUVSFBOEDPNNVOJDBUFXJUIZPVJOSFMBUJPOUP
UIFKPCPQFOJOH 'VSUIFSNPSF XIFOQSPWJEJOHZPVS
EBUB JUJTVQUPZPVUPFYQMJDJUMZDPOTFOUUIBUZPVS
EBUBDBOCFBTTFTTFEGPSGVUVSFKPCPQFOJOHT GPSBT
MPOHBTZPVEPOPUXJUIESBXTVDIDPOTFOU*GZPVEP
OPUDPOTFOU XFXJMMOPUCFBCMFUPDPOTJEFSUIFEBUB
ZPVQSPWJEFUPVTGPSGVUVSFKPCPQFOJOHT
® ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô ÍÏÆÀÌÈÐ½Ô Εurotraining A.E.
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ ÐÄ Ò»ÌÀ  ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊÀÈ
¡½ËÍÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÒÀÁÏÄ¼ÑÄÐÑÇÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀXXXFVSPUSBJOJOHHSÈÀÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
IT Expert με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες:
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÍÌÄÖÏÓÀØÊ½
ÊÀÌÍÌÈÐ½
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÍ¬ÃÀÊÀÒÇÆÇÑÎÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÇÄÏ¼ÃÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇÄÆÕÄÈÏÈÃ¼ÓÌ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q.JOJNVNÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
»ÄÅÀÏÍÆ»ÑÍÖ(%13
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÇËÄÊÑÏÍË½ÆÓÌÇÕÀÌÈÊÎÌ
ÊÀÈÇÕÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ»ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÊÀÑÍÕ»ÐÕÄÑÈÊÍ¿ÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¿
»ÃÈÃÀÊÑÍÏÈÊÍ¿Ñ¼ÑËÍÖ
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÆÈÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
¤ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÀÅÍÏ¬ÊÖÏ¼ÓÔÐÑÇÌÊÄÌÑÏÈÊ»
ÃÍ»ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
BH$9X Ä θέμα: IT expert GDPR  Ö ½ÂÈÌ ÊÀÔ
¼ÊÇÔ¦Í×ÀÌÈÑ¬

Senior Java Software Developer
$PNQBOZEFUBJMTWalletHub JTPOFPGUIFMFBEJOH
QFSTPOBMGJOBODFEFTUJOBUJPOTJOUIF648FSFMPPLJOH
GPSBIJHIMZTLJMMFEBOEFYQFSJFODFE4FOJPS+BWB
%FWFMPQFSGPSBGVMMUJNF QFSNBOFOU SFNPUFQPTJUJPO
Requirements: You are the ideal candidate
for this job if you have:
q0WFSZFBSTFYQFSJFODFJO+BWB 4QSJOH
BOE.Z42- PSBOZSFMBUJPOEBUBCBTF
q&YQFSJFODFEFWFMPQJOHXFCBOETUBOEBMPOF
BQQMJDBUJPOTJO4QSJOHUFDIOPMPHJFTTVDIBT
4QSJOH.7$ 4QSJOH4FDVSJUZ 4QSJOH#BUDI
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOBOEBOBMZUJDBMTLJMMT
q1SPGJDJFOUXJUITQPLFOXSJUUFOFOHMJTI
Nice to have but not required:
q&YQFSJFODFJO1)1
q'BNJMJBSJUZXJUIGSPOUFOEUFDIOPMPHJFT 
0CKFDU0SJFOUFE+BWBTDSJQU "+"9 9)5.- 
)5.- 9.-%0.
q&YQFSJFODFXJUIVOJUUFTUJOHGSBNFXPSL 
UFTUESJWFOEFWFMPQNFOU
Responsibilities:
q%FTJHOTBOEEFWFMPQTXFCBQQMJDBUJPOTVTJOH
+BWB 4QSJOH'SBNFXPSL .Z42q%FTJHOTBOEEFWFMPQTVOJUUFTUDBTFTUPNBLF
UIFDPEFNPSFSPCVTU
q1BSUJDJQBUFTJOQBJSJOHBOEDPEFSFWJFXT
q4VQQPSUTBOEUSPVCMFTIPPUTQSPCMFNT
XJUIFYJTUJOHBQQMJDBUJPOT
q1BSUJDJQBUFTJOUIFBSFBTPGBSDIJUFDUVSF 
EFTJHO JNQMFNFOUBUJPOBOEUFTUJOH
Our offer:
q7FSZDPNQFUJUJWFTBMBSZCBTFEPOQSJPS
FYQFSJFODFBOERVBMJGJDBUJPOT
q1PUFOUJBMGPSTUPDLPQUJPOTBGUFSUIFGJSTUZFBS
q3BJTFBOEBEWBODFNFOUPQQPSUVOJUJFTCBTFE
POQFSJPEJDFWBMVBUJPOT
q7JTBTQPOTPSTIJQ GPSOPO64DJUJ[FOT WJTB
TQPOTPSTIJQDBOCFHSBOUFEBGUFSNPOUIT
XJUIUIFDPNQBOZ CBTFEPOQFSGPSNBODF
Notes:
q5IJTQPTJUJPOEPFTOPUIBWFBMPDBUJPO
SFRVJSFNFOUBOEDBOCFQFSGPSNFESFNPUFMZ
GSPNPVUTJEFUIF64
q1MFBTFBMTPCFBXBSFUIJTQPTJUJPOFOUBJMT
XPSLJOHBUMFBTUIPVSTQFSXFFLBOESFRVJSFT
BOPWFSMBQXJUI&45CVTJOFTTIPVST
More about WalletHub:8BMMFU)VCJTBIJHIHSPXUI
GJOUFDIDPNQBOZCBTFEJO8BTIJOHUPO %$UIBUJT
MPPLJOHGPSUBMFOUFE IBSEXPSLJOHJOEJWJEVBMTUP
IFMQVTSFTIBQFQFSTPOBMGJOBODF.PSFTQFDJGJDBMMZ 
XFBSFIBSOFTTJOHUIFQPXFSPGEBUBBOBMZUJDTBOE
BSUJGJDJBMJOUFMMJHFODFUPCVJMEUIFCSBJOPGBTNBSU
GJOBODJBMBEWJTPS XIPTFTFSWJDFTXFSFPGGFSJOHUP
FWFSZPOFGPSGSFF5IF8BMMFU)VCCSBJOFOBCMFT
VTFSTUPNBLFCFUUFSGJOBODJBMEFDJTJPOTJOBGSBDUJPO
PGUIFUJNFXJUIUISFFVOJRVFGFBUVSFT
1) Customized credit-improvement tips: 8BMMFU)VC
JEFOUJGJFTJNQSPWFNFOUPQQPSUVOJUJFTBOEHVJEFT
ZPVUISPVHIUIFOFDFTTBSZDPSSFDUJPOT
2) Personalized money-saving advice: 8BMMFU)VCT
TBWJOHTCSBJODPOTUBOUMZTDPVSTUIFNBSLFUGPSMPBE
MJHIUFOJOHPQQPSUVOJUJFT CSJOHJOHZPVPOMZUIFCFTUEFBMT
3) Wallet surveillance1FSTPOBMGJOBODFJTOUBT
TDBSZXJUIDSFEJUNPOJUPSJOHQSPWJEJOHCBDLVQ 
OPUJGZJOHZPVPGJNQPSUBOUDSFEJUSFQPSUDIBOHFT
*O BEEJUJPO UP UIF WBMVBCMF JOUFMMJHFODF UIF CSBJO
QSPWJEFT 8BMMFU)VCJTUIFGJSTUBOEPOMZTFSWJDFUP
PGGFSGSFFDSFEJUTDPSFTBOEGVMMDSFEJUSFQPSUTUIBUBSF
VQEBUFEPOBEBJMZCBTJTBCTFOUPGVTFSJOUFSBDUJPO 
SBUIFSUIBOXFFLMZPSNPOUIMZBOEPOMZXIFOBVTFS
MPHTJO4PNFPUIFSTFSWJDFTIBOHUIFJSIBUTPOGSFF
DSFEJUTDPSFTBOESFQPSUT ZFUUIFZSFTUJMMJOGFSJPSUP
XIBU8BMMFU)VCDPOTJEFSTNJOPSQJFDFTUPBNVDI
MBSHFSQV[[MF
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS'FZ
Junior Software Developer
in HSQE Solutions
I2QS JTFNFSHJOHBTBIJHIMZTDBMBCMFTPGUXBSFTPMVUJPOT
QSPWJEFSGPSBSBOHFPGTFSWJDFCBTFEDPNQBOJFTBOE
PSHBOJ[BUJPOTJOUIFNBSJUJNFTFDUPS"TBDVTUPNFS
ESJWFOBQQSPBDIBOEBGPDVTPORVBMJUZ *24IBT
EFTJHOFE SFMJBCMF  GVUVSFQSPPG BOE DPTUFGGFDUJWF
&31TPMVUJPOUIBUNFFUTUIFOFFETPGUIFJOEVTUSZ
0VS&31TPMVUJPO 4#4.BOBHFS4VJUF DPNCJOFTDPSF
CVTJOFTTNBOBHFNFOUTZTUFNT JOUFHSBUFEXJUIB
SBOHF PG DPMMBCPSBUJWF BOE CVTJOFTT JOUFMMJHFODF
TPMVUJPOTUPNBOBHFGMFFUTBOEPGGTIPSFMPDBUJPOT
0VSWJTJPOJTUPFOBCMFUIFNBSJUJNFJOEVTUSZBDDFTT
BOEXPSLNPCJMFBOEVTFPGUIFDMPVETFSWJDFTGPS
UIFJSDSJUJDBMQSPDFTTFT8FSFMPPLJOHGPSB+VOJPS
4PGUXBSF%FWFMPQFSXIPXPVMEMPWFUPDPOUSJCVUFUP
UIFEFWFMPQNFOUPGTPGUXBSFTPMVUJPOT:PVXJMMCF
POFPGPVS4PGUXBSF%FWFMPQFSTBOESFTQPOTJCMFGPS
UIFEFWFMPQNFOUPGBEEJUJPOBMGFBUVSFTGVODUJPOBMJUZ 
USPVCMFTIPPUJOHJTTVFT BOEXPSLJOHEJSFDUMZXJUIDMJFOUT
UPDVTUPNJ[FPVSQSPEVDU 4#4.BOBHFS4VJUFGPS
%FTLUPQBOE8FCFEJUJPOT 
Key responsibilities:
q"OBMZ[F EFTJHO EFWFMPQ UFTU EFCVH
BOEJNQMFNFOUTPGUXBSFGFBUVSFTVUJMJ[JOH
.JDSPTPGU/FU5FDIOPMPHJFT $ 7#/FU
-BOHVBHFT
q*NQSPWFBOEFYQBOEZPVSTLJMMTFU
q$POUSJCVUFUPDPEFJNQSPWFNFOUUSBDLEPXO
BOETRVBTICVHT SFWJFXDPEF BTTJTUDVTUPNFST
JOTPMWJOHJTTVFT EPDVNFOUDPEF
q$PNNJUUPHBJOJOHBUIPSPVHIVOEFSTUBOEJOH
PGPVSDPSFQSPEVDUTCPUIUFDIOJDBMMZ
BOEGSPNUIFDVTUPNFSQFSTQFDUJWF
Requirements:
qZFBSPGXPSLJOHFYQFSJFODFBTB4PGUXBSF
%FWFMPQFSJOBSFBTPG)42&
q1SPCMFNTPMWJOHTLJMMT
*GZPVXBOUUPKPJOBTNBMMCVUHSPXJOHUFBN XJUIB
QSPWFOUSBDLSFDPSE QMFBTFTFOEZPVSDW8FMMDBMM
PSFNBJMJGXFUIJOLUIFSFTBHPPEGJU#BDLHSPVOE
DIFDLTXJMMCFSFRVJSFEPGGJOBMDBOEJEBUFT4FOE
ZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS:%W

Adecco HR JT UIF HMPCBM MFBEFS JO )3 TFSWJDFT 
DFSUJGJFEJO(SFFDFXJUI*40JOUIFGJFMET
PGTFBSDIBOETFMFDUJPOTFSWJDFTBOEUFNQPSBSZ
QMBDFNFOU"EFDDPJTDVSSFOUMZTFFLJOH POCFIBMG
PG JUT DMJFOU  B MFBEFS NVMUJOBUJPOBM DPNQBOZ JO
'.$(TFDUPS GPSBEZOBNJDQSPGFTTJPOBMUPDPWFS
UIFGPMMPXJOHQPTJUJPO
IT Support Specialist
Job description:
q.BOBHFTJODJEFOUTFSWJDFSFRVFTU SFTPMVUJPO
PG&&UJDLFUT BDDPSEJOHUPDPNQBOZTTUBOEBSE
QSPDFTTFT QPMJDJFTBOEUPPMT
q1FSGPSNTSFHVMBSPSBEIPDTVQQPSUEVUJFTTVDI
BT/FUXPSLSFMBUFEJODJEFOUTBOEJNQMFNFOUBUJPOT 
IBSEXBSFTPGUXBSFSFMBUFEJODJEFOUTBOEDIBOHFT 
DPMMBCPSBUJPOTPMVUJPOTBOETZTUFNT
q.BOBHFT*5BTTFUJOWFOUPSZ MJGFDZDMF JODMVEJOH
BOZMFBTFEPSPXO*$5FRVJQNFOU
q0SEFST*5SFMBUFEEFWJDFT QFSJQIFSBMT
q1SJOUFSTVQQPSU
q7*1TVQQPSU XJUIIJHIQSJPSJUZBOEDBMJCFS
q0GGQSFNJTF*5TVQQPSUGPSFWFOUTBOEVTFST
BUWFOVFT
q.BOBHFT*5NPCJMFBOE5FMDPTFSWJDFT
SFQPSUJOH USBDLJOHPGDPTUT
q6OEFSUBLFTBTJOEJWJEVBMPSBTUFBNNFNCFS 
MPDBMTDPQFQSPKFDUTTJNQMFNFOUBUJPOT
XJUIDMFBSSFQPSUJOHBOEUSBDLJOHNFUIPET
Candidate profile:
q"&*5&*$PMMFHFHSBEVBUFJOJOGPSNBUJPO
UFDIOPMPHZPSTJNJMBS
q&YQFSJFODFPOF  UPUISFF  ZFBST
JOBTJNJMBSQPTJUJPOXJUIJOBNVMUJOBUJPOBM
DPNQBOZ1$MJUFSBDZ .40GGJDF 0VUMPPL 
*OUFSOFU
q,OPXMFEHFPG4"1XPVMECFBOBTTFU
q'MVFODZJOFOHMJTIMBOHVBHF
CPUIXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBMBOEDPNNVOJDBUJPO
TLJMMTBOEBCJMJUZUPXPSLFGGFDUJWFMZ
XJUIDSPTTGVODUJPOBMUFBNT
q)BSEXPSLFS DPNNJUUFEUPUJNFMJOFT
BOEBDDVSBDZ
The company offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q'SJFOEMZBOEDIBMMFOHJOHXPSLJOHFOWJSPONFOU
5PBQQMZGPSUIJTKPCPQFOJOHQMFBTFTVCNJUZPVSDW
UPUIJTlink:IUUQTTXSHSPTKW"GUFSUIFTDSFFOJOH
PGUIF$7T XFXJMMDPOUBDUUIFDBOEJEBUFTXIPNFFU
UIFQSPGJMFTSFRVJSFNFOUTUPBSSBOHFBOJOUFSWJFX
'PSNPSFKPCPQFOJOHTQMFBTFWJTJUPVSXFCTJUFXXX
BEFDDPHSBOESFHJTUFSZPVSDWJOPVSEBUBCBTFUP
CFFMJHJCMFGPSDVSSFOUPSGVUVSFKPCPQFOJOHT"MM
BQQMJDBUJPOTBSFDPOTJEFSFEBTTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
Noris PGGFSTDPNQBOJFTDVTUPNJ[FE*5TPMVUJPOT
JOUIFBSFBTPG*5PVUTPVSDJOH DMPVETFSWJDFTBOE
OFUXPSLTFDVSJUZ5FDIOPMPHJDBMCBTJTPGUIFTF
TFSWJDFTJTBQPXFSGVM*5JOGSBTUSVDUVSFUIBUSFMJFT
PO/PSJTOFUXPSLTPXOIJHIQFSGPSNBODFCBDLCPOF
BOENVMUJQMFIJHITFDVSJUZEBUBDFOUFST8FBSF
DPOTUBOUMZMPPLJOHGPS*5TQFDJBMJTUT GN XJUIB
WJTJPO+PJOPVSUFBNJO5IFTTBMPOJLJBT
Mid/Senior Python
Developer (f/m)
"TBOFNQMPZFFJOPVSBHJMFUFBNZPVEFWFMPQPVS
NPEFSOFOUFSQSJTFXJEFJOGPSNBUJPOTZTUFNT XIJDI
JOUFHSBUFBMMCVTJOFTTSFMFWBOUUPPMTBOETZTUFNTBSPVOE
PVS$.%#5IFGPDVTPGZPVSGJFMEPGBDUJWJUZMJFTJOUIF
CBDLFOEPGUIFTFTZTUFNTUIBUXFJNQMFNFOUJO1ZUIPO
"SFZPVFYQFSJFODFEJOEFTJHOJOHBOEJNQMFNFOUJOH
DPNQMFYTPGUXBSFTZTUFNTBOEMPPLJOHGPSBOFX
DIBMMFOHF 5IFOTFOEVTZPVSDW
Responsibilities:
q%FWFMPQBOEPQUJNJ[FIJHIMZBWBJMBCMF
4PGUXBSFXJUINPEFSONFUIPET
q"OBMZTFQSPCMFNTBOETPMWFJOUFSGFSFODF
q%FTJHO EFWFMPQ UFTU EPDVNFOUBOENBJOUBJO
XFCBQQMJDBUJPOTBOE"1*T
q%FWFMPQDVTUPNTPMVUJPOTGPSPVSDVTUPNFST
q$PMMBCPSBUFXJUI'SPOUFOEEFWFMPQFST
BOE%FW0QT
q8PSLVTJOHQSPKFDUNBOBHFNFOUNFUIPETMJLF
4DSVNBTQBSUPGBOBHJMFUFBN
Your profile:
q:PVIBWFTPMJEFYQFSJFODFJOUIFEFWFMPQNFOU
PGTPGUXBSFJO1ZUIPO
q:PVBSFGBNJMJBSXJUIUFDIOPMPHJFT
MJLF3&45 DPOUJOVPVTJOUFHSBUJPOEFQMPZNFOU 
HJU BJPIUUQ OPTFUFTUT 
BOEDBOUIVTTVQQPSUVTJOUIFTFBSFBT
PGTPGUXBSFEFWFMPQNFOU
q%FWFMPQNFOUPGDPNQSFIFOTJWFTPGUXBSF
TPMVUJPOTBOETPMWJOHDPNQMFYUBTLT
JTZPVSEBJMZCVTJOFTT
q:PVIBWFQSBDUJDBMFYQFSJFODFJOBDPSQPSBUF
FOWJSPONFOUBOEPSJOPQFOTPVSDFQSPKFDUT
q"IJHIMFWFMPGUFBNXPSLBOEDPNNVOJDBUJPO
TLJMMT JOEFQFOEFOU TUSVDUVSFEBOETPMVUJPO
PSJFOUFEXPSL FOHBHFNFOUBOEBIJHISFBEJOFTT
GPSBDUJPOBOEXJMMJOHOFTTUPMFBSOXJMMDPNQMFUF
ZPVSQSPGJMF
q&YDFMMFOUPSHBOJ[JOH QSJPSJUJ[JOH
BOENVMUJUBTLJOHBCJMJUJFT
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOETQPLFOFOHMJTI
BOEPSHFSNBOTLJMMT
q8JMMJOHOFTTUPUSBWFM
*OUFSFTUFE 5IFOEPOPUIFTJUBUF8FMPPLGPSXBSEUP
SFDFJWJOHZPVSBQQMJDBUJPOXJUIUIFFBSMJFTUQPTTJCMF
FOUSZEBUF JEFBMMZWJBFNBJM/FFEIFMQ $POUBDUVT
8FXJMMCFIBQQZUPBTTJTUZPVXJUIGVSUIFSRVFTUJPOT
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHSE[*'
¤Relational Technology A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
SQL Programmer
(Ref. STY/08.18)
ÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌÍÈ
ÍÍ¼ÄÔÁÀÐ¼×ÍÌÑÀÈÐÄ42- ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ
42-SFQPSUT

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÐÕÄÐÈÀÊÎÌÁ¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌ
542- ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ.JDSPTPGU42-4FSWFS
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÐÖÆÆÏÀÅ»SFQPSUT DPNQMFY
RVFSJFTÊÀÈEBUBBCTUSBDUJPOTÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÈÔÑÄÕÌÈÊºÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU&YDFM
ÐÖÄÏÈËÀÁÀÌÍºÌÓÌQJWPUUBCMFT
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄQFSGPSNBODFUVOJOH
ÐÄ42-RVFSJFT
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÐÄ42-4FSWFS3FQPSUJOH
4FSWJDFT 4434
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÒºÐÇ
ÍÖºÕÄÈ¬ÄÐÇÐÕºÐÇÄÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÃÄÃÍºÌÓÌÄ42qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀËºÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¢¬ÌÍÊ½ÐÍÔÑÇÔÏÍÇÆºÌÇÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔËÍÆÈ
ÐÈÊÍ¿ÐÀÔÄÌÃÈÀÅºÏÄÈÊÀÈÈÐÑÄ¿ÄÑÄ½ÑÈÍÏÄ¼ÑÄ
ÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÄ¼ÑÄÐÑÈÔÏÍÐÃÍÊ¼ÄÔÀÔ ÐÑÄ¼ËÑÄÀÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÀÆÆÄË¼ÀÔ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS)M9Z
¤Elicon E.E. ÈÀÃÖÌÀÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍPOMJOFÊÀÈ
NPCJMFTMPUHBNJOHÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Προγραμματιστή
Απαραίτητες γνώσεις:
q+BWB
q)5.- )5.- $44
q+BWBTDSJQU
q8FCQBDL
Επιθυμητές γνώσεις:
q1)1
q.Z42-
q7VFKT
Ικανότητες και προσόντα:
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÀÌ¬ÆÌÓÐÇ ÆÏÀÅ»ÊÀÈÍÈË¼À 
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÖÔ 
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÀËÀ¼ÐÈÀÍ¬ÃÀÔ
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÄÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS)/;*X
Mellon Group of CompaniesJTBMFBEJOHNVMUJOBUJPOBM
HSPVQ  FNQMPZJOH NPSF UIBO  QFPQMF JO 
DPVOUSJFT XJUIDPSQPSBUFIFBERVBSUFSTMPDBUFEJO
"UIFOT (SFFDF0VSPGGFSJOHDPOTJTUTPGTQFDJBMJ[FE
UFDIOPMPHJDBMTPMVUJPOTBOETFSWJDFT EFTJHOFEUP
NFFUUIFJODSFBTJOHOFFETPGGJOBODJBMJOTUJUVUJPOT
BOE PSHBOJ[BUJPOT UP BDIJFWF TUSPOH DPOTVNFS
CVTJOFTT BOE JNQSPWFE DVTUPNFS TBUJTGBDUJPO
.FMMPO5FDIOPMPHJFT4" UIFQBSFOUDPNQBOZPG
.FMMPO(SPVQPG$PNQBOJFTTFFLTUPIJSFB
Junior Software
Developer C# &.Net
(ref: MT _JSD C#Net_18)
Job description:5IFTVDDFTTGVMBQQMJDBOUXJMMCF
GVMMZJNNFSTFEJOUIFGVMMEFWFMPQNFOUMJGFDZDMF
BOEUIFSFGPSFFYQFSJFODFPGXPSLJOHUISPVHIBMM
TUBHFTPGBEFWFMPQNFOUQSPKFDUXPVMECFIJHIMZ
CFOFGJDJBM
Required skills/experience
q6QUPZFBSTPGEFWFMPQNFOUFYQFSJFODF
XJUIJOBDPNNFSDJBMFOWJSPONFOU PSBDBEFNJD
FYQPTVSF VTJOHUIF/&5'SBNFXPSL
XJUI$PSFRVJWBMFOU
q,OPXMFEHFPG42-4FSWFS
q&YQFSJFODFVTJOHXFCTFSWJDFT
q"OBCJMJUZUPEFWFMPQUSPVCMFTIPPUJOH
BOEEJBHOPTUJDTLJMMTJTFTTFOUJBMBTXFMM
BTUIFBCJMJUZUPXPSLXFMMVOEFSQSFTTVSF
q"MUIPVHIOPUQSJNBSJMZBDVTUPNFSGBDJOHSPMF 
HPPEXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTTLJMMT
The company offers NVMUJOBUJPOBM XPSLJOH
FOWJSPONFOU  USBJOJOH BOE DBSFFS EFWFMPQNFOU
PQQPSUVOJUJFT
$BOEJEBUFTXJTIJOHUPBQQMZTIPVMETFOUUIFJSDW
RVPUJOHUIFQPTJUJPOSFGFSFODFDPEFUPlinkIUUQT
TXSHS$7K0)

PROMOTIONMERCHANDISING

¤INGROUP ÍÀÈÆÎÔÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔÄÕÏ½ÌÈÀ
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍOÕÎÏÍÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌIVNBO
SFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH×ÇÑ¬
ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ
Promoters για σχολικά
είδη (κωδ. θέσης: ΗR 001304)
Καθήκοντα: ÏÍÎÒÇÐÇÐÕÍËÈÊÎÌÄÈÃÎÌ
ÐÄÁÈÁËÈÍÓËÄ¼ÀÊÀÈTVQFSNBSLFUT
Προσόντα:
q³ÑÍÀÃÖÌÀÈÊ¬ ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ¬ÊÀÈÄÄÖÆºÌÄÈÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼À
ÐÄQSPNPUJPOÓË»ÐÄÈÔ
qÑÖÕ¼ÍÀÈÃÀÆÓÆÈÊÎÌÐÕÍËÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
Παρέχονται:
q¢ÍÕÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q®ÏÆÀÌÓºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿ÌÌÀ
ÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿ÌÃÖÌÀÈÊ¬ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÍÖÔ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS;JT0(
¤West A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ4BMFT
.BSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈ
ÀÌÄËËÀÃÈÊ» ÄÁºËÄÈÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇ Ä ÍËÖ
ÄÒÌÈÊºÔ ÊÀÈ ÄËËÇÌÈÊºÔ ÄÑÀÈÏ¼ÄÔ ÍÖ ÈÐÑÍÍÈÍ¿Ì
ÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ
½ËÇÑÇÔ Λάρισας.
συνέχεια στη σελ. 12

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

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

Waiter-Waitress-Σερβιτόροι
We are looking for individuals who have solid management
skills, evidence a solid work ethic, proven leadership
skills in a hotel environment, highest level of integrity
and transparency.
Job responsibilities:
qResponsible for offering guests of the restaurant
an enjoyable, expertly served
beverage/dining experience.
qMust be comfortable discussing food and wine
choices with guests in detail.
qResponsible for setting up tables, serving food
and beverage to guests, and clearing/cleaning tables.
qProvide an expertly served beverage or dining
experience; anticipating the guests’ needs
and as an expert on the menu options.
Job requirements:
qAt least one year’s experience in F&B
qPassion for service
qGood communications skills with a good command
of the English language, both written and spoken
qAttention to detail and ability to work in a high paced
environment
qCandidate should hold valid work authorization for the EU.
Four Seasons has been ranked in FORTUNE Magazine’s 100
Best Companies to Work for since 1998. We’re looking for
individuals with not only the right skills and attitude for the role,
but also the passion to excel. The rebirth of a Greek legend.
Four Seasons Astir Palace Hotel Athens is set to redefine the
luxury hotel market in Greece and the Eastern Mediterranean.
Following a complete remodeling and renovation, this iconic
Greek resort will once again dazzle one and all who come
to savor the crystal clear waters of the Aegean Sea. It is
difficult to articulate just how big a deal this really is for
Athens. Astir Palace is an institution that has transcended
hospitality and tourism since the early sixties to become
part of the fabric of Greek high society, politics and global
celebrity. The sense of anticipation about its reopening is
palpable in the community surrounding the resort but also
among its competitor hotels who will once again have to
contend with its awesome attraction for local and international
visitors. The arrival of Four Seasons in Athens is indeed a
landmark development for the company and a statement of
intent about how serious it is in operating top end leisure
resorts in Europe. Astir’s new owners have spared no cost
in restoring this Aegean Goddess to every bit of her former
glory and much more. The resort boasts not one but two
hotel concepts, totaling 248 keys, eight eclectic food and
beverage outlets and a myriad of luxury outdoor amenities
including private pools, an exclusive beach, tennis academy,
state of the art Spa and 58 luxury villas.
If you want to be part of this unique opportunity on the
Greek Riviera, just 25 minutes from Athens, don’t wait,
apply now. All you need to do is to send us your updated
CV to this link: https://swr.gr/luxpd.

iTechScope is the first Technical Recruitment Agency
established in Greece. With offices in Athens, London &
Dubai we offer Recruitment Services covering the sectors
of IT, Digital & Engineering. Prestigious Multinational
companies & Innovative Start-Ups find in us an indispensable
and valuable recruitment partner while job seekers discover
an experienced ally in the process of finding the ideal
position. On behalf of our client, a reputable worldwide
leader in digital and mobile advertising, developing large
scale smart solutions for the best telecommunication
organizations around the globe we are currently looking
for a JavaScript Developer, to join its R & D software
development team in Athens.
Role summary: The ideal candidate will have strong
abilities to develop Mobile Marketing and Advertising
applications as part of a 15 developers’ team.
Key accountabilities:
q1BSUJDJQBUJOHJOUIFJNQMFNFOUBUJPOPGIJHI
availability applications
q8SJUJOHSFVTBCMF UFTUBCMF BOEFGGJDJFOUDPEF
q6QEBUFBOENBJOUFOBODFPGFYJTUJOHBQQMJDBUJPOT
q1SFQBSJOHUFDIOJDBMSFQPSUTBOEEPDVNFOUBUJPO
q8PSLPOBWBSJFUZPGQSPKFDUTSBOHJOHJOCPUITJ[F
and scope
q3FDPHOJ[FTZTUFNEFGJDJFODJFTBOEJNQMFNFOU
effective solutions
Knowledge, skills & experience:
q%FHSFFJO$PNQVUFS4DJFODFPSSFMFWBOUTVCKFDU
q&YQFSJFODFJO+BWB4DSJQUBOEBOZSFMBUFEGSBNFXPSL
(Angular, React, Node)
q4USPOHVOEFSTUBOEJOHPGGSPOUFOEUFDIOPMPHJFT TVDI
as HTML5, and CSS3
q6OEFSTUBOEJOHUIFOBUVSFPGBTZODISPOPVT
programming
q&YQFSJFODFJO.POHP%#PSBOZPUIFSOP42-EBUBCBTF
like Hadoop, Cassandra, etc will be considered
as a plus
q6OEFSTUBOEJOHPGDPEFWFSTJPOJOHUPPMT TVDIBT(JU
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPG4FDVSJUZBOE4FDVSJUZ
practices
Personal side:
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[FBOENFFUEFBEMJOFT
q#FJOHTFMGESJWFO IBSEXPSLJOH GMFYJCMFBOEQBZJOH
attention to details
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSFBOEEFMJWFSSFTVMUT
in a demanding and fast-paced environment that
requires fresh thinking and innovation
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[FBOENFFUEFBEMJOFT
q8PVMECFDPOTJEFSFEBQMVTJGZPVTNJMF
Benefits: You will join a challenging and extremely rewarding
environment. You will be working next to a highly advanced
R&D team serving top class clients. The company offers
a competitive compensation package directly dependent
on your profile’s qualifications and skills.
Send your cv to this link: IUUQTTXSHSX*:O. Η εταιρία
J5FDI4DPQFÒÀÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍ"UIFOT+PC'FTUJWBM
ÐÑÍ%JWBOJ$BSBWFM)PUFMÐÑÈÔÄÑÄÁÏ¼ÍÖ À½
ÑÈÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀJ5FDI4DPQFÒÀÀÏÄÖÏÄÒÄ¼ÐÑÍ
"UIFOT+PC'FTUJWBMÐÑÍ%JWBOJ$BSBWFM)PUFMÐÑÈÔ
ÊÀÈÄÑÄÁÏ¼ÍÖ®ÈÐÖÌÄÌÑÄ¿ÉÄÈÔÄÑÍÖÔÖÍÂÇ
Å¼ÍÖÔÑÓÌÍÍ¼ÓÌÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀºÕÍÖÌÄÈËÄÆÄ¼ÒÀ
ÏÀÆÀÑÍÍÈÇÒÍ¿Ì ÊÀÑ¬ ÑÇ ÃÈ¬ÏÊÄÈÀ ÑÍÖ ÅÄÐÑÈÁ¬Ë  ÐÄ
ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÄÔÎÏÄÔ ÊÀÑ½ÈÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À

Σύμβουλοι Τηλεφωνικής
Ενημέρωσης & Προώθησης
Η Mediatel Α.Ε.ÈÃÏ¿ÒÇÊÄÑÍÊÀÈÀ½Ñ½ÑÄÊÀÑºÕÄÈ
ÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÀÏÍÕ»ÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌÊÀÈ
ÄÈÃÈÊ½ÑÄÏÀÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌ$POUBDU$FOUFS
ÈÀÒºÑÄÈ ÄÆ¬ËÇ ÄÄÈÏ¼À ÐÑÇÌ ÖËÍÍ¼ÇÐÇ ÐÇÀÌÑÈÊÎÌ
ºÏÆÓÌ ÊÀÈ ÀÍËÀÁ¬ÌÄÈ ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀ ÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇ À½
ÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÈÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÔ«ÔÄÉÍÖÐÈÍÃÍÑÇºÌÍÔ
ÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔÄÆ¬ËÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÑÍÖÕÎÏÍÖÑÇËÄÈÊÍÈ
ÌÓÌÈÎÌÊÀÈÄÌºÏÆÄÈÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÒÀÄ¼ÌÀÈ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÈÆÈÀÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇ
ÊÀÈÃ¼ÌÄÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÄÅÈË½ÃÍÉÍÖÔÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÖÔ
ÌÀÄÉÄËÈÕÒÍ¿ÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ¬ÊÀÈÈÐÒÍËÍÆÈÊ¬¢ÄÈÃ»ÐÑÇ
×Ó»ÕÏÄÈ¬×ÄÐÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ ÄÄ¼ÔÐÍÖÃ¼ÌÍÖÄ½ÑÈÕÏÄÈ¬
×ÄÐÀÈÆÈÀÌÀÏÍÕÓÏ»ÐÄÈÔÊÀÈÌÀºÕÄÈÔÄÉºËÈÉÇÀÏÊÄ¼ÌÀ
ºÕÄÈÔ½ÏÄÉÇÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÌÀÒºËÄÈÔ
ÌÀÃÈÀÊÏÈÒÄ¼ÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
Επιθυμητά προσόντα:
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÒÄÑÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÐÑ½ÕÍÊÀÈÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÌÎÐÇ¤±
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÈÃÍÑÍ¿ÄÌÇÀÏÕÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q§ÄÈÊÑ½ÔÈÐÒ½ÔºÓÔÄÖÏÎÐÖÌCPOVT
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐ¿ÁÀÐÇÔÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
q§ÈÐÒÍËÍÆÈÊ»ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄ»ÕÓÏ¼ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q«Ï¬ÏÈÍÏÍÐÀÏÍÐºÌÍÐÄÊ¬ÒÄÀÌ¬ÆÊÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÕÓÏ¼ÔÇËÈÊÈÀÊ½½ÏÈÍ
qΑξιοκρατία-ασφάλεια-σιγουριά
q§ÍÌÑºÏÌÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½
περιβάλλον
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÊÓÃÈÊ½ÐÑÍlink: https://
swr.gr/haFsI   ¦ÇÅÈÐ¼ÀÔ   ÄË½ÊÇÍÈ  
2148000 (επιλ.: 1), www.mediatel.gr.

Hotel Manager
Entry requirements: Functions as the strategic
business partner of the property operation, the ideal
candidate we are looking for must have:
qUniversity or College degree in Business
Administration or Hospitality Management
q ZFBSTPGDPSFFYQFSJFODFJONBOBHFNFOU
operations in the hospitality industry
(preferably in a 5* hotel environment)
Core activities:
qManaging profitability & Budget Allocation
qManaging all property’s departments and areas
qProvide day-to-day leadership and direction
to all hotel’s departments according to our operations
standards
qMaximizing financial returns
qCreating and maintaining a unique guest experience
qA hands-on operations management approach
qComputer literacy with knowledge of a variety
of computer software applications.
qEstablishing performance and development goals,
mentoring, coaching and regular feedback to enhance
performance and ensure future bench strength
qPreparing annual capital and cash flow to accurately
forecast budgets to achieve required operating results
qAnalyse financials to drive revenues, future
profitability, and maximize return on investment
and market share
qExcellent command of english language
qSuperior written and oral communication skills
q&YQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPOBCSPBE
would be an additional asset
What we are offering:
qAccommodation
qCompetitive Salary
q12 month contract
Please send your CV with a recent photo to this link:
https://swr.gr/BX3iI.

Η ΕΞΥΠΠ ΣΑΜΑΡΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΕΠΕ στο πλαίσιο
της συνεχούς ανάπτυξής της ζητεί για την περιοχή της
Θεσσαλονίκης:

Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο
Μηχανικό Πολυτεχνείου
Για πλήρη απασχόληση ως τεχνικός ασφαλείας
σε επιχειρήσεις-πελάτες της
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να πληροί
τις κατωτέρω προϋποθέσεις:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÀÃÈÀÒºÑÄÈÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÒºÀÑÀÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
εργασίας
q¤ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÌÀÐÕ½ËÇÐÇÔÄÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊ¬
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÀ ÍÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
λήψης απόφασης είναι απαραίτητα στοιχεία πλήρωσης της
ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇÔÒºÐÇÔ
q°ºËÍÔ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: https://swr.gr/xA8Z3,
ÊÓÃÈÊ½ÔÒºÐÇÔ° ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
§ÄÑÇÌÖÍÁÍË»ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÀÔÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÐÑÇÌ
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»Å½ÏÀÆÈÀÖÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÑÇÔÈÐÑÍÐÄ
Ë¼ÃÀÔ4LZXBMLFSÓÔÀ¬ÌÑÇÐÇÐÄÀÆÆÄË¼ÀÃÇËÎÌÄÑÄÐÑÇÌ
±Ä¿ÒÖÌÇ¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÀÈÏ¼ÀÄÑÇÌÄÓÌÖ¼À § ¯ 
¦ ¥±¢¯ °¢¢¢ Ç¢ÑÀÈÏ¼À ÓÔÀÍÃºÕÄÐÑÄ
ÊÀÈ ÐÖÆÊÀÑÀÑ¼ÒÄÐÑÄ ÐÑÇÌ ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÑÓÌ ÃÄÃÍºÌÓÌ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÍÖÃÈÀÒºÐÀÑÄÐÑÇÌ¢ÑÀÈÏ¼À ÑÀ
ÄÃÍºÌÀ ºÕÍÌÑÀÔÏÍÇÆÍÖºÌÓÔÄÌÇÄÏÓÒÄ¼À½ÑÇÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔwww.exyppsamaras.grÆÈÀÑÇÌÍËÈÑÈÊ»
ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÑÓÌÄÃÍºÌÓÌÍÖÑÇÏÄ¼Ç¢ÑÀÈÏ¼ÀÁ¬ÐÄÈ
ÑÍÖÄÌÈÊÍ¿¦ÀÌÍÌÈÐÍ¿¢¢ ÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑ¬ÐÀÔ
ÊÀÈ ÄÈÃÈÊ½ÑÄÏÀ ÑÍ ÃÈÊÀ¼ÓÀ ÀÌ¬ÊËÇÐÇÔ ÊÀÈ ÑÇÌ ¬ÐÊÇÐ»
ÑÍÖÔÄÀ¼ÑÇÀÐÑÍÌ±Ä¿ÒÖÌÍÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÄÃÍºÌÓÌ
ÑÇÔ¢ÑÀÈÏ¼ÀÔ ÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÆÈÀ»ÌÄÔ
À½ÑÇË»ÂÇÑÍÖÔÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÏÍÔÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖ
ÐÊÍÍ¿ÑÇÔÄÉÄ¿ÏÄÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÇÃÈÀÁ¼ÁÀÐÇ
ÑÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÄÌÑ½ÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÑÍÖÍ¼ËÍÖÀÀÏ¬
ÊÀÈÐÑÍÖÔÀÏ½ÕÍÖÔÖÇÏÄÐÈÎÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÃÈÊÑ¿ÓÌÊÀÈ
ÇÕÀÌÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔ

Η West A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌTBMFTÊÀÈNBSLFUJOH
ÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈÀÌÄËËÀÃÈÊ»ÄÁºËÄÈÀ 
ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇÄÍËÖÄÒÌÈÊºÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÍÖ
ÈÐÑÍÍÈÍ¿ÌÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ
ÑÇÌ½ËÇÑÇÔ Ò»ÌÀÔ

Πωλητές-τριες Τεχνολογίας
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την παρουσίαση, την
ÏÍÎÒÇÐÇ ÊÀÈ ÑÇÌ ÎËÇÐÇ ÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ À¿ÏÓÌ ÐÖÐÊÄÖÎÌ  ÄÆ¬ËÇÔ ÊÀÈ ÆÌÓÐÑ»Ô
ÍËÖÄÒÌÈÊ»Ô ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÐÄ ÄÆ¬ËÀ ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ ÊÀÈ ÖÄ
ÏÀÆÍÏºÔÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ°¢¥ ¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌ
προσόν
q¦ÀË»ÄÅ¬ÌÈÐÇ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔ¤±
Η εταιρία προσφέρει:
q±ÂÇËºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍËÀÁºÔ
qBonus επί των πωλήσεων
qΜερική απασχόληση
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀ
ÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÐÖÌÇºÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÏÍÐÎÍÖÊÀÈÄ
ÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ134"ÐÑÍlink: https://swr.gr/pvSbd.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÍÖ ÃÄÌ ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ ÐÑÀ ÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀ
ÏÍÐ½ÌÑÀÃÄÌÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ

Chef de Partie (CDP)
Senior Chef de Partie (SCDP)
50 Positions Open Saudi Arabia
Position Summary: As a Chef De Partie (CDP) you are
responsibly supporting the Head and Sous Chef in a busy
kitchen delivering consistently high-quality food. You ensure
the highest standards and consistent quality in the daily
preparation and keep up to date with the new products,
recipes and preparation techniques.
Chef de Partie Duties and Responsibilities:
qTo take care of daily food preparation and duties assigned
by the superiors to meet the standard and the quality set
qTo follow the instructions and recommendations
from the immediate superiors to complete
the daily tasks
qTo Coordinate daily tasks with the Sous Chef(s)
qResponsible to supervise junior chefs or commis
qAble to estimate the daily production needs
and checking the quality of raw and cooked food
products to ensure that standards are met
qEnsure that the production, preparation and presentation
of food are of the highest quality at all times
qEnsure highest levels of guest satisfaction, quality,
operating and food costs on an ongoing basis
qKnowledge of all standard procedures and policies
pertaining to food preparation, receiving, storage
and sanitation
qFull awareness of all menu items, their recipes,
methods of production and presentation standards
qTo Follow good preservation standards for the proper
handling of all food products at the right temperature
qOperate and maintain all department equipment
and reports of malfunctioning
qEnsure effective communication between staff
by maintaining a secure and friendly working
environment
qEstablish and maintain effective inter-departmental
working relationships
qPersonally responsible for hygiene, safety and correct
use of equipment and utensils
qAbility to produce own work in accordance
with a deadline and to assist and encourage
others in achieving this aim
qCheck periodically expiry dates and proper storage
of food items in the section
qConsult daily with Sous Chef and Executive chef
on the daily requirements, functions and also
about any last minute events
qGuide and train the subordinates on a daily basis
to ensure high motivation and economical working
environment
qShould be able to set an example to others
for personal hygiene and cleanliness on and off duty
qDaily feedback collection and reporting of issues
as they arise
qAssess quality control and adhere to VIP service
standards
qCarry out any other duties as required by management
Prerequisites:
qExperience in fine dining, a la carte restaurants
qhigh standard of spoken and written english
qFlexible working hours subject to the demands
of the business
qAble to work under pressure
qExcellent culinary catering talent
Education: Hotel Management Graduate or Culinary
Degree with minimum 3 years certification.
Experience: At least 3 years’ experience cooking in a
well-established restaurant or full-service 5* Hotel and/
or minimum of 1 year in a supervisory role.
Salary & Benefits:
q4000.00 USD monthly to 5000.00 USD
qWith experience more than 4 years the salary
can be negotiated
qWorking Visa provided + Free Accommodation
+ Free Return ticket home + 25 days holidays
qMore information will be provided to the Candidate
through the phone interview
Send your cv in english language with a cover letter
to this link: https://swr.gr/9aIj0.

°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍFodele Beach & Waterpark Holiday Resort,
ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍ¨½ÃÄËÄ¤ÏÀÊËºÈÍÖ¦Ï»ÑÇÔ ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì

Ανιματέρ (Αnimator)
Η Φoυρναράκης Α.ΕÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬
ÊÀÈÄÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÃ¼ÊÑÖÍÓË»ÐÄÓÌÐÄ½ËÇ
ÑÇÌ¢ÖÏÎÇÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ ÄÍÏÄ¿ÄÑÀÈÊÀÈÃÈÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÍ
ÃÖÌÀÑ¬CSBOETÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÈÀÑÍÊºÌÑÏÍ
ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÔÊÀÈÃÈÀÌÍ»ÔÑÇÔÐÑÍÌ ÐÏ½ÖÏÆÍ ÄÈÒÖÄ¼
να προσλάβει:

Οδηγό Β’ Κατηγορίας
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÑÍÖËÄÊÀÌÍÄÃ¼ÍÖ ÑÑÈÊ»ÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Παροχές:
qÑÀÒÄÏ»ÊÀÈ½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
°ÇËºÅÓÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
https://swr.gr/OkJ5m.

Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ»ÊÀÈÆÄÏÀÌÈÊÎÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ ÐÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÄÌÀÐÕ½ËÇÐÇ
Ä×ÇÑ»ÀÑÀLJETBOJNBUJPO»GJUOFTTBOJNBUJPO
Παρέχονται:
qÈÀÍÌ» Ë»ÏÇÔÃÈÀÑÏÍÅ»
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÀ×¼Ä
πρόσφατη φωτογραφία στο link: https://swr.gr/AlPUk.
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Μerchandiser
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό
ανεφοδιασμό-παρουσίαση και προώθηση προϊόντων
καταναλωτισμού, μεγάλης και γνωστής εταιρίας, σε
κεντρικά σημεία πώλησης με έδρα τη Λάρισα και
για την κάλυψη του Νομού Μαγνησίας.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και διαπραγμάτευσης
qÌÎÐÄÈÔÑÄÕÌÈÊÎÌÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
ή merchandising σε προϊόντα ευρείας
κατανάλωσης
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άντρες υποψήφιους
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ»ÀÍÈÁ»
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔ ÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου και
ÍË½ÐÓÇ ÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ§TUPIUUQTTXS
HS#F48. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται
στα απαιτούμενα προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Νέοι/Νέες για Προώθηση Υπηρεσιών
Καλλιθέα
¢ÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇÌ¦ÀËËÈÒºÀÄÍËÖÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ×ÇÑ¬ÌÀÄÀÌ
ÃÏÎÐÄÈ¬ÄÐÀÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÄÌºÍÖÔÌºÄÔÍÖ
θα εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων,
ÄQBSUUJNF»GVMMUJNFÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»
επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
Η εταιρία προσφέρει:
q¡ÀÐÈÊ½ÈÐÒ½
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ºÄÈÏÀÊÀÈÈÊÀÌ¬
ÐÑÄËºÕÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÄÐÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÄÐÑ¬ÐÇÄÑÏ½
Βιογραφικό στο linkIUUQTTXSHS.FUQ(

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

City Unity College, %FQBSUNFOU PG )PTQJUBMJUZ
DPOTJEFSTBQQMJDBUJPOTGPS
Lecturers
in the field of Tourism & Hospitality
Area:7PVMJBHNFOJ
Type of employment:1BSUUJNF
Job Description:$BOEJEBUFTXJMMCFSFTQPOTJCMF
GPSUIFPSHBOJ[BUJPOBOEEFMJWFSZPGNPEVMFTJOUIF
GPMMPXJOH GJFMET JO BDDPSEBODF XJUI UIF JOUFSOBM
SFHVMBUJPOTPG$JUZ6OJUZ$PMMFHFBOEUIF2VBMJUZ
4ZTUFNPGUIFDPMMBCPSBUJOH#SJUJTI6OJWFSTJUZ
Subject Areas:
q)PUFM#VTJOFTT.BOBHFNFOU
q)VNBO3FTPVSDF.BOBHFNFOU
q)PUFM0QFSBUJPOT
q)PVTFLFFQJOH
q)"$$1
q"DBEFNJD3FTFBSDI8SJUJOH
q$VMJOBSZ"SUT
q.BSLFUJOH
q4USBUFHJD.BOBHFNFOU
qFinance
q'PPEBOE#FWFSBHF0QFSBUJPOT5IFPSZ
Candidates for the position should have:
q1I%PSQPTUHSBEVBUFUJUMFSFMFWBOU
UPUIFQPTJUJPO
q1VCMJDBUJPOTJOBDBEFNJDKPVSOBMT CPPLT 
DPOGFSFODFTXJMMCFBQMVT
q,OPXMFEHFBOEGBNJMJBSJUZXJUIUIF#SJUJTI
)JHIFS&EVDBUJPO4ZTUFNJOUFSNTPGUFBDIJOH 
NBOBHFNFOUBOESFTFBSDIFYQFSJFODF
q5FBDIJOHPSSFTFBSDIFYQFSJFODFJOIJHIFS
FEVDBUJPO
q&OHMJTIGMVFODZJOXSJUJOHBOEDPNNVOJDBUJOH
q4LJMMTJOVTJOHNPEFSOUFDIOPMPHZ
BOEBQQMJDBUJPOT
q5FBNXPSLTQJSJU
The College offers:
q4BUJTGBDUPSZTBMBSZJOBDDPSEBODF
XJUIRVBMJGJDBUJPOT
q8PSLJOHJOBNPEFSOFOWJSPONFOU
q$POUJOVPVTTUBGGUSBJOJOHBOEEFWFMPQNFOU
q1SPGFTTJPOBMBOEBDBEFNJDSFDPHOJUJPO
"MMDBOEJEBUFTTIPVMETFOEUIFJSDWUPlink:
IUUQTTXSHSBML#[
0½ÈËÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌΑcrotel Hotels & Resorts
ÐÑÇÈÒÓÌ¼À²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÀ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ÑÇÔ ÆÈÀ ÑÇ ÐÄ×½Ì  ¥Í¿ÌÈÍ ºÓÔ
®ÊÑÎÁÏÈÍ 
Παιδαγωγό για το kids club
(ACA018)
Περιγραφή θέσης: ÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈË¬ÌÍÑÇÔÃÇÈ
ÍÖÏÆÈÊ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÑÓÌÀÈÃÈÎÌÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇ
ÑÓÌÄÐÓÑÄÏÈÊÎÌÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ
ÑÍÖÔ ÐÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼ÍÀÈÃÀÆÓÆÍ¿»ÑÖÕ¼ÍÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔ
ÐÕÍË»Ô
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÕÄÑÈÊ»
με την φροντίδα παιδιών
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô ÆÀËËÈÊ»Ô
ή ιταλικής γλώσσας
Παροχές εταιρίας:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ» ÆÈÀÑÀ¬ÑÍÀÄÊÑ½ÔÄÏÈÍÕ»Ô
q±ÇÏÄÐ¼ÀÄÑÀÅÍÏ¬ÔÐÑÍÌÕÎÏÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¤ÄÏ»ÐÈÀÆÄ¿ÀÑÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
+PJO0VS5FBN ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS+%0.. XXXBDSPUFMHSPVQHS.
Εκπαιδευτής Social Media
® ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô PÏÆÀÌÈÐ½Ô Εurotraining, στο
ËÀ¼ÐÈÍ ÖËÍÍ¼ÇÐÇÔ ÀÖÑÍÕÏÇÀÑÍÃÍÑÍ¿ÄÌÓÌ
ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ¥¢¦ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍ
ÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÊÄÌÑÏÈÊ»ÔÃÍ»ÔÑÍÖ
ÐÑÇÌ Ò»ÌÀÍË¿ºÄÈÏÍÊÀÒÇÆÇÑ»ÄÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇ
ÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ4PDJBM.FEJB.BSLFUJOH
Αρμοδιότητες θέσης εργασίας:
qÈÃÀÐÊÀË¼À
q¢ÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÖËÈÊ½
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q¢ÄÈÏ¼ÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔÐÑÍÌÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍ
κλάδο
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍ
κλάδο
Τόπος απασχόλησης¡ÄÏÀÌ×ºÏÍÖ
ËÀÑÄ¼À¦¬ÌÈÆÆÍÔ
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÊÀÈÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀ
φικών με κωδικό: Social Media.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS8WES
°ÍMediterranean College στη Θεσσαλονίκη στο
ËÀ¼ÐÈÍÐÑÄËºÕÓÐÇÔÑÇÔÕÍË»Ô§ÇÕÀÌÈÊÎÌ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÃÈÃÀÊÑÈÊ½ÏÍÐÓÈÊ½
Μηχανολόγο Μηχανικό
στo πεδίο της Forensic Engineering/Failure
Analysis-Κωδ.: FEFA
ÈÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥
qÖÌÀÅ»ÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÆÌÓÐÑÈÊ½
αντικείμενο
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌÐÑÍÐÕÄÑÈÊ½ÄÃ¼Í
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ικανότητες
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¦ÀÈÌÍÑ½ÀÐÊºÂÇ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qΟμαδικό πνεύμα
Επιθυμητά προσόντα:
ÈÃÀÊÑÍÏÈÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÐÄÐÕÄÑÈÊ½
αντικείμενο
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÌÇË¼ÊÓÌ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÍÁÏÄÑÀÌÈÊ½Ð¿ÐÑÇÀÀÌÎÑÀÑÇÔ
εκπαίδευσης
Το Mediterranean College προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
του διδακτικού προσωπικού του
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
σε πολλαπλά επίπεδα
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink
IUUQTTXSHS:2M) ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÌÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÍ
ÊÓÃÈÊ½ÔÑÇÔÒºÐÇÔ'&'"ÐÑÍÒºÀ
5PΜητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο της στεËºÕÓÐÇÔÑÇÔÐÕÍË»ÔÂÖÕÍËÍÆ¼ÀÔ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Εισηγητές
Περιοχή: §ÀÏÍ¿ÐÈ  Ò»ÌÀ ¦ºÌÑÏÍ ÄÈÏÀÈ¬Ô
Τύπος απασχόλησης:§ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Κωδικός εργασίας: PSY/RES18
Περιγραφή θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα
είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την εποπτεία
ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÎÌÄÌÍÑ»ÑÓÌÑÍÖÏÍÑÖÕÈÀÊÍ¿ÊÀÈÄ
ÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÂÖÕÍËÍÆ¼ÀÔ Ð¿ÅÓÌÀ
ÄÑÍÖÔÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÔÑÍÖ§ÇÑÏÍÍËÈÑÈÊÍ¿¦ÍËËÄÆ¼
ου και το σύστημα ποιότητας των συνεργαζόμενων
ÁÏÄÑÀÌÈÊÎÌÀÌÄÈÐÑÇ¼ÓÌ
Προφίλ υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
qÈÃÀÊÑÍÏÈÊ½ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½Ñ¼ÑËÍÐÍÖÃÎÌ
ÐÑÇÌÂÖÕÍËÍÆ¼À
qÇÍÐÈÄÖºÌÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄºÆÊÏÈÑÀ
ÄÈÐÑÇÍÌÈÊ¬ÄÏÈÍÃÈÊ¬ ÁÈÁË¼À
ή πρακτικά συνεδρίων
qÌÎÐÇÍÐÍÑÈÊ»ÔÊÀÈÍÈÍÑÈÊ»ÔÄÏÄÖÌÇÑÈÊ»Ô
μεθοδολογίας
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÍÁÏÄÑÀÌÈÊ½Ð¿ÐÑÇÀÀÌÎÑÀÑÇÔ
εκπαίδευσης
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÊÀÈÄÏÄÖÌÇÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌÐÑÇÌÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÐÄÆÏÀÑ½
και προφορικό λόγο
q¤ÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
Το κολλέγιο προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔ
των προσόντων
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
του διδακτικού του προσωπικού
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÀÊÀÃÇÀØÊ»ÊÀÑÀÉ¼ÓÐÇ
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHSH.0#"
°Í ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, κορυφαίος
ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÔÍÏÆÀÌÈÐ½Ô ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανικό Τεχνικής Εκπαίδευσης
ÈÀÑÇÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÄÏÆÀÐÑÇÏÈÀÊÎÌÀÒÇ¬ÑÓÌÐÑÇÌ
ÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀ°ÄÕÌÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÍÑÏÍÌÈÊ»Ô
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀ½ÑÍ°¢¥ ÑÄÕÌÈÊ½ÔÍÕÇ¬ÑÓÌ

q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε συνεργείο αυτοκινήτων-δικύκλων
qÌÎÐÄÈÔÐÑÇÃÈ¬ÆÌÓÐÇÁËÀÁÎÌ¥²
και δικύκλων
qÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÈÊÍ¿ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Επιθυμητά προσόντα:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑ¬ÉÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÄÊÀÈÃÄÖÑ»À½ÑÍÌ¢®¢
ÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS"9MT#.
;ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Χημικός
.ÄÄÄÈÏ¼ÀÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÔÖÍÂÇÅ¼ÓÌÐÑÈÔÀÌÄË
ËÀÃÈÊºÔÄÉÄÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÄÍÏÆÀÌÓºÌÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½
υποστηρικτικό υλικό.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÐÖÌÇºÌÇÏ½ÐÅÀÑÇ
φωτογραφία στο link: IUUQTTXSHSJ1BVR.
¤MLS Making Life Simple αναζητά για τα κεντρικά
της γραφεία στη Θεσσαλονίκη:
Γλωσσολόγο με άριστα Σουηδικά
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÅÈËÍËÍÆ¼ÀÔÄÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇ
στη γλωσσολογία
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÍÖÇÃÈÊÎÌ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÅÖÐÈÊ½ÔÍÈËÇÑ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¬ËËÓÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÄÈÒÖÇÑ»
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Καθήκοντα:ÇÈÍÖÏÆ¼À ºÐÓÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÍÖ
λογισμικού, διαλογικών σεναρίων με σκοπό
ÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÆÖÌÀÈÊÄ¼ÀÔÄÈÊÍÌÈÊ»Ô
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÔ WJSUVBMBTTJTUBOU
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
qÖÌÒ»ÊÄÔÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃ¼ÌÍÖÌ
σημαντικές ευκαιρίες
¢¬ÌÒÄÓÏÄ¼ÑÄ½ÑÈÑÍÏÍÅ¼ËÐÀÔÑÀÈÏÈ¬×ÄÈÄÑÇÌ
ÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇ ÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÊÀÈÑÇÌÀÊÏÈÁ»
ημερομηνία γέννησης στο linkIUUQTTXSHS[7Q,*
;ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÊºÌÑÏÍÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
Καθηγητές Γαλλικών
(native-bilingual)
¢ËËÇÌÈÊÍ¿»ÉºÌÍÖÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHSX)*Y.
°ÇË ÎÏÄÔ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

)Alphadynamic Pumps CΟ, η μοναδική εταιρία
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÍÖÊÀÑÀÐÊÄÖ¬×ÄÈÀÄÏÍÃÈÀÅÏÀÆÀÑÈÊºÔ
ÀÌÑË¼ÄÔÆÈÀÑÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÊÀÈÑÇÌÀÖÑÈË¼À ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανολόγο Μηχανικό Πωλήσεων
ÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÆÈÀ½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Χαρακτηριστικά θέσης:
q Ì¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
q°ÀÊÑÈÊºÔÄÈÐÊºÂÄÈÔÐÑÍÄËÀÑÍË½ÆÈÍ
της εταιρίας
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌÁ¬ÐÄÈ
ÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇ GPMMPXVQÏÍÐÅÍÏÎÌ 
Ñ»ÏÇÐÇSFQPSUT½ËÓÌÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÐÕÄÑÈÊ»
ÄÑÇWÊÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÊÒºÐÄÈÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
1SPGJDJFODZPG$BNCSJEHF
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
3 ετών
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.40GGJDF
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÄ¿ÑÄÏÇÉºÌÇÆËÎÐÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍ
προσόν
q¢ÈÃ¼ÊÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÇÇÕÀÌÈÊ»ÏÄÖÐÑÎÌ
θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
q®ÈÃÀÌÈÊ½ÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÕÀÏÀÊÑÇÏ¼×ÄÑÀÈ
για την οργανωτικότητά του, την ομαδικότητα, την ευÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÆÏÀÑ½ÊÀÈÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍÊÀÈÆÈÀ
ÑÇÌÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q®ÈÃÀÌÈÊ½ÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀºÕÄÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
να εργαστεί υπό συνθήκες πίεσης τηρώντας αυστηρά
ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏ¬ÀÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÐÑÀÒÄÏ½ÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÐÇÄÈÎÀÑÍÔ Ä ÀÌÀÅÍ
ρά στον κωδικό της θέσης στο link IUUQTTXS
HS1#5. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα
εμπιστευτικές.
Μηχανικός Πωλήσεων
¢¼ÐÀÈÇÕÀÌÈÊ½ÔÄÄÄÈÏ¼ÀÓË»ÐÄÈÔºËÄÈÔÌÀ
Ê¬ÌÄÈÔÑÍÄ½ÄÌÍÁ»ÀÐÍÖÐÄ¼ÀÄÆ¬ËÇÄÑÀÈ
Ï¼ÀÍÖÀÏºÕÄÈÄÉÍËÈÐ½ÐÑÇÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÆÀ¬Ô
ÑÈÔÑÄÕÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÒºËÄÈÔÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÓÔ
§ÇÕÀÌÈÊ½ÔÓË»ÐÄÓÌ
Παροχές:¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÏÍÐÅºÏÄÈÐÑÍ§ÇÕÀÌÈÊ½
ÓË»ÐÄÓÌ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÈÐÒ½
qÏÍ»ÒÄÈÄÔ

q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½ÊÀÈ-BQUPQ
Αρμοδιότητες:°ÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÑÍÖ§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
ÓË»ÐÄÓÌÄ¼ÌÀÈ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÖÅÈÐÑÀºÌÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
BGUFSTBMFTÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
qÄÏÀÈÑºÏÓÀÌ¬ÑÖÉÇÕÀÏÑÍÅÖËÀÊ¼ÍÖÄËÀÑÎÌ
q¢Ì¼ÐÕÖÐÇÑÍÖÀÍÑÄËºÐÀÑÍÔÓË»ÐÄÓÌ
ÑÍÖÐÖÌ½ËÍÖÑÍÖÏÍØÍÌÑÈÊÍ¿ÕÀÏÑÍÅÖËÀÊ¼ÍÖ
της εταιρίας
qÖÌÍËÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ
και παραγγελιών
q´ÅÀÐÇÐÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÍÖÄÏÈÃ¼ÍÖÀÆÍÏ¬ÔÐÑÇÌ
ÄÏÈÍÕ» ÄÖÒ¿ÌÇÔ ºÐÀ À½ ÑÇÌ ÀÏÍÕ» ÖÂÇËÍ¿
ÄÈºÃÍÖÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÊÀÈÍÈÊÍÃ½ÇÐÇÈÐÕÖÏÎÌ
ÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
qÀÏÍÕ»ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ
ÐÄÑÄÕÌÈÊ¬ÒºÀÑÀÊÀÈÄÊ½ÌÇÐÇ
ÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÓÌÏÍÐÅÍÏÎÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÐÖÌÄÃÏÈ¬ÐÄÈÔÓË»ÐÄÓÌ
εταιρικές συναντήσεις, εκθέσεις
ÊÀÈ¬ËËÄÔÄÊÃÇËÎÐÄÈÔNBSLFUJOH
q¿ÌÑÀÉÇÑÀÊÑÈÊÎÌÀÌÀÅÍÏÎÌÏÍÔÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
Προσόντα:°ÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
ÑÍÖ§ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÓË»ÐÄÓÌÄ¼ÌÀÈ
qÑÖÕ¼Í§ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥ ÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
ÇÕÀÌÈÊÍ¿»ÇÕÀÌÈÊÍ¿ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿
qÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
qÖÌÀÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ TPGUTLJMMT 
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ ÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖ
ÐÇÔ ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÄÖÄËÈÉ¼ÀÔ Ä¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ 
πνεύματος ομαδικότητας και ανάλυσης
qÖÌÄÕ»ÔºÏÄÖÌÀÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
ÑÓÌÑ¬ÐÄÓÌÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÑÓÌÄÉÄË¼ÉÄÓÌ
του κλάδου και του ανταγωνισμού
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
και υπολογιστών
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
Πληροφορίες:*MJB-ZNCFSPQPVMPV ÑÇË
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkIUUQTTXSHS
F%)V1ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄË¬ÁÄÑÄÖ½ÂÇ½ÑÈÆÈÀË½ÆÍÖÔ
ÃÈÀÅ¬ÌÄÈÀÔ ÊÀÈ ÈÐ½ÑÈÇÔ ÄÑÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ  ÒÀ ÀÉÈÍËÍ
Æ»ÐÍÖÄ½ÌÍÑÈÔÀÈÑ»ÐÄÈÔÍÖÖÍÁ¬ËËÍÌÑÀÈºÐÓ
ÑÍÖTJUFÀÔ§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ½ËÓÌ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌÍ¿Ä
μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÏÍÊÄÈºÌÍÖ
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»
ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ1MFBTFOPUF
UIBUGPSUSBOTQBSFODZBOEFRVJUZSFBTPOT POMZUIPTF
BQQMJDBUJPOTNBEFPOMJOFWJBPVSTJUFXJMMCFBTTFTTFE
"GUFSUIFTDSFFOJOHPGBMMUIFDWTSFDFJWFE XFXJMMPOMZ
DPOUBDUUIFDBOEJEBUFTXIPNFFUUIFSFRVJSFNFOUT
PGUIFKPCUPBSSBOHFBOJOUFSWJFX"MMBQQMJDBUJPOT
BSFDPOTJEFSFETUSJDUMZDPOGJEFOUJBMXXXSBOETUBEHS
Μηχανικός Πωλήσεων Βιομηχανίας
(κωδ: AIR1)
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÁÈÍÇÕÀÌÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÇÕÀÌÍË½ÆÓÌ»ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¤¬ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²ÊÀÈÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÑÀÉÈÃÈÎÌÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Προσφέρονται:
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q§ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
και απόδοσης
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
τον κωδικό θέσης στο linkIUUQTTXSHS,B)CI
¤International HR ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÔÖÀËË»ËÓÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÈ
ÄÊºÏÍÖÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄË¬ÑÇÑÇÔÐÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÑÇÌ
επάνδρωση νέου εμπορικού τμήματός της με
Μηχανικούς Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
Ρόλος θέσης:
Οι κύριες αρμοδιότητές των Μηχανικών
Πωλήσεων, περιλαμβάνουν
αλλά δεν περιορίζονται στην/στη:
q¢¿ÏÄÐÇÌºÓÌÀÆÍÏÎÌÄËÀÑÎÌ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀËÎÌÐÕºÐÄÓÌÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¢¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÇÌÈÀ¼ÓÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÍÖºÕÍÖÌÀÌÀÑÄÒÄ¼
qÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÈÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÄË¬ÑÄÔ
q¢¼ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
Δεξιότητες:ÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
ÑÍÖÕÏ½ÌÍÖÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÈÐÒÍËÍÆÈÊ½ÀÊºÑÍ
ÐÖÌÃÖÀÐ½ÔÈÐÒÍ¿ÊÀÈÏÍ»ÒÄÈÀÔ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q´ÉÍÃÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÄÈÀÖÆÄ¼ÀÔ
Περισσότερες λεπτομέρειες:
Τοποθεσία εργασίας: Ò»ÌÀ
Βιομηχανία:ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
Τύπος εταιρίας:¢ÏÆÍÃ½ÑÇÔ ÈÃÈÓÑÈÊ½ÔÑÍºÀÔ
Είδος απασχόλησης:¢ÏÆÀ×½ÄÌÍÈË»ÏÍÖÔ
ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Μηνιαίος μισθός: Ö×ÇÑ»ÐÈÍÔ
Αριθμός θέσεων:
Job ref.: INHRPU
ÈÀË½ÆÍÖÔÃÈÀÅ¬ÌÄÈÀÔÊÀÈÈÐ½ÑÈÇÔÄÑÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊÀÈÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ½ËÓÌÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ

μόνο με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÏÍÊÄÈºÌÍÖ
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlinkIUUQTTXSHS[;)LN
®ÄË¬ÑÇÔÀÔ ÄÎÌÖÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÕÇÈÊÎÌÃÍ
ÈÊÎÌÖËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανικό Πωλήσεων Συστημάτων Δόμησης
(AJS06)
O ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÕÇÈÊÎÌ
ÃÍÈÊÎÌÖËÈÊÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
qÍË¿ÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔ
ικανότητες
q¢ÈÒÄÑÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇÓË»ÐÄÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η ενημέρωση μελετητικών γραφείων, η επικοινωνία με
ÄÏÆÍË¬ÁÍÖÔÊÀÈÑÄÕÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÊÀÈÇÄÌÇºÏÓÐÇ
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÍÖÄÍÏÈÊÍ¿ÃÈÊÑ¿ÍÖ
Η εταιρία προσφέρει δυναμικό και ευέλικτο ερÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÏ¬ÊËÇÐÇ½ÌÍÐÖÁÀÑ¬ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄDW
ÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
ÄÓÅ½ÏÍÔ¼ÊÇÔ 'BY Ò»
ÌÀÔ ÄÈÑºËÍÖ  ¥Ë¼ÐÈÀ'BY »
στο link: IUUQTTXSHSM3)B&¢ÈÐÖÌ¬ÂÑÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À)À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÄ¼ÌÀÈÀÖÑÍÌ½ÇÑÇ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Mechanical Design Engineer
"SFZPV.FDIBOJDBM%FTJHO&OHJOFFSFBHFSUPUBLF
UIFOFYUTUFQJOZPVSDBSFFS %PZPVIBWF%FTJHOBOE
3%&YQFSJFODFPGUPZFBST "SFZPVQBTTJPOBUF 
FOFSHJ[FE BOEGMFYJCMF 5IFOPVSDMJFOUNBZCFMPPLJOH
GPSZPV5IJTJTBGBOUBTUJDPQQPSUVOJUZGPSTPNFPOF
XIPMJLFTXPSLJOHCPUIBTQBSUPGBUFBNBTXFMMBT
DBOUBLFJOJUJBUJWFJOTUBOEBMPOFSPMFT
Benefits:5IFDPNQBOZPGGFSTUIFGPMMPXJOHCFOFGJUT
GPSUIJT.FDIBOJDBM%FTJHO&OHJOFFSQPTJUJPO
q'SJFOEMZXPSLJOHFOWJSPONFOU
q8PSLXJUIFYQFSJFODFEQFSTPOOFM
q1MFOUZPGPQQPSUVOJUJFTUPFWPMWFZPVSDBSFFS
XJUIJOBOBUUSBDUJWFBOEEZOBNJDFOWJSPONFOU
q7FSZHPPEDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q4IVUUMFCVT
q.FEJDBMQMBO
Responsibilities:"TB.FDIBOJDBM%FTJHO
&OHJOFFSJOUIJTSPMF ZPVSNBJOSFTQPOTJCJMJUJFT
XJMMCFUIFGPMMPXJOH
q%FTJHO UFTUJOHBOENPEJGZJOHOFXNBDIJOFSZ
q$POEVDUSFTFBSDIBOEDSFBUFEFTJHOQSPQPTBMT
GPSQSPKFDUT
q1FSGPSNMBZPVUBOEQIPUPNBTLEBUB
QSFQBSBUJPOBOEEFTJHOCSJFGT
q"OBMZ[F TVNNBSJ[F SFQPSUBOEQVCMJTI
BOBMZTFT SFTVMUT BOEGJOEJOHT
q0QUJNJ[FEFTJHOGPSQFSGPSNBODF SFMJBCJMJUZ 
BOENBOVGBDUVSBCJMJUZ
q&OTVSFUIBUUIFDVTUPNFSTSFRVJSFNFOUT
BSFDPSSFDUMZQFSDFJWFEBOEQSPQFSMZSFGMFDUFE
POUIFEFTJHOT
q'PMMPXVQUIFEFTJHOXPSL QMBOBOEGPMMPX
DMPTFMZUIFFOHJOFFSJOHQSPUPUZQFQSFQBSBUJPO
JOBMJHONFOUXJUI%FWFMPQNFOU#SJFG
3FRVJSFNFOUTFOTVSFUIBUUIFGFFECBDL
GSPNQSPUPUZQFTJTBQQSPQSJBUFMZBOBMZ[FE
BOEJODPSQPSBUFEJOUIF5FDIOJDBM'JMFT
q$PPSEJOBUFUIFBDUJWJUJFTGPSUIFGVMM
DPNQMJBODFPGUIFQSPEVDU BTGBSBT
QFSGPSNBODFBOETBGFUZJTDPODFSOFE
q&OTVSFUIBUQSPKFDUTBSFQSPDFTTFEBDDPSEJOHUPUIF
QSPDFEVSFTBOEQSJPSJUJFTNPOJUPSBOENBOBHFUIF
CVEHFUFYFDVUJPO BDDPSEJOHUPUIFQSPKFDUTOFFET
Requirements:5IFQPTJUJPOPG.FDIBOJDBM%FTJHO
&OHJOFFSJTKVTUUIFSJHIUPOFGPSZPVJGZPVQPTTFTT
UIFGPMMPXJOHTLJMMT
q%JQMPNB#BDIFMPST%FHSFFJO.FDIBOJDBM
&OHJOFFSJOH
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOJOEVTUSJBM
FOWJSPONFOUBOENFDIBOJDBMEFTJHO
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG"VUPEFTL*OWFOUPS
PS4PMJEXPSLTPSPUIFS%QSPHSBN
q&OHMJTI&YDFMMFOU PSBMBOEXSJUUFO
q4USPOHUFDIOJDBMBCJMJUJFTXJUIEFNPOTUSBUFE
FYQFSJFODFXJUI.40GGJDF
q1SPKFDUNBOBHFNFOUTLJMMT
q&YDFMMFOUOVNFSJDBMBCJMJUZ
q4USPOHEJBHOPTUJDBOEBOBMZUJDBMTLJMMT
Information:*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOUIJT.FDIBOJDBM
%FTJHO&OHJOFFSSPMF BQQMZOPXUPlinkIUUQTTXSHS
U+0G'PSNPSFJOGPSNBUJPO DPOUBDU%JNJUSB;PHBBU
1MFBTFOPUFUIBUGPSUSBOTQBSFODZ
BOEFRVJUZSFBTPOT POMZUIPTFBQQMJDBUJPOTNBEFPOMJOF
WJBPVSTJUFXJMMCFBTTFTTFE"GUFSUIFTDSFFOJOHPGBMM
UIF$7TSFDFJWFE XFXJMMPOMZDPOUBDUUIFDBOEJEBUFT
XIPNFFUUIFSFRVJSFNFOUTPGUIFKPCUPBSSBOHF
BOJOUFSWJFX"MMBQQMJDBUJPOTBSFDPOTJEFSFETUSJDUMZ
DPOGJEFOUJBMXXXSBOETUBEHS
ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇ»ÁÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÊÀËÍÖÈÎÌÇÕÀÌÎÌJOKFDUJPO
Μini Μold Μaintenance Εngineer
(Μηχανολόγο/Μηχανικό/Τεχνίτη
«ÔÁÀÐÈÊ½ºËÍÔÑÇÔÍ¬ÃÀÔÐÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ½ÀÔ 
Í§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÔ§ÇÕÀÌÈÊ½Ô°ÄÕÌÈÊ½ÔÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
¦ÀËÍÖÈÎÌÒÀÏÍÁÄ¼ÐÄÏÍËÇÑÈÊ»ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÊÀËÍÖÈÎÌÇÕÀÌÎÌºÆÕÖÐÇÔËÀÐÑÈÊÎÌÐÄºÌÀ
ÊÀÒÍÏÈÐºÌÍÕÏÍÌÍÃÈ¬ÆÏÀÀÊÀÈÒÀÄÊÑÄËÄ¼ÄÈ
σκευές, όπως απαιτείται.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ή κατασκευή καλουπιών επιθυμητή
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÄÏÆÀËÄÈÍÇÕÀÌÎÌ
Ñ½ÏÌÍÔ ÅÏº×À ÏÄÊÑÈÅÈº 
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÊÑÈ¬ÑÇÌÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇ
ÑÍÖÊÀËÍÖÈÍ¿ÄÑ¬À½CMVFUFTU
συνέχεια στη σελ. 14

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

¢¼ÀÐÑÄÍÇÆºÑÇÔÑÍÖÄÌÄÏÆÄÈÀÊÍ¿ÊË¬ÃÍÖÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
Προσφέρουμε στους πελάτες μας την εμπειρία μας και την
τεχνογνωσία μας και δημιουργούμε στέρεους δεσμούς μαζί
ÑÍÖÔ ÁÀÐÈÐºÌÍÖÔÐÑÇÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÊÀÈÑÇÌÀÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀ
ÈÀÌÀÖÍÐÑÇÏ¼ÉÍÖÄÄÏÀÈÑºÏÓÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉ»ÀÔ ÄÆÀ
ËÎÌÍÖÄÑÈÔÍ¬ÃÄÔÀÔ ÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÄÁ¬ÐÇÑÇÌ Ò»ÌÀ

Εκπρόσωπο Τηλεφωνικών
ΠωλήσεωνRef Code: TS 719
Εσείς θα:
qΕπικοινωνείτε με υποψήφιους πελάτες και ενημερώνετε
για τα προϊόντα μας παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις
ενέργειας και παρουσιάζοντας τις συμπληρωματικές μας
υπηρεσίες
qΣυνεργάζεστε με τα υπόλοιπα τμήματα της εταιρίας για
να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή επικοινωνία και
συντονισμό με σκοπό τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη
και το κλείσιμο της πώλησης
Τα προσόντα σας:
qΈχετε εμπειρία στις τηλεφωνικές πωλήσεις
qΕπιδεικνύετε πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητα
qΈχετε γνώση της αγγλικής γλώσσας και χειρισμού
υπολογιστώ
qΈχετε εκπληρώσει τις στρατιωτικές σας υποχρεώσεις
(για άντρες)
q¢ÈÒÖÇÑ½ÑÖÕ¼Í¥¢¦°¢¥ ¢¥
Προσφέρουμε:
q¢É¬ÓÏÇÈÐÒÓÑ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÄÃÖÌÀÈÊ½ÐÕ»À
μπόνους πωλήσεων
qΈνα μοντέρνο, ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον
εργασίας
qΕυκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης
Στείλτε το βιογραφικό σας σημείωμα με την ένδειξη “TS
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSEV"QUÄÕ½ÀÐÑÄÖÍÂÇÅ¼
ÍÖÔÄÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊ½Ö½ÁÀÒÏÍÊÀÈÏÍÐËÀÁ¬ÌÍÖÄÕÓÏ¼Ô
διάκριση για οποιοδήποτε χαρακτηριστικό προστατεύει ο
Ì½ÍÔ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀÑ¿ÕÍÖÌÀ½ËÖÑÇÔ
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÔ

Η AGT Engineering & Operations Services είναι μία ταχέως
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία παροχής υπηρεσιών στους
ÑÍÄ¼ÔÑÓÌ'BDJMJUZ.BOBHFNFOU &OHJOFFSJOH1SPKFDUT 
4FDVSJUZ1SPUFDUJPO4ZTUFNT &OFSHZ&OWJSPONFOUBM
FUDÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÑ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ½ÐÍÊÀÈÐÑÍÄÉÓ
ÑÄÏÈÊ½ÄÄËÀÑÍË½ÆÈÍÍÖÐÖÌÒºÑÍÖÌÊÍÏÖÅÀ¼ÄÔÄÈÕÄÈ
Ï»ÐÄÈÔÊÀÈÍÏÆÀÌÈÐÍ¼)ÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÑÇÔÅÈËÍÐÍÅ¼À 
η ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχει στο πλαίσιο του
5PUBM$VTUPNFS4PMVUJPOT ÍÈÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÄÔÊÀÈÈÃÀÌÈÊºÔ
Ë¿ÐÄÈÔÑÇÔ ÀÌÀÃÄÈÊÌ¿ÍÖÌÑÇÌ"(5&OHJOFFSJOH0QFSBUJPOT
4FSWJDFTÓÔ¼ÀÀ½ÑÈÔÈÍÀÉÈ½ÈÐÑÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖÕÎ
ÏÍÖ  ÐÄ ÃÈÄÒÌºÔ Ä¼ÄÃÍ ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ ÆÈÀ ÑÇÌ ÄÑÀÈÏ¼À
μπορείτε να αντλήσετε στο XXXBHUHSPVQHS Η εταιρία
ÆÈÀÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÄ¼ÐÑÈÔÏÍÊË»ÐÄÈÔÊÀÈÌÀÐÖÌÄÕ¼ÐÄÈÑÇÌ
αναπτυσσόμενη πορεία της αναζητά:

Πολιτικό Μηχανικό
με έδρα την Πάτρα
Σκοπός θέσης: ±Ä¿ÒÖÌÍÔÇ ÆÈÀ ÑÍÌ ÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ 
συντονισμό, επίβλεψη και τον σχεδιασμό των τεχνικών
έργων της εταιρίας
Αρμοδιότητες:
q ÖÑÍÂ¼ÀÏÍºÑÏÇÐÇÐ¿ÌÑÀÉÇÏÍÐÅÍÏ¬ÔÑÄÕÌÈÊÎÌ
έργων
qΕπίβλεψη έργων
qΣύνταξη χρονοδιαγραμμάτων
q¿ÌÑÀÉÇÑÄÕÌÈÊÎÌÄÊÒºÐÄÓÌ
qΣυγκέντρωση δικαιολογητικών
qÖÆÊºÌÑÏÓÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌÏÍ»ÒÄÈÀÔÖËÈÊÎÌÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌ
qÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÄÖÄÏÆÍË¬ÁÍÖÔÊÀÈÄË¬ÑÄÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÍËÈÑÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÌÑÀÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÍÈÊÍÃÍÈÊ¬
έργα ή έργα βιομηχανικών χώρων
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÇÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÍËËÀËÎÌÒÄ¬ÑÓÌ ÄÈÃÈÀ¼ÑÄÏÇÏÍÐÍÕ»
στη λεπτομέρεια
q§ÄÒÍÃÈÊ½Ô ÀÌÀËÖÑÈÊ½Ô ÄÍË¿ÊÀËºÔ
διαπραγματευτικές ικανότητες
qΕξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
Η "(5 φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες
ÑÇÔ¬ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
¤ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÊÀÈÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÒÀÆ¼ÌÄÈ
ÄË»ÏÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼
λετε άμεσα το βιογραφικό σας σημείωμα, αναφέροντας τον
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ§¤²1"53"§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»
ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀ
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: httpsTXSHS5LE)

Η Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα πλέον σύγχρονα
ÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊ¬ ÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ¬ÊÀÈÒÄÏÀÄÖÑÈÊ¬ÊºÌÑÏÀÑÇÔÕÎ
ÏÀÔ ½ÑÇÌ¼ÃÏÖÐ»ÑÇÔ ÑÍ ÃÈÀÃÏÀÀÑ¼×ÄÈÐÑÀÒÄÏ¬
πρωταγωνιστικό ρόλο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας
ÊÀÈÀÍÑÄËÄ¼ÐÇÄ¼ÍÀÌÀÅÍÏ¬ÔÆÈÀÑÇÌÀÐÖÌÀÆÎÌÈÐÑÇÍÈ
ÍÑÈÊ¬ÅÏÍÌÑ¼ÃÀÖÆÄ¼ÀÔÊÀÈÑÇÌÀÐÒÄÌÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÄÑÀÈÏÈÊ»
φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην προσωποποιημένη και
εξατομικευμένη κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των
ÀÐÒÄÌÎÌ¤¢ÖÏÓÊËÈÌÈÊ»ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ

Υπαλλήλους Πρακτικής
Άσκησης
®ÈÖ¬ËËÇËÍÈÒÀÀÀÐÕÍËÇÒÍ¿ÌÐÑÈÔÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ
ÑÇÔ¢ÖÏÓÊËÈÌÈÊ»Ô
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÔ°»ÀÑÍÔÈÍ¼ÊÇÐÇÔ§ÍÌ¬ÃÓÌ±ÆÄ¼ÀÔ
ÊÀÈÏ½ÌÍÈÀÔ °¢¥
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ¤± .40GGJDF
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
Ο όμιλος προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÕÏÇ
ÐÈÍÍÈÎÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ §ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓ
νήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼À
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀ
ÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇ
ÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÌ½ÈËÍÍÏÄ¼ÑÄÌÀÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÑÄ
το link IUUQXXXFVSPDMJOJDgr/
¤ÀÍÐÑÍË»ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÆ¼ÌÄÑÀÈÄÄÖÒ¿ÌÇ
ÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ ÍÈÍÍ¼ÍÈÄ¼ÌÀÈÍÈ½ÌÍÈÖÄ¿ÒÖÌÍÈÆÈÀÑÇÌ
ÀË»ÒÄÈÀ ÑÇÌÀÊÏ¼ÁÄÈÀÊÀÈÑÍÄÏÈÄÕ½ÄÌÍÑÓÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ»ÊÀÈ
ÄÆÆÏ¬ÅÓÌ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖËËºÆÄÈÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½
σκοπό την αξιολόγηση των ικανοτήτων και των προσόντων
ÑÓÌ ÖÍÂÇÅ¼ÓÌ ÆÈÀ ÑÇÌ Ê¬ËÖÂÇ ÒºÐÄÓÌ ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÑÇÔ
Σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου τα προσωπικά
ÃÄÃÍºÌÀÑÍÖÃÈÀÑÇÏÍ¿ÌÑÀÈÆÈÀ»ÌÄÔÊÀÈÐÑÇÐÖÌºÕÄÈÀ
ÊÀÑÀÐÑÏºÅÍÌÑÀÈ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÍÏÄ¼ÌÀÍÏ¼×ÄÈÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÑÇÔ
ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα
ÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÇÔ¦¬ÒÄÖÍÂ»ÅÈÍÔÃ¿ÌÀÑÀÈ
να ασκήσει τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την
ÈÐÕ¿ÍÖÐÀÌÍÍÒÄÐ¼À°ÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÀÔÒÀÕÏÇ
ÐÈÍÍÈÇÒÍ¿ÌÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÄÌÇÄÏÎÐÄÓÌ
ÐÄÄÐ¬ÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÈÔÌºÄÔÃÈÀÒºÐÈÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍÌ
½ÈË½ÀÔÊÀÈÃÄÌÒÀÃÈÀÁÈÁÀÐÑÍ¿Ì»ÊÍÈÌÍÍÈÇÒÍ¿ÌÏÍÔ
ÍÍÈÍÌÃ»ÍÑÄÑÏ¼ÑÍÄÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖÃÄÌÐÖÌÀÈÌÄ¼ÑÄÐÑÇ
διατήρηση του βιογραφικού σας στη βάση δεδομένων της
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔÆÈÀÑÍÖÔÄ½ÄÌÍÖÔ»ÌÄÔºÕÄÑÄÑÍÃÈÊÀ¼ÓÀ
ÊÀÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÆÏÀÅ»ÔÏÍÓÒÎÌÑÀÔÑÇÌÄÈÒÖ¼ÀÐÀÔ
στο link: IUUQTTXSHSRUS4

Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής υπηρεσιών
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÀÆÊÍÐ¼ÓÔÊÀÈÈÐÑÍÍÈÇºÌÇÐÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÍÃÈÄÒÌºÔÏ½ÑÖÍ*40 
ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÄ¿ÏÄÐÇÔÊÀÈÄÈËÍÆ»ÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÏÍ
ÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ)"EFDDP ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇ
ÑÇÔ ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÖÑÍÀÑÈÐÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  
¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ

Σύμβουλος Βιομηχανικών
Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης:
q¢¿ÏÄÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÎÌ
q ÌÄ¿ÏÄÐÇÌºÓÌÐÖÁÀÑÎÌÄËÀÑÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÀÏÍÕ»ÑÄÕÌÈÊÎÌËÇÏÍÅÍÏÈÎÌ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÀÊÏ½ÕÏÍÌÓÌÐÖÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q´ÌÀ  ÑÏ¼À  ºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
σε βιομηχανικές πωλήσεις, ιδανικά σε κατασκευαστικό
κλάδο
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF $3. &31
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÍ¬ÃÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ ÄÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½
q¦¬ËÖÂÇÄÉ½ÃÓÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος στο link: https://
TXSHS%)*C§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈ
ÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔ
ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
ÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
ÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍ
σελίδα μας wwwBEFDDPHS και καταχωρίστε το βιογραφικό
ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈ
À½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ

°ÍSanto Maris Oia Luxury Suites & Spa ÑÍÖÄÏÍËÖ
τελές ξενοδοχείο των Maris Hotels στη Σαντορίνη, ζητά
ÆÈÀÑÍÑ»À3FTFSWBUJPOTÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì

HR Manager
Are you an HR Manager, with experience in an Industrial
setting, and wish to make your next career move? Does
being in an environment that promotes and encourages
excellence, recognizes innovation and that is a global leader
in their field sound like what you are looking for? Read on!
Benefits: The HR Manager will receive:
q"DPNQFUJUJWFTBMBSZBOECFOFGJUTQBDLBHF
q(BTBMMPXBODF
q1SJWBUFNFEJDBMQMBO
q0QQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSEFWFMPQNFOU
Responsibilities: As an HR Manager you will act as trusted
HR partner proactively supporting management and other
colleagues in all HR related activities and act as the head
PG)3GPSCPUI(SFFDFBOE$ZQSVT
This includes:
q&YFDVUJOHBOEEFWFMPQJOH)3PCKFDUJWFT QSPDFTTFT 
plans, and programs, aligned with global HR guidelines
and local legislation
q-FBEJOH NBOBHJOHBOEEFWFMPQJOHUIF)3BDUJWJUJFT 
and identifying and implementing solutions
BTUIFTVCKFDUNBUUFSFYQFSU
q1SPWJEJOH)3TVQQPSUUPUIF.BOBHFNFOUUFBN
in the areas of organizational development and design
q3FTPVSDJOHBOESFDSVJUNFOU
q-FBSOJOHBOEEFWFMPQNFO
q1FSGPSNBODFNBOBHFNFOU
q$BSFFSEFWFMPQNFOU
q3FXBSEJOH NPUJWBUJPOBOEFOHBHFNFO
q3FTQPOTJCMFGPSBMMPQFSBUJPOBMBENJO)3UBTLT
Requirements: The suitable HR Manager for the position
must have:
q"SFMFWBOUBDBEFNJDEFHSFFBNBTUFSTMFWFMEFHSFF
in Human Resources is preferre
q"UMFBTUZFBSTPG)3FYQFSJFODFJOBOJOUFSOBUJPOBM
environment at a managerial level
q%JWFSTJGJFE )3 FYQFSJFODF XJUI FYQFSUJTF JO TFWFSBM PG
these areas: organizational, leadership and employee
development, labour law, administrative processes,
competence management, facilitation and deployment of
)3QSPDFTTFT BOEDPNQFOTBUJPOBOECFOFGJUT
q"EZOBNJD QSPBDUJWFBOEQSBDUJDBMBQQSPBDI BOETUSPOH
communication skills in english and greek
q&YQFSJFODFJOBOJOEVTUSJBMDPNQBOZ
Information: For more information regarding this HR Manager
role, you may contact me, .BSJB1BQB[FLPV, at mpapazekou@
SBOETUBEHSPS1MFBTFOPUFUIBUGPSUSBOTQBSFODZ
and equity reasons, only those applications made online via
PVSTJUFXJMMCFBTTFTTFE"GUFSUIFTDSFFOJOHPGBMMUIF$7T
received, we will only contact the candidates who meet the
SFRVJSFNFOUTPGUIFKPCUPBSSBOHFBOJOUFSWJFX"MMBQQMJDBUJPOT
BSFDPOTJEFSFETUSJDUMZDPOGJEFOUJBM'PMMPXVTPO-JOLFEJO,
Facebook, InstagramXXXSBOETUBEHS
Send your cv to this link: IUUQTTXSHS6-$B

Υπάλληλο Κρατήσεων

Υπάλληλος Γραφείου
Aθήνα (part time)
Κωδικός θέσης: ΥΓΑ_18
Περιγραφή θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÃÄÃÍºÌÓÌÐÄÃÇ½ÐÈÍÖÔ
ÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô ¢¯ ¤ÊË
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÍÌÖÍËÍÆÈÐ½ÊÀÈÐÑÇÌºÊÃÍÐÇ
ÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÄÏÆÀÐÈÀÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
(προσλήψεις, συμβάσεις, άδειες,
ÀÐÒºÌÄÈÄÔÊË
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÍÀÃÈÊ½
πνεύμα συνεργασίας
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÄÉºËÈÉÇÔ
Λίγα λόγια για εμάς: Η εταιρία SSP Hellas ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈ
είται με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της εστίασης στα
ÄÆÀË¿ÑÄÏÀÀÄÏÍÃÏ½ÈÀÑÇÔ¢ËË¬ÃÀÔ Ò»ÌÀ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ 
¯½ÃÍ ¦ºÏÊÖÏÀ ²ÀÌÈ¬ £¬ÊÖÌÒÍ ÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÄ¬ÑÍÀÏÍÐÓÈÊ½¢ÈÐÊÄÅÑÄ¼ÑÄ
ÑÇÌÄÑÀÈÏÈÊ»ÀÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀIUUQTXXXGPPEUSBWFMFYQFSUT
DPNÊÀÈ¬ÒÄÑÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÆÈÀÑÇÌ441
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSNRQ
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÀÆÆÄË¼ÀÔ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬

Απαραίτητα προσόντα:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌÐÄÑ»ÀÊÏÀÑ»ÐÄÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÍÌ¬ÃÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ
qÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ.JDSPTPGU0GGJDF
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÍÌ¬ÃÀÔ
qÑÖÕ¼Í"&* °¢¥»°¢
qÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
(ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά)
qÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ0QFSB
Προσφέρουμε:
q¢ÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍTUBGGSFTUBVSBOU
qÈÀÍÌ»ÐÑÀTUBGGIPVTFT
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος
με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή
διαβατηρίου στο link: IUUQTTXSHS9S,W
Aqua Luxury SuitesB 4UBS-VYVSZ)PUFMJO4BOUPSJOJ
is currently seeking an enthusiastic professional for the
position of:

Operations Manager

Βοηθός ΛογιστήXανιά
Κωδικός θέσης: ΒΛΧ_18

Η εταιρία KARATARAKIS Hotels & Restaurants ζητά
να προσλάβει άμεσα:

Β’ Μάγειρα
ÈÀÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇÌ½ËÇ
του Ηρακλείου Κρήτης
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌ
qΠολύ καλή γνώση ζεστής κουζίνας
qΕμπειρία στην κρύα κουζίνα
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Προσφέρονται:
q³ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
qΕκπαίδευση
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qΠροοπτικές εξέλιξης
q§ÈÐÒ½ÔÀÌ¬ËÍÆÍÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q ÈÑÍ¿ÌÑÄÔÇËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS71*.D

Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¨ ÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ô
ÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ &QTJMPO 
&31 4JOHVMBS ÆÈÀÁÈÁË¼ÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÍÀÃÈÊ½
ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÄÕÄ¿ÒÄÈÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ¤±
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÄÉºËÈÉÇÔ
Λίγα λόγια για εμάς: Η εταιρία SSP Hellas ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈ
είται με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της εστίασης στα
ÄÆÀË¿ÑÄÏÀÀÄÏÍÃÏ½ÈÀÑÇÔ¢ËË¬ÃÀÔ Ò»ÌÀ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ 
¯½ÃÍ ¦ºÏÊÖÏÀ ²ÀÌÈ¬ £¬ÊÖÌÒÍ ÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÄ¬ÑÍÀÏÍÐÓÈÊ½¢ÈÐÊÄÅÑÄ¼ÑÄ
την εταιρική μας ιστοσελίδα IUUQTXXXGPPEUSBWFMFYQFSUT
comÊÀÈ¬ÒÄÑÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÆÈÀÑÇÌ441
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS[R7DN
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÀÆÆÄË¼ÀÔ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬

The main responsibilities include:
q0SHBOJ[FTBOEQMBOTBMMIPUFMTFSWJDFT
q&OTVSFTUIFIPUFMJTJOGVMMZPQFSBUJWFDPOEJUJPO
for a high quality service of guests
q-FBET TVQFSWJTFTBOEHVJEFTIPUFMFNQMPZFFT
qInspects all Departments for cleanliness,
ambience, service readiness, health
and safety standards, staff grooming
and hospitality culture
q1SPNPUFTIPUFMTTFSWJDFTBOEGBDJMJUJFT
qDeals with maintenance issues, shortage of supplies,
etc
Requirements:
q(SBEVBUFCBDIFMPSEFHSFFBOEPSEJQMPNBJOIPUFM
or other related field
q$PNQVUFS,OPXMFEHFBOEFYQFSJFODFJO.40GGJDF
QSPHSBNT1.4
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTIBOEHSFFL
(additional foreign languages
will be considered an asset)
q1SFWJPVTFYQFSJFODFPGBUMFBTUZFBSTJOBTJNJMBS
position
qAbility to perform under pressure
q&YDFMMFOUMFBEFSTIJQ JOUFSQFSTPOBM DPNNVOJDBUJPO
BOE$VTUPNFS4FSWJDFTLJMMT
q0SHBOJ[FE SFTQPOTJCMF DVTUPNFSPSJFOUFE
personality with willingness to offer high quality
services
qAbility to deal effectively with complaints
in a professional way
Benefits:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
qAccommodation and meals on duty
"QQMJDBOUTIPVMETFOEBOVQEBUFE$7XJUIBSFDFOUQIPUP
to this link: IUUQTTXSHSRC"B[
"QQMJDBUJPOT XJMM CF USFBUFE XJUI TUSJDU DPOGJEFOUJBMJUZ
Applications not fulfilling the above prerequisites will
OPUCFUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO
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qÀÄ¼ÌÀÈÐÄÒºÐÇÌÀÍËÍÊËÇÏÎÌÄÈºÏÆÀÖ½Ä
ÏÈÍÏÈÐºÌÇ Ä¼ÁËÄÂÇ ÌÀ À¼ÏÌÄÈ ÏÓÑÍÁÍÖË¼À
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ»ÐÕÄÑÈÊ»ÔÄÈÐÑ»ÇÔ
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ
¤±.40GGJDF ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼À 
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¢ÌÑÍÈ½ÑÇÑÀÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼ÒÄÑÈÊ¬
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇËÈÑ»ÔÀÏÀÆÓÆ»Ô -&"/
UPPMTBOE1SPDFTTFT
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»¬ÒÇÐÇÊÀÈ¬ÏÈÐÑÄÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Βασικά Καθήκοντα:
qÖÌÑ»ÏÇÐÇ .JOJ.PME.BJOUFOBODF 
ÊÀÈÃÈ¬ÆÌÓÐÇÁËÀÁÎÌÊÀËÍÖÈÎÌ
q¢ÊÑºËÄÐÇÈÊÏÎÌÄÈÐÊÄÖÎÌÕÏÇÐÈÍÍÈÎÌÑÀÔ
ÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÇÕÀÌ»ÀÑÀÊÀÈÄÏÆÀËÄ¼À
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÃÄÃÍºÌÓÌÐÑÀÐÕÄÑÈÊ¬
ÐÖÐÑ»ÀÑÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»ÐÖÁ¬ÌÑÓÌÊÀÈÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇ
ÁËÀÁÎÌÊÀËÍÖÈÎÌÊÀÑ¬ÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÒ¿ÌÇÆÈÀÑÇÌÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÊÀÈÊÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÄÏÆÀËÄÈÍÇÕÀÌÎÌ
ÊÀÈ¬ËËÓÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÌ
ÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÉºËÈÉÇÔÐÄÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½
ÕÎÏÍ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink
IUUQTTXSHS,(U
¡ÈÍÇÕÀÌ¼ÀÍÖÊÀÑºÕÄÈÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ÃÈºËÀÐÇÔÀËÍÖÈÌ¼ÍÖ ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό
Κωδικός θέσης: EM.ENG
®ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÔÍÖÒÀÄÈËÄÆÄ¼ ÒÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼
ÄÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÇËÄÊÑÏÍ
ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÈÊÑÈÏÈÀÊÎÌÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ»ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
ÇÕÀÌÈÊÍ¿ À½ÅÍÈÑÍ ¢¥
qÄÌÑÀÄÑ»ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÊÀË»
ÆÌÎÐÇÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
ÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÑÄÕÌÈÊ½Ä¼ÄÃÍ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔ  ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌ ÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÐÑÍ link
IUUQTTXSHS)L&5ÌÐÇÍÕË¢® ÒÇÌÎÌ
À¼ÀÔ ®ÈÌ½ÅÖÑÀ¡ÍÈÓÑ¼ÀÔ5,°ÇËºÅÓÌÍ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÑ»ÀÑÍÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÄÐÓÑ   »
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
(Θεσσαλονίκη)
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀGlobal-Energy Solutions Ltd.Ä¼ÌÀÈÄÍ
ÏÈÊ»ÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ÊÀÈ ËÍÈÎÌ ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ¢ ÊÀÈ
ÄÉÍÈÊÍÌ½ÇÐÇÔÄÌºÏÆÄÈÀÔÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Η θέση:¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌºÏÆÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÑÇÌÄ¼ÁËÄÂÇÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÄÆÊÀ
Ñ¬ÐÑÀÐÇÔÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈËÍÈÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ¢
Αρμοδιότητες:
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÓÌ¨¡ºÏÆÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÁËÀÁÎÌ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ»ÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÄÊÑºËÄÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÑÀÊÑÈÊ»ÔÏÍËÇÑÈÊ»ÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ¨¡
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÐÖË»ÏÓÐÇÃÄËÑ¼ÓÌ
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
q´ËÄÆÕÍÔ¨¡ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
ÕÌºÀÐÖÁ½ËÀÈÀÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔºÄÈÑÀ
À½ÄºËÄÖÐÇÅÖÐÈÊÎÌÊÀÑÀÐÑÏÍÅÎÌÊÍÊ 
ÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇÄËºÑÇÔÑÄÕÌÈÊ»ÔºÊÒÄÐÇÔ
ÊÀÈÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ÄÈÐÊÄÖÀÐÑÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÄË¬ÑÇÐÄÄÏ¼ÑÓÐÇ×Ç¼ÀÔ
ÊÀÈÖÍÁÍË»ÏÍÐÅÍÏ¬ÔÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ×Ç¼ÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÈÔÊÀÑÀÐÊÄÖ¬ÐÑÏÈÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
ÆÈÀÀÈÑ»ÀÑÀBGUFSTBMFT Ï½ÆÏÀÀÄÆÆ¿ÇÐÇÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÈÊÍ¿ÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÔ½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÄÈÃÈ½ÏÒÓÐÇ
ÁËÀÁÎÌ
qÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔLJUÀÌÑÀËËÀÊÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÀÌÀËÓÐ¼ÓÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌÐÑÍÐ¿ÐÑÇÀ$3.
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢¼ÁËÄÂÇÄÏÆÀÐÈÎÌÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ
¨¡ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÊÀÈ½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
ÃÈÀÊÏ¼ÁÓÐÇÖËÈÊÍÑÄÕÌÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
ÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ ÍÏÆ¬ÌÓÌÊÑË
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÊÀÈÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÖÍÐÑÀÒÎÌºÐÇÔÑ¬ÐÇÔ
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
ÄÈºÃÍÖBEWBODFEQSPGJDJFODZ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ1-$
ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÀÖÑÍÀÑÈÐÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ
ÊÀÈÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÕÏ»ÐÇ"VUP$"%ÊÀÈËÍÆÈÐÈÊÎÌ
ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÔ¨¡
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ

qÌÎÐÄÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÊÑ½ÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Προσφέρεται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÑ¼ÑËÍÑÇÔÒº
ÐÇÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHS+2,*¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
ÌÎÌÖÇÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÇÔÑ¬ÉÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬
Μηχανολόγο-Πολιτικό Μηχανικό
Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
ÈÀÊÑÈÏÈÀÊ½ºÏÆÍÊÀÈºÏÆÀÖÍÃÍ»Ô ÐÑÍÌÇÐ¼ÑÇÔ
¦ºÏÊÖÏÀÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÀ
ÃÇ½ÐÈÀºÏÆÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÖÍËÍÆÈÐÑ» "VUPDBE .JDSPTPGU8PSE &YDFM
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSR*$6
) Α. Γερολυμάτος A.E. ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
ÑÑÈÊ»ÔÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Συντηρητή/Μηχανουργό
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÄÈÐÊÄÖºÔ
»ÐÖÌÑÇÏ»ÐÄÈÔÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿Ñ½ÏÌÍÖÅÏº×ÀË¬ÌÇ
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Καθήκοντα:
qÏÍËÇÑÈÊ»ÊÀÈºÊÑÀÊÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÑÍÖÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¢ÈÐÊÄÖºÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¡ÄËÑÈÎÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
Παροχές: ÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼
ÓÀ ÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔÐÑÍhttps://
TXSHS0(M&Q
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΦιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε.-°ÖÏÍÊÍÈÊ¬
¡ÄÏ¼ÍÖ ÄºÌÑÍÌÇÄÉÀÆÓÆÈÊ»ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÊÀÈ
ÐÇÀÌÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÑÖÏÍÊÍ
ÈÊÎÌ ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍÍÕË ËÄÉ¬ÌÃÏÄÈÀÔ
¦ÀÑÄÏ¼ÌÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανικό ΑΕΙ-Προϊστάμενο
Τεχνικού Τμήματος
Προφίλ υποψηφίου-απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
»ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌ
ÐÑÇ ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À ÊÀÈ ÑÇ ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
0)4"4
qÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ1-$ 4$"%4 ,5
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈÆÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÊÀÈÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿
q ÉÈÍÈÐÑ¼À ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
ÐÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÏÍÒÄÐÈÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
Αρμοδιότητες:
q¢ÌÑÍ¼×ÄÈ ÀÉÈÍËÍÆÄ¼ÊÀÈÄÈË¿ÄÈÃÖÐËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÄÔ»
ÁË¬ÁÄÔÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÑÓÌÇ
ÕÀÌÇ¬ÑÓÌ ÃÈÀÐÅÀË¼×ÍÌÑÀÔÑÇÌÍÏÒ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÔ
q¦ÀÒÍÏ¼×ÄÈÄÑ»ÐÈÍË¬ÌÍÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
ÊÀÈÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐ»ÑÍÖ
qÖÄÑºÕÄÈÐÑÈÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔÏÍËÇÑÈÊ»Ô
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀ½ËÄÔÑÈÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊºÔ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÀÀÌÑÀËËÀÊÑÈÊ¬ÊÀÈÑÀÀÍÒºÀÑÀ
ÄÉÍËÈÐÍ¿
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÍÌÑÄÕÌÈÊ½ÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
ÊÀÈÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÐ¿ÐÑÇÀÖÆÄ¼ÀÔ
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÑÇÏÄ¼½ËÀÑÀºÌÑÖÀÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÐÖÌÑÇÏ»ÐÄÓÌÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
ÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÌÍ¬ÃÀÊÀÈÄÏÈÌ¬
ÆÈÀÑÍÌÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÊÀÑÀÄÏÈÐ½ÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
ÊÀÈÏ½ÐÒÄÑÓÌÀÏÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
qÏ½ÐÒÄÑÇÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÊÀÈÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»
Ê¬ËÖÂÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSXKL2W ¸ËÄÔ
ÍÈ ÀÈÑ»ÐÄÈÔ Ä¼ÌÀÈ ÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ ÊÀÈ ÒÀ ÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Climateam ÐÑÍ ËÀ¼ÐÈÍ ÑÇÔ ÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÄËÄÑÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌ
Μηχανολόγο Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:
q"½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥»°¢¥
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥»°¢¥
ÄÌÄÏÆÄÈÀÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÄËºÑÇ
ÊÀÈÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊËÈÀÑÈÐÍ¿ 
ÄÉÀÄÏÈÐÍ¿ ÒºÏÀÌÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÌÄÐÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÑÍÆÏÀÑ½
ÊÀÈÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .T0GGJDF "VUP$"%
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHSF"DO.

¤Adecco HRÄ¼ÌÀÈÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÀÆÊÍÐ¼ÓÔÊÀÈ
ÈÐÑÍÍÈÇºÌÇÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÍÃÈÄÒÌºÔ
Ï½ÑÖÍ*40 ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÄ¿ÏÄÐÇÔÊÀÈ
ÄÈËÍÆ»ÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
)"EFDDP ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÔ
ÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍ
ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
Μεταλλειολόγος Μηχανικός
(έδρα Δράμα)
Περιγραφή θέσης:
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍÈÍÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖ
q¡ÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í§ÄÑÀËËÄÈÍË½ÆÍÖ§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÌÑÄ  ÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÍÏÖÕÄ¼Í»ÐÄÀÏÄÅÄÏ»
ÊË¬ÃÍ
qÌÎÐÇÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÄÑÀËËÄ¼ÓÌ ¦§¢
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
:ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍlinkhttps://
TXSHSH(D §ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ
Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ ÍÖ ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ ÐÑÈÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈ
ÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
ÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔ
XXXBEFDDPHSÊÀÈÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔÈÀÑÇÌÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÑÍÖ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÐÑÇÁ¬ÐÇÑÇÔ"EFDDPÏÍÑÄ¼ÌÄ
ÑÀÈÇÕÏ»ÐÇÑÍÖ(PPHMF$ISPNF¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
0½ÈËÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ#MVF-BHPPO×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÌºÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÑÍÖBlue Lagoon
OceanÐÑÍªÀË¼ÃÈ ÑÇÔ¦Ó ÃÓÀÑ¼ÓÌ  ÀÐÑº
ÏÓÌ BEVMUTPOMZ BMMJODMVTJWF ÑÍÍÍ¼ÍÒÀÀÌÍ¼ÉÄÈÑÇÌ
Ç§ÀÚÍÖ ÑPÀÊ½ËÍÖÒÍÃÈÄÖÒÖÌÑÈÊ½ÐÑºËÄÕÍÔ
Chief Engineer
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍ
ÆÏÀÅ¼ÀÖ½ÂÇÏÍØÐÑÀºÌÍÖ ÌÒÏÎÈÌÍÖÖÌÀÈÊÍ¿
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS'$8ER°ÇË 
¨ÀÉ
¤Meccanica Group A.ΕÆÈÀºÏÆÍÍÖºÕÄÈ
ÀÌÀË¬ÁÄÈÀÌÀ×ÇÑ¬
Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
§Ä-PXFS ÅÍÏ¬ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÑÍÌÍ½ ÑÑÈÊ»Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHSN';
¤Φαμάρ ΑΒΕ.ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÅÀÏ¬ÊÓÌÊÀÈÊÀËËÖ
ÌÑÈÊÎÌ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ½ÑÇÔ
ÐÑÇÌ ÌÒÍ¿ÐÀ
Production Process Engineer
(κωδ.: PE_06_2018)
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται
στον Διευθυντή του τμήματος παραγωγής
και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες:
q¢ÌÐÓ¬ÑÓÐÇÌºÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÑÍÑ»À
ÀÏÀÆÓÆ»Ô ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÌIFBE
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÑÍÖQSPDFTTGMPX
ÆÈÀÑÇÌÏÍÐÀÏÍÆ»ÌºÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÐÑÍÌÖ¬ÏÕÍÌÑÀÄÉÍËÈÐ½
q¿ÌÑÀÉÇÑÇÔÍÃÇÆ¼ÀÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÆÈÀFOHJOFFSJOHCBUDIFTÊÀÈGVMMTDBMFÀÏÑ¼ÃÄÔ
ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑ»À2"
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÃÍÊÈÀÐÑÈÊÎÌÊÀÈWBMJEBUJPO
ÀÏÑ¼ÃÓÌÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÌIFBE
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÑÍ2"
q¢¼ÁËÄÂÇÑÇÔÄÅÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÊÀÑÀËËÇË½ÑÇÑÀÔ
ÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÕÄÑÈ×½ÄÌÓÌ
ÄÃÈÄÏÆÀÐ¼ÄÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÓÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÓÌÀÌÀÒÄÓÏ»ÐÄÓÌ
qÈÄÉÀÆÓÆ»QSPDFTTSFWJFXTÀÏÀÊÍËÍÖÒÎÌÑÀÔ
ÑÈÔÃÈÄÏÆÀÐ¼ÄÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÈÁÄÁÀ¼ÓÐÇ
ÑÇÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
»ÑÇÌÀÌ¬ÆÊÇÆÈÀÀËËÀÆºÔÊÀÈÁÄËÑÈÎÐÄÈÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÑÓÌÕÄÈÏÈÐÑÎÌ
ÐÄÒºÀÑÀÃÈÄÏÆÀÐÈÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑÓÌÃÈÍÏÒÓÑÈÊÎÌÏÍËÇÑÈÊÎÌ
ÄÌÄÏÆÄÈÎÌÍÖÀÀÈÑÍ¿ÌÑÀÈÐÄÄÏÈÑÎÐÄÈÔ
ÀÍÊË¼ÐÄÓÌÀ½ÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔ
ÑÓÌÀÏÀÆÓÆÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÓÌÀÌÀÅÍÏÎÌ
ÑÇÔÄÉºËÈÉÇÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô ÄÌÇºÏÓÐÇ
ÆÈÀÄÀÌÀËÀÁÀÌ½ÄÌÀÏÍÁË»ÀÑÀÍÖÍÃÇÆÍ¿Ì
ÐÄÊÀÒÖÐÑÄÏ»ÐÄÈÔ ÄÈÓºÌÍPVUQVU»ÖÂÇËºÔ
Å¿ÏÄÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÒÄÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ¢¥
¨ÀÏÀÊÍÍÈ½Ô²ÇÈÊ½Ô²ÇÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÈÊ½Ô
q.JOJNVNÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÀ½ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÄºÅÀÐÇÐÄÐÑÄÏÄ¬Ô
ÍÏÅ»ÔÀÏÀÆÓÆºÔ
qÏ½ÑÄÏÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄ-FBO.BOVGBDUVSJOH
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÐÕÖÏºÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔºÏÆÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÔÑÍlinkIUUQTTXSHSH8)*X
¤Forthnet Α.Ε. ÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖºÅÄÏÄÑÍJOUFSOFU
ÊÀÈÑÇÐÖÌÃÏÍÇÑÈÊ»ÑÇËÄ½ÏÀÐÇÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈ
ÀÏºÕÄÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌÊÀÈÂÖÕÀÆÓÆ¼ÀÔ
ÄÑÍÄÍÏÈÊ½Ð»À /PWB ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Voice Network Engineer
(κωδ. θέσης: VNE/18)
Κύριες αρμοδιότητες της θέσης:
q¢ÍÑÄ¼ÀÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÇÔ¬ÏÈÐÑÇÔ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÑÇËÄÅÓÌ¼ÀÔ

qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÑÇËÄÅÓÌ¼ÀÔ
q¢¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÃÈÀÐÖÌÃºÐÄÓÌ
q±ËÍÍ¼ÇÐÇºÏÆÓÌ ÄÌÄÏÆÍÍ¼ÇÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÊÀÈºÌÑÀÉÇÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÄÉÍËÈÐÎÌ
Ð¿ÅÓÌÀÄÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ
ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ ÒÄÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÑÈÔÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÄÔ
»ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍ
ÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤± .40GGJDF
q¢ÈÒÖÇÑºÔÈÐÑÍÍÈ»ÐÄÈÔ
Απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÃÈÊÑ¿ÓÌÑÇËÄÅÓÌ¼ÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
70*1 *.4 44
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÏÓÑÍÊ½ËËÓÌ4*1 *461 
.($1ÀÌ¬ËÖÐÇUSBDFT
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½
¬ÏÍÕÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÄÏÆÀËÄ¼ÀÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÔ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÃÈÊÑ¿ÍÖ
qÀÃÈÀÒºÑÄÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÕÍ¿ÔÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
ÊÀÈÄÊ¬ÒÇÐÇÔÌºÓÌÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÃÈÓÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÍÀÃÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS8W,)0
) Α. Γερολυμάτος A.E. ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
ÑÑÈÊ»ÔÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Μηχανικό Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥§ÇÕÀÌÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼À
ÐÑÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÀÏÀÆÓÆ»
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÑÍÖÔ¤±ÊÀÈÐÄÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
"VUPDBE &31 $3.ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÐÑ½ËÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔ*40
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀ¬ÊÏÓÔ
ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÖÑ½ÌÍÀÊÀÈÐÄÍ¬ÃÀ
qÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Καθήκοντα:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔ
Θα εκτιμηθούν:
qÌÎÐÄÈÔ4PMJEXPSLT
qÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
Παροχές:
q ÍÃÍÕºÔÊÀÈÊ¼ÌÇÑÏÀÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇ
Ä¼ÓÀ ÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔÐÑÍlink
IUUQTTXSHS4%3.
Management Force GroupTFFLTUPSFDSVJU
Mechanical Engineer
'PSUIFQPTUPG4BGFUZ.BOBHFNFOU$POTVMUBOU
BOEPS)44JUF.BOBHFNFOU$POTVMUBOU
Post Location:.BJOMZJO"UIFOTBOEUFNQPSBSJMZ
PVUPG"UIFOT
Candidates should have the following
qualifications:
q#BDIFMPSEFHSFF "&* JOFMFDUSJDBMFOHJOFFSJOH
PSNFDIBOJDBMFOHJOFFSJOH
q&YDFMMFOUDPNNBOEPG(SFFLBOE&OHMJTI
MBOHVBHF CPUIWFSCBMBOEXSJUUFO ,OPXMFEHF
PGBTFDPOEMBOHVBHFJTBOBTTFU
q$PNNVOJDBUJPOBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
q®SHBOJ[BUJPOBMBOENBOBHFSJBMTLJMMT
q5IPSPVHILOPXMFEHFPGDPNQVUFST
qZFBSTPGFYQFSJFODFJOBSFMFWBOUQPTU
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHSDWSL%(Ref: ME-18)
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀAmco ABEEÄ¼ÌÀÈÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐ
Ð½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌ Ë¿ÐÄÓÌ ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿ ÖÂÇË»Ô
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση,
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌºÊÃÍÐÇÔ
ÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌÊÀÈËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔÄÈÁÀÑÎÌ
ÆÈÀÄÑÀÈÏ¼ÄÔ§ºÐÓÌ§À×ÈÊ»Ô§ÄÑÀÅÍÏ¬Ô
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ-&%
q®ËÍÊË»ÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÄËÄÆÕ½ÄÌÇÔ
ÐÑ¬ÒÄÖÐÇ
q¿ÐÄÓÌ´ÉÖÌÓÌ½ËÄÓÌ
¤ÄÑÀÈÏ¼À"NDP"#&&ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπεύθυνο Παραγωγής
(κωδ. θέσης: PMK01/17)
ÑÇÌÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÍÌ¬ÃÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍ
Περιγραφή Θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÍÏÒ»Ô
ÄÊÑºËÄÐÇÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÈºÆÈÐÑÇÃÖÌÀÑ»
ÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÏÍÇÒÄÈÎÌÆÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô

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

q±Ä¿ÒÖÌÍÔÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
ÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÑÄËÈÊÍ¿
ÏÍØ½ÌÑÍÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ °¢¥¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿»¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
ÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÇÈÄ¿ÒÖÌÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÂÇÅÈÀÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÀÌÀËÍÆÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
q²Ï»ÐÇ½ËÓÌÑÓÌÄÅÀÏÍÆÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖ¤±
qÌÎÐÇ&31ËÍÆÈÐÈÊÎÌ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÃÖÀÐÑÈÊ»ÆÌÎÐÇ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½ÊÀÈÆÏÀÑ½Ë½ÆÍ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ 
ÑÇÏÎÌÑÀÔÀÖÐÑÇÏ¬ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏ¬ÀÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Τόπος εργασίας: ¦½ÏÈÌÒÍÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ¬ÄÐÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ºÐÓlinkIUUQTTXSHS
6D,GÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

®ÄË¬ÑÇÔÀÔ ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌÐÑÇ¡½ÏÄÈÀ
ÑÑÈÊ»ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÌÀÌ»¼À
Yπεύθυνο Προγραμματισμού
Παραγωγής
Τα καθήκοντα της θέσης:ÈÀ½ÏÅÓÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬
ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»ÔËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔÖ½ÂÇÇÄÏÍÇÌ¼ÄÔ
ÀÏ¬ÃÍÐÇÔÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÖËÈÊÎÌ
ÄÐÊÍ½ÑÇÁºËÑÈÐÑÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÖÌÑÍ
ÌÈÐ½ÔÑÇÔÄ¼ÑÄÖÉÇÔÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÐÑÍÖÔÁºËÑÈÐÑÍÖÔÕÏ½ÌÍÖÔ¢ÈÐÀÆÓÆ»ÃÄÃÍºÌÓÌ
ÐÑÍ &31  ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À ÊÀÈ ÖÍÁÍË» ÀÌÀÅÍÏÎÌ
À½ÃÍÐÇÔÄÑÇÕÏ»ÐÇÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÄÒ½ÃÓÌ
Τυπικά προσόντα:
q¼ËÓÀÇÕÀÌÈÊ»Ô»"&*°¢¥ÒÄÑÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔ
ÏÍÒÄÐÈÎÌ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS[V#L
¤Eurocatering Α.Ε. ÄËËÇÌÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÐÑÇÌ ÑÑÈÊ»ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπεύθυνο Παραγωγής
Κωδικός θέσης: ΥΠΕΥΘΠΑΡ/0818
Αρμοδιότητες:
q¢ÅÀÏÍÆ»ÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÏÈÑÇÏ¼ÓÌÊÀÈÐÓÐÑ»Ô
ÕÏ»ÐÇÔÏÎÑÓÌÖËÎÌÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÍÑÄ¼À ÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÏÍ»ÔÊÀÈÍÀË»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÓÌÆÏÀÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÏÍÑ¿ÓÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÊÀÈÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÍÈ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑÄÕÌÈÊ½Ñ»À
ÆÈÀÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÄÉÍËÈÐÍ¿
Προφίλ:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥ ¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÐÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÐÑÍÌÑÍºÀ
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤± ÄºÅÀÐÇÐÑÍ&YDFM
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÄÈÒÖÇÑ»
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÐ¿ÌÒÄÑÓÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q Ì¬ÑÖÉÇºÐÓÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ$7ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍÄÉ»Ôlink:IUUQTTXSHSXW.M
Βοηθός Υπευθύνου
Παραγωγής
ÌÀ×»ÑÇÐÇÁÍÇÒÍ¿ÖÄÖÒ¿ÌÍÖÀÏÀÆÓÆ»ÔÀ½ÑÇÌ
Τσιλιλής Κ. Α.Ε.ÆÈÀ½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À
Η οινοποιία-αποσταγματοποιία-αμπελουργία
Τσιλιλής Κ. Α.Ε. λειτουργεί από το 1989 και:
q"ÍÑÄËÄ¼ÑÇNBSLFUMFBEFSÐÑÍÑÐ¼ÍÖÏÍ
ÄÑÍ°Ð¼ÍÖÏÍ°ÐÈËÈË»
qÏÓÑÍÍÏÄ¼ÐÑÍÌÑÍºÀÑÍÖÀËÀÈÓºÌÍÖ
ÑÐ¼ÍÖÏÍÖÄÑÍ ÆÈÍÌºÏÈÊÀÈÑÍ%BSL$BWF
qÈÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÍÖÔÁÈÍËÍÆÈÊÍ¿ÔÍ¼ÌÍÖÔ
ÍËÖÑÄËÄ¼ÀÔ¦Ñ»ÀÄ½ÄÑÏÀÊÀÈÑÍÖÔÀÅÏÎÃÄÈÔ
Í¼ÌÍÖÔ&EFOJB
qÑÀÏÍØ½ÌÑÀÑÇÔÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÇÐÄÈÏ¬
Í¼ÌÓÌ#JBODP/FSP .PTUSBÊË
Περιγραφή ρόλου:®Ï½ËÍÔÀÍÑÄËÄ¼ÄÖÊÀÈÏ¼ÀÆÈÀ
ÑÍÌÖÍÂ»ÅÈÍÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÐÑÍÑ»ÀÍÈÌÍÍ¼ÇÐÇÔ 
À½ÐÑÀÉÇÔÊÀÈÄÅÈ¬ËÓÐÇÔÄÐÊÍ½ÐÑÍºËËÍÌÌÀ
Æ¼ÌÄÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô ÁÍÇÒÎÌÑÀÔÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ÌÀÄÑ¿ÕÄÈÍÈÍÑÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÌÀÄÊÄÑÀËËÄÖÑÄ¼
½ÐÍÑÍÃÖÌÀÑ½ÌÊÀË¿ÑÄÏÀÑÍÖÔ½ÏÍÖÔÑÇÔ
συνέχεια στη σελ. 18

Barista-Bartender
for season 2019
Costa Navarino is the new prime destination in the
Mediterranean, with a strong commitment to sustainable
practices and environmental responsibility. Located in the
Greek region of Messinia in southwest Peloponnese, Costa
Navarino is set against a backdrop of unspoiled, breathtaking
seaside scenery and 4,500 years of history. Costa Navarino
currently comprises two luxury Marriott managed properties,
The Westin Resort Costa Navarino and The Romanos, a Luxury
Collection Resort, offering a total of 766 guestrooms, suites &
villas, a state-of-the-art 5000m2 House of Events conference
center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy, two signature
golf courses, exquisite gourmet dining venues, shops and
boutiques, first class children’s facilities and multiple sports
and activities. The award-winning The Romanos, a Luxury
Collection ResortandThe Westin Resort Costa Navarino are
seeking for Barista-Bartender dedicated in ensuring the
perfectness in every detail and customer service, creating
memorable experiences, in an excellent working environment.
Being part of our Food & Beverage team
you will need to:
qProject a pleasant and positive professional image
to all contacts at all times
qManage cultural needs and expectations of guests
qUpsell and identify of additional revenue
opportunities
qMaintain and adhere to billing policies and procedures
qBe punctual of attendance to each shift
qMaintain positive teamwork at all times
qMaster product knowledge and be able
to communicate it with an enthusiastic way to hotel
guests
qPerform tasks allocated to you by the supervisors
and ensure all duties carried out thoroughly
and on time
qPrepare mise en place for all the operating equipment
of the outlet
To be successful in this role you will:
qBe a person with enviable customer service skills
qHave 2 years’ experience in the Food amp; Beverage
industry-Service experience at a 5* hotel preferred
qBe a great communicator who allures guests
from all over the world
qHave unflappable temperament and professional
integrity
qBe an inspiring team player
qSet the example with your proper communication
etiquette (both written and spoken) towards internal
and external guests
qSpeak, write and converse freely in both Greek
and English. Knowledge of German and/or Russian
language is an advantage
qHave good computer skills
Costa Navarino offers:
qChance to be developed within the most innovative
operator of lifestyle hospitality brands in the world
qΟn going training opportunities
qAccommodation in the vicinity of Costa Navarino
(for non-Messinian residents)
qMeals within the premise
qWorking uniforms and their cleaning/ironing
within the premise
qPrivate Medical Plan
qUse of Navarino Dunes Facilities, according
to the relevant policies
Please note: CVs not fulfilling the above prerequisites won’t
be taken under consideration. If you are interested in this
exciting opportunity to grow within the most innovative
hospitality operator, please send an english resume and
a photograph to this link: https://swr.gr/CJwqm.

Τεχνικός Η/Υ
Η iRepair, η μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων επισκευής
ηλεκτρονικών συσκευών, ζητά να προσλάβει για τη στελέχωση καταστήματος στην Αθήνα, τεχνικό με εξαιρετική
εμπειρία στην επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών/laptop.
Η θέση επιβάλλει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση πελατών σε συνδυασμό με την ποιότητα επισκευών
και παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα
των iRepair.
Απαιτούμενα προσόντα:
qΚατάρτιση και υψηλό τεχνικό υπόβαθρο
qΤουλάχιστον 1 με 2 χρόνια προϋπηρεσία
σε παρόμοια θέση
qΑνεπτυγμένες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες
qΠροσανατολισμός στην εξυπηρέτηση του πελάτη
qΟμαδικό πνεύμα, ικανότητες ανάληψης πρωτοβουλιών
και επίλυσης προβλημάτων
qΙκανότητα εργασίας σε απαιτητικούς ρυθμούς
εντός σύντομων προθεσμιών
qΔυνατότητα συνεχούς προσαρμογής και εκμάθησης
νέων τεχνολογιών
qΆριστη γνώση της αγγλικής και ελληνικής γλώσσας
(γραπτά και προφορικά)
Βασικές αρμοδιότητες:
qΝα μπορεί να κάνει ορθή διάγνωση και να γνωρίζει
πώς να αντιμετωπίζει απλά και περίπλοκα τεχνικά
προβλήματα, με αποτέλεσμα την επιτυχή επισκευή
ηλεκτρονικών υπολογιστών/laptop
qΝα παρέχει εύστοχες συμβουλές στους πελάτες
για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων
qΝα απαντά σε τηλεφωνικές κλήσεις πελατών και online
chat με επαγγελματική, ευγενική και φιλική συμπεριφορά
qΝα εξηγεί περίπλοκα τεχνικά προβλήματα με άμεσο
και κατανοητό τρόπο
qΝα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι οι επισκευές
ανταποκρίνονται ή και υπερβαίνουν τα υψηλά πρότυπα
ποιότητας iRepair
qΝα φροντίζει πάντα οι πελάτες να έχουν μια ευχάριστη
εμπειρία παρέχοντας άριστη εξυπηρέτηση
Παροχές:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
qΠλήρης απασχόληση-συνεχές ωράριο
qΕυχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
qΣυνεχής εκπαίδευση στις νέες τεχνολογίες
Όσοι αγαπούν την τεχνολογία και επιθυμούν να γίνουν μέλος
της μεγάλης ομάδας των iRepair μπορούν να στείλουν το
βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/eF8WQ.

Η εταιρία Dermacon, εισαγωγική και εμπορική εταιρία
καλλυντικών και μηχανημάτων με 23 έτη δυναμικής παρουσίας στους χώρους της αισθητικής ιατρικής, επιθυμεί
να προσλάβει άμεσα:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
Μηχανημάτων Ιατρικής
Αισθητικής
Η θέση αφορά στη διαχείριση και στην υποστήριξη του
τμήματος πωλήσεων της εταιρίας στον τομέα εξοπλισμού
μηχανημάτων για τους χώρους ιατρικής αισθητικής τόσο
ως προς το υπάρχον πελατολόγιο, όσο και ως προς την
ανάπτυξη νέου.
Απαραίτητα προσόντα:
qΕμπειρία τουλάχιστον 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση
qΆριστη γνώση αγγλικών και ελληνικών
qΓνώση Η/Υ (Ms Office)
qΗλικία άνω των 30 ετών
qΕυχέρεια στις δημόσιες σχέσεις
qΕπαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
qΔίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών
Η εταιρία προσφέρει:
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕταιρικό αυτοκίνητο
qΔιαρκή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/0kg5U,
κωδικός θέσης: SALES.MACH.2018.

Travel Planning Associate
General Company Overview: TrueTrips (formerly TrueGreece)
is a cutting edge, luxury travel company that creates
meticulously designed vacations for discerning travelers.
We are a team of enthusiastic travel professionals that
curate authentic, tailor made, luxury travel experiences to
destinations around Europe. Our commitment to planning and
executing extraordinary travel experiences is exemplified in
the distinctions that our founder and CEO, Christos Stergiou,
consistently receives. Since 2008, Christos has been continually
recognized by Condé Nast Traveler magazine as one of the
World’s Top Travel Specialists for Greece; since 2009, he
has been selected by Travel+Leisure magazine as an A-List
travel agent; and since 2014, he has been included on Wendy
Perrin’s WOW List as a Trusted Travel Expert for Greece. To
learn more about our story, please visit our website at www.
truetrips.com. TrueTrips has a stimulating work environment
for driven individuals who are motivated by an entrepreneurial
climate with varied and challenging assignments. It is our
continuous goal to build an expert service-oriented team that
combines solid travel know-how, with excellent managerial,
organizational, communication, and social skills. Our team is
comprised of motivated individuals who seek to grow their
skill set and responsibilities within the company and who are
driven by the vision to maintain TrueTrips’ reputation as an
industry leader. We are constantly in pursuit of improving the
quality of our service and our overall guest experience; we are
a strong, team-based company founded on respect, personal
and corporate growth, and job satisfaction: Candidates with
a Bachelors or Masters degree will enter the firm as a Travel
Planning Associate at an entry level position.
Travel Planning Associates must have:
qA strong commitment to a career at TrueTrips
qExcellent command of english
qSolid knowledge of and familiarity with common
desktop applications as well as standard analytic
and word processing tools
qProven communication skills (both written and oral)
qStrong will for developing oral and written client
interaction, presentation, and team and project
management skills
qPrevious work experience is welcome but not required
qPrevious industry experience is welcome but not required
Bilingual candidates, native speakers of English, or candidates
who have studied in the U.S. or the U.K. are encouraged to
apply. Interviews will be conducted in both english and greek.
Travel Planning Associates are typically expected to:
qDemonstrate the ability to adjust to our company
culture, and learn from our team
qCommunicate in exceptional oral and written English
with our guests
qHandle customer inquiries and booking requests
by telephone or e-mail
qHandle complex information gathering from clients
and effectively arrange, promote, and sell
our packages within our structured framework
qDemonstrate an understanding of and ability
to communicate with our hotel partners or other
suppliers
qDemonstrate an understanding of both the American
and Greek cultures
qDevelop, with minimal guidance, well-structured
written materials in english
qDemonstrate an understanding of the overall
economics of our business
qPursue appropriate training or research to enhance
individual skills and industry knowledge, with the help
of the TrueTrips team
qContribute to business development efforts
We expect our Travel Planning Associates to learn quickly,
apply prior knowledge to current situations, solve problems,
manage time, prioritize tasks, and communicate well with
peers, customers, and suppliers.
All CVs to be provided in english.
Send to this link: https://swr.gr/DQSH6.

Personal Assistant
Στην Bazaar Α.Ε., μέλος του ομίλου εταιριών Βερούκα,
όλοι οι άνθρωποί μας για πάνω από 25 χρόνια είναι δίπλα
στον καταναλωτή με στόχο την άψογη εξυπηρέτησή του.
Έχοντας 145 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, καλύπτουμε
τις καθημερινές ανάγκες των πελατών μας.
Πρωταρχικοί στόχοι μας είναι η 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:
qΣτους πελάτες μας την καλύτερη πρόταση
καθημερινών αγορών
qΣτους εργαζομένους μας το ιδανικό περιβάλλον
εργασίας
qΣτους προμηθευτές μας άψογη συνεργασία
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπαραίτητη η τουλάχιστον 2 χρόνων εμπειρία
σε ανάλογη θέση υποστήριξης με έντονο multitasking
qΠτυχίο Πολιτικού Μηχανικού
(ΤΕΙ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ)
qΓνώση σχεδιασμού 3D AUTOCAD
qΚαλή γνώση αγγλικών
qΚαλή χρήση Η/Υ
qΆριστες οργανωτικές ικανότητες
qΕυστροφία, ταχύτητα αντίδρασης και δυνατότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών
Τι προσφέρουμε:
qΜισθό ανάλογο προσόντων
qΕργάζεστε σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο
περιβάλλον αναλαμβάνοντας μία ποικιλόμορφη εργασία
qΔυνατότητες εξέλιξης
Το βιογραφικό να συνοδεύεται από πρόσφατη
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/QnV3Y.

Η Aqua Vista Hotels επιθυμεί να προσλάβει για μέλος
του ομίλου στη Νάξο:

Υπάλληλο Bar & Υποδοχής
για τη σεζόν 2018
Προσόντα:
qΑπαραίτητη η προηγούμενη εμπειρία σε αντίστοιχη
θέση σε ξενοδοχείο
qΓνώση buffet και προετοιμασίας snacks
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕπιθυμητή η γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας
qΚαλή εξωτερική εμφάνιση
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
qΕυχάριστη προσωπικότητα
qΙκανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
Παροχές:
qΙκανοποιητικές αποδοχές
qΕυχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΕποχιακή απασχόληση
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν
το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένη πρόσφατη
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/sf0Fc.

Από την τεχνική εταιρία Renovart στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ανακαινίσεων
κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, ζητείται:

Εργοδηγός
Πολιτικός Μηχανικός
με ανάλογη εμπειρία
Περιγραφή θέσης:
qΕπίβλεψη, συντονισμός και διαχείριση έργων
qΤήρηση των εντύπων του συστήματος διαχείρισης
ποιότητας (έλεγχος ποιότητας εργοταξίου κ.ά.)
qΛειτουργία σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα
qΕπικοινωνία και συνεργασία με συνεργάτες
της εταιρίας (αρχιτέκτονες κ.ά.)
qΚαθημερινή παρακολούθηση έργου και καταγραφή
σχετικών εντύπων, καθώς και μεταβίβαση
γνωστοποίηση των δεδομένων στα αντίστοιχα τμήματα
(προϊστάμενος τεχνικού τμήματος, λογιστήριο)
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος σχολής πολιτικών μηχανικών
qΆριστη γνώση Η/Υ-Προγραμμάτων Office και Autocad
qΠολύ καλή γνώση ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
qΔεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικής εργασίας
qΥπευθυνότητα και αξιοπιστία
qΕπιθυμητή η προϋπηρεσία σε εργοτάξιο
Αποστολή βιογραφικών στο Link: https://swr.gr/gdIWc.

Οδηγοί Λεωφορείου
Ζητούνται στο Λονδίνο. (500 € καθαρά ανά εβδομάδα).
Επιτυχημένοι υποψήφιοι θα οδηγήσουν τα πασίγνωστα
κόκκινα διπλά λεωφορεία σε μία από τις μεγαλύτερες και
πολυάσχολες πρωτεύουσες στην Ευρώπη. Μέσο εισόδημα
μετά τον φόρο περίπου £500 καθαρά ανά εβδομάδα για
50 ώρες.
Ωρομίσθιο:
qΒόρειο Λονδίνο: £12,35 (υπερωρίες έως £15,05 ανά ώρα)
qΝότιο Λονδίνο: £11,84 (υπερωρίες £18,80 ανά ώρα)
qΜισθός εκπαίδευσης: £250-£300 την εβδομάδα
Επιπλέον προτερήματα:
q2-3 εβδομάδες δωρεάν κατάλυμα με την άφιξη στο Λονδίνο
qΒοήθεια με την οργάνωση στην τράπεζα του Λονδίνου,
στην ασφάλεια, στην ανταλλαγή διπλώματος
qΒοήθεια εύρεσης μόνιμου καταλύματος στο Λονδίνο
qΔωρεάν κάρτα μετακίνησης στο Λονδίνο
qΔωρεάν συνεχόμενη εκπαίδευση συμπεριλαμβανομένων
των ανανεώσεων C.P.C. (Π.Ε.Ι.)
qΠληρωμένες διακοπές 28 ημερών
qΔωρεάν δημόσια υγεία
Απαιτήσεις:
qΔίπλωμα οδήγησης Δ’ κατηγορίας
qΑγγλικά σε επίπεδο συνεννόησης
qΤουλάχιστον 6μήνη προϋπηρεσία ως οδηγός
λεωφορείων (αστικά ή υπεραστικά)
Θα πραγματοποιηθούν προσωπικές συνεντεύξεις στην
Αθήνα στις αρχές Σεπτεμβρίου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καλέσουν στο τηλ.: 0044 203 137 9406
ή να ακολουθήσουν το link: https://swr.gr/bvo59. Άμεσο
ξεκίνημα για τους σωστούς υποψηφίους. Δεν χρεώνουμε
οποιοδήποτε ποσό στους υποψηφίους.

Software Developer
I2QS is emerging as a highly scalable software solutions
provider for a range of service-based companies and
organizations in the maritime sector. As a customerdriven approach and a focus on quality, I2QS has designed
reliable, future-proof and cost-effective ERP solution that
meets the needs of the industry. Our ERP solution, SBS
Manager Suite, combines core business management
systems, integrated with a range of collaborative and
business intelligence solutions to manage fleets and
offshore locations.
Our vision is to enable the maritime industry access and
work mobile and use of the cloud services for their critical
processes. We’re looking for a Software Developer who
would love to contribute to the development of software
solutions.
You will be one of our Software Developers and responsible
for the development of additional features/functionality,
troubleshooting issues, and working directly with clients
to customize our product (SBS Manager Suite for Desktop
and Web editions ).
Key responsibilities:
qHave a deep and unfiltered love for command-line
qBe proficient in Microsoft.Net Technologies,C#,
VB Net Languages
qAnalyze, design, develop, test, debug and
implement software features utilizing Microsoft.Net
Technologies,C#, VB Net Languages
qProduce efficient, clean and well-commented code
using best practices in all aspects of your work
from software design to version release to testing
qImprove and expand your skillset
qContribute to code improvement-track down
and squash bugs, review code, assist customers
in solving issues, document code
qCommit to gaining a thorough understanding
of our core products-both technically
and from the customer perspective
Requirements:
qStrong analytical and problem-solving skills
qAttention to detail and excellent
time management skills
qDemonstrated ability to plan, organize
and prioritize work
qDeep and unfiltered love for command-line
qEffective written and oral communication skills
q1-3 years of experience as a Software Developer
qAbility to communicate with non-technical peers
and customers of technical constraints or issues
and the appropriate solutions
Not required but strongly recommended:
qWeb Application development using HTML,
Ajax and Javascript experience
If you want to join a small but growing team, with a proven
track record, please send your CV. We’ll call or email if
we think there’s a good fit. Background checks will be
required of final candidates.
Send it to this link: https://swr.gr/YK03z.

16

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018

ΣΤΕΛΕΧΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
H διαφημιστική εταιρία Sens Creation
Advertising επιθυμεί να προσλάβει:
2 Φοιτητές/τριες από ΤΕI Εμπορίας
& Διαφήμισης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
Να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στην εταιρία μας
Επιδοτούμενη υποχρεωτική πρακτική άσκηση μέσω ΟΑΕΔ. Μέσω της πρακτικής άσκησης
η εταιρία μας δίνει την ευκαιρία σε πολλούς
νέους τελειοφοίτους των ΤΕΙ να απασχοληθούν σε
διάφορες ειδικότητες και να αποκτήσουν εμπειρία
σε ένα πολυεθνικό περιβάλλον εργασίας.
Στείλε άμεσα το βιογραφικό σου στο link: https://
swr.gr/HtzVA, http://www.screation.gr.
Το Mediterranean College Αθήνας ζητά να προσλάβει:
Part-Time Receptionist-Aθήνα
Αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇËÄÅÓÌÈÊÍ¿ÊºÌÑÏÍÖ
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÌºÓÌÄËÀÑÎÌ ÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ 
ÊÀÒÇÆÇÑÎÌÊÀÈÅÍÈÑÇÑÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
κολεγίου
q±ÍÐÑÇÏÈÊÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÆÈÀÑÍÊºÌÑÏÍ
ÄÆÆÏÀÅÎÌÊÀÈÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ½Ñ»À
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÓÔÆÏÀÀÑºÀÔ
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÑÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÏÍÅÍÏÈÊ¬ÊÀÈÆÏÀÑ¬
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÆÏ»ÆÍÏÇÔ
επίλυσης θεμάτων
qÍË¿ÊÀË½ÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ
Office
q´ÓÔÄÑÎÌÄÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÔÇ
Περιγραφή θέσης:
q1BSUUJNFÀÍÆÄÖÀÑÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÄÖÑºÏÀÄÀÏÀÐÊÄÖ»  
ÊÀÈ¬ÁÁÀÑÍ ¬ÁÁÀÑÀÑÍÌ»ÌÀ
q¡ÀÐÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
Το Κολέγιο προσφέρει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
https://swr.gr/y8MjT.
¤ Agrology είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη
ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ ÑÇÌÑÖÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÑÇÃÈ¬ÒÄÐÇÅÖÑÍÏÍÐÑÀÑÄÖÑÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÒÏºÂÇÔÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ ÀËË¬ÊÀÈ
ÐÄÕÎÏÄÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÓÌÐÖÌÄÕÎÌ
ÄÄÌÃ¿ÐÄÎÌÑÇÔÐÑÍÑ»ÀºÏÄÖÌÀÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
η εταιρία επιθυμεί να προσλάβει γεωπόνο για να
ÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Product Manager (Γεωπόνος)
με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Περιγραφή θέσης: Ì¬ÑÖÉÇÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÄÅÀÏÍÆÎÌ ÄÈÏÀÀÑÈÐ½ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄÍÏÈÊÍ¿Ñ»ÀÑÍÔÊÀÈÃÈÀÌÍºÓÌ
ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿¤ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌ$&0
Προφίλ υποψηφίου:
qÄÓ½ÌÍÔÅÖÑÈÊ»ÔÀÏÀÆÓÆ»Ô À½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÊÀÈÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
διδακτορικός τίτλος
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÄ¼ÌÀÈ
απαραίτητη
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÃÖÌÀÈÐ½Ô
q³ÄÐÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
https://swr.gr/uWiZK.
¤Κωτσόβολος ÇÍÀËÖÐ¼ÃÀÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÄÈÃÎÌÄÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈºËÍÔ
του διεθνούς ομίλου Dixons, ζητά:
Διευθυντικά Στελέχη
για τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη
Διαθέτεις επιχειρηματικό μυαλό, ηγετικά προσόντα
και ισχυρή θέληση; Τότε αυτός ο ρόλος μπορεί να
σου ταιριάζει.
Ο ρόλος του διοικητικού στελέχους
καταστήματος είναι:
qÀÄÆÈÐÑÍÍÈÄ¼ÑÈÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÎËÇÐÇÔ
και την κερδοφορία του καταστήματος
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÃÖÌÀÑ½Ä¼ÄÃÍ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇ
του καταστήματος, την εκπαίδευση της ομάδας
ÑÍÖ ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÑÇÌÄÉºËÈÉ»ÑÇÔ
ÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈ½ËÄÔÍÈÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
και οι πρακτικές ακολουθούνται σύμφωνα
με τα πρότυπα της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔ ¢¥ °¢¥
»ÈÃÈÓÑÈÊÍ¿ÊÍËÄÆ¼ÍÖ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
στη διοίκηση επιχειρήσεων
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÒºÐÇ
ÄÄÖÒ¿ÌÇÍ¬ÃÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
των καταστημάτων λιανικής
q¥ÐÕÖÏºÔÇÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
και επιχειρηματικός προσανατολισμός
qÍË¿ÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
και χρήσης H/Y

Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½CPOVTÁ¬ÐÄÈÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
q§ÄÆ¬ËÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÑÇÌÈÍÃÖÌÀÈÊ»
ÀËÖÐ¼ÃÀÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½
ÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À¦ÓÑÐ½ÁÍËÍÔ ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ
%JYPOT$BSQIPOFQMD ¤¦ÓÑÐ½ÁÍËÍÔÄ¼ÌÀÈÇÍ
ÀËÖÐ¼ÃÀÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÀ½ºÌÀÀË½ÀÆÀ×¼ÐÑÇÌ
Ò»ÌÀÊÀÈÐ»ÄÏÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈ
ÑÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÊÀÑ¬ÐÑÇÀXXXLPUTPWPMPTHS ÄÌÎ
ÀÀÐÕÍËÄ¼ÊÀÈ¬ÌÓÀ½ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ¤ÄÑÀÈÏ¼À
ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ 
ÍÈÊÈÀÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌ ÅÓÑÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ
παράδοσης, εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής
ÊÀÈÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÄÑ¬ÑÇÌÎËÇÐÇÄ
ÑÇÐÄÈÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌ4VQQPSUο.
Η Κωτσόβολος βρίσκεται στα ακόλουθα
κανάλια κοινωνικής δικτύωσης:
q'BDFCPPLXXXGBDFCPPLDPN,PUTPWPMPT
q5XJUUFSIUUQTUXJUUFSDPN,PUTPWPMPT0O
q:PV5VCFIUUQXXXZPVUVCFDPNVTFS
Kotsovolosgreece
q(PPHMF1MVTIUUQTQMVTHPPHMFDPN

QPTUT
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÑÍIUUQDPSQPSBUF
LPUTPWPMPTHS ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS1O8RM.
The HeadHunter GroupJTBOJOOPWBUJWF1FSTPOOFM
BOE3FDSVJUNFOU$PNQBOZPQFSBUJOHJOUIF64" 
(SFFDF  "MCBOJB  ,PTPWP  4FSCJB  .POUFOFHSP 
Macedonia and Bosnia & Herzegovina. We offer
UIFOFXFTUNFOUBMJUZJOUIFTUBGGJOHJOEVTUSZBOEPVS
DPSFCVTJOFTT$BOEJEBUFTBOE$MJFOUT5IF)FBEIVOUFS
(SPVQXBOUTUPHJWFZPVUIFDIBMMFOHFUPXPSLGPS
PVSCSBODIJO"UIFOT (SFFDFBT
Managing Director
Job Brief: 8FBSFMPPLJOHGPSBOFYQFSJFODFENBOBHJOH
EJSFDUPS UP DPOUSPM BOE TVQFSWJTF BMM CVTJOFTT
PQFSBUJPOT QSPKFDUTBOESFDSVJUNFOUT:PVXJMMCF
SFTQPOTJCMFGPSUIFPWFSBMMTVDDFTTPGUIFCVTJOFTT
5IFJEFBMDBOEJEBUFXJMMCFBTUSBUFHJTUBOEMFBEFSJO
TUFFSJOHUIFDPNQBOZUPUIFNPTUQSPGJUBCMFEJSFDUJPO
XIJMFJNQMFNFOUJOHJUTWJTJPO NJTTJPO BOEMPOH
UFSNHPBMT7FSZTUSPOHDSJTJTNBOBHFNFOUTLJMMT
XJMMBMTPCFFTTFOUJBMTJODFUIFNBOBHJOHEJSFDUPS
JTUIFPOFFYQFDUFEUPTBWFUIFDPNQBOZJOUJNFT
of need. We will work closely with our recruiters
UPNBOBHFTPVSDJOH JOUFSWJFXJOHBOEFNQMPZNFOU
QSPDFTTFT5PCFTVDDFTTGVMJOUIJTSPMF SFDSVJUNFOU
NBOBHFSTTIPVMEIBWF)3BDBEFNJDCBDLHSPVOE
and experience screening and evaluated candidates.
$BOEJEBUFTTIPVMEBMTPCFBXBSFPGUIFMBCPSMBX5IF
JEFBMDBOEJEBUFJTBUFBNMFBEFSXIPJTBCMFUPNBLF
FGGFDUJWFEFDJTJPOTRVJDLMZ TPVSDJOH JOUFSWJFXJOHBOE
FNQMPZNFOUQSPDFTTFT5PCFTVDDFTTGVMJOUIJTSPMF 
SFDSVJUNFOUNBOBHFSTTIPVMEIBWFBO)3BDBEFNJD
CBDLHSPVOEBOEFYQFSJFODFTDSFFOJOHBOEFWBMVBUFE
DBOEJEBUFT$BOEJEBUFTTIPVMEBMTPCFBXBSFPGUIF
MBCPSMFHJTMBUJPO5IFJEFBMDBOEJEBUFJTBUFBNMFBEFS
XIPJTBCMFUPNBLFFGGFDUJWFEFDJTJPOTRVJDLMZ
Job description:
q%FWFMPQ BOE FYFDVUF UIF DPNQBOZT CVTJOFTT
strategies in order to achieve the goals of the
CPBSEBOETIBSFIPMEFST
q1SFQBSFBOEJNQMFNFOUDPNQSFIFOTJWFCVTJOFTT
QMBOTUPGBDJMJUBUFBDIJFWFNFOUCZQMBOOJOHDPTU
FGGFDUJWF PQFSBUJPOT BOE NBSLFU EFWFMPQNFOU
activities
q&OTVSFDPNQBOZQPMJDJFTBOEMFHBMHVJEFMJOFTBSF
DPNNVOJDBUFEBMMUIFXBZGSPNUIFUPQEPXOJOUIF
DPNQBOZBOEUIBUUIFZBSFGPMMPXFEBUBMMUJNFT
q&TUBCMJTIFTSFDSVJUNFOUSFRVJSFNFOUTCZTUVEZJOH
PSHBOJ[BUJPOBMQMBOTBOEPCKFDUJWFTNFFUJOHXJUI
NBOBHFSTUPEJTDVTTOFFET
q#VJMET DBOEJEBUF TPVSDFT CZ SFTFBSDIJOH BOE
DPOUBDUJOHDPNNVOJUZTFSWJDFT DPMMFHFT FNQMPZNFOU
BHFODJFT SFDSVJUFST NFEJB BOEJOUFSOFUTJUFTQSPWJEJOH
PSHBOJ[BUJPOJOGPSNBUJPO PQQPSUVOJUJFT BOECFOFGJUT
NBLJOHQSFTFOUBUJPOTLFFQJOHSBQQPSU
q%FUFSNJOFTUIFBQQMJDBOUTKPCEFTDSJQUJPO
BOEKPCRVBMJGJDBUJPOT
q"UUSBDUTBQQMJDBOUTCZQMBDJOHKPCBEWFSUJTFNFOUT
DPOUBDUJOHSFDSVJUFST VTJOHOFXTHSPVQTBOEKPCTJUFT
q%FUFSNJOFTBQQMJDBOURVBMJGJDBUJPOTCZJOUFSWJFXJOH
applicants; analyzing responses; verifying references;
DPNQBSJOHRVBMJGJDBUJPOTUPKPCSFRVJSFNFOUT
q&WBMVBUFBQQMJDBOUTCZEJTDVTTJOHKPCSFRVJSFNFOUT
BOEBQQMJDBOURVBMJGJDBUJPOTXJUINBOBHFSTJOUFSWJFXJOH
BQQMJDBOUTPOBDPOTJTUFOUTFUPGRVBMJGJDBUJPOT
q*EFOUJGJFTEJGGJDVMUKPCWBDBODJFTBOEJOWFTUJHBUFT
UIFCFTUSFDSVJUNFOUBQQSPBDIGPSUIFN
q"OBMZ[FTUIFSFDSVJUNFOUTPGUXBSFBOEJNQMFNFOUT
DIBOHFTBOEJNQSPWFNFOUT
q,FFQTUIFSFDSVJUNFOUQSPDFTTVQUPEBUF
Desired profile:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJO)VNBO3FTPVSDFT -BX 
&DPOPNJDT #VTJOFTT"ENJOJTUSBUJPO
q.JOJNVNPGUISFF  ZFBSTPGFYQFSJFODF
JOUIFTBNFGJFME
q1SPWFOFYQFSJFODFBT.BOBHJOH%JSFDUPS
PSPUIFSNBOBHFSJBMQPTJUJPO
q%FNPOTUSBCMFFYQFSJFODFJOEFWFMPQJOH
TUSBUFHJDBOECVTJOFTTQMBOT
q5IPSPVHILOPXMFEHFPGNBSLFUDIBOHFT
BOEGPSDFTUIBUBGGFDUUIFDPNQBOZ
q4USPOHVOEFSTUBOEJOHPGDPSQPSBUFGJOBODF
BOENFBTVSFTPGQFSGPSNBODF
q'BNJMJBSJUZXJUIDPSQPSBUFMBXBOECFTU
QSBDUJDFNBOBHFNFOU
q&YDFMMFOUPSHBOJ[BUJPOBMBOEMFBEFSTIJQTLJMMT
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPO JOUFSQFSTPOBMBOE
presentation skills

q0VUTUBOEJOHBOBMZUJDBMBOEQSPCMFNTPMWJOH
BCJMJUJFT
Remuneration-Salary: $PNQFUJUJWF /PUF 5IJT
KPCEFTDSJQUJPOJTOPUJOUFOEFEUPCFBMMJODMVTJWF
5IF&NQMPZFFNBZQFSGPSNPUIFSSFMBUFEEVUJFT
BT OFHPUJBUFE UP NFFU UIF POHPJOH OFFET PG UIF
organization. Are you interested in a new challenge
JOBOJOOPWBUJWFDPNQBOZ )BWFZPVBOTXFSFEXFMM
PVSRVFTUJPOTSFMBUFEUPUIJTQPTU 5IFOXFMPPL
forward to getting to know you and offer you a
very innovative challenge that will change your
MJGF GPSFWFS *OUFSFTUFE DBOEJEBUFT BSF JOWJUFE UP
TFOEUIFJSBQQMJDBUJPOEPDVNFOUT B$PWFS-FUUFS
BOEB$7JOFOHMJTI 
4FOEZPVSDWUPUIJT link: https://swr.gr/iJtAR. Try The
HeadHunter for your success! Believe your career
UPUIF0/-:QSPGFTTJPOBMT1MFBTFCFBEWJTFEUIBU
only the candidates selected for the interviews will
CFDPOUBDUFE/PUF*OPSEFSUPFOIBODFZPVSDIBODF
GPSFOUSZUPUIFTIPSUMJTUJUJTWFSZJNQPSUBOUUPGJMM
JOEFUBJMBMMUIFGJFMETMJTUFEJOBQQMJDBUJPOGPSNBEE
ZPVS$7JO&OHMJTIBOETVQQPSUJOHEPDVNFOUTUIBU
NBZCFSFMFWBOUUPUIFHJWFOQPTJUJPO DFSUJGJDBUFT 
DPWFSMFUUFS SFGFSFODFT FUD 
Famar, a leading international service provider in
)FBMUI1FSTPOBM$BSFJOEVTUSJFTXJUIBDUJWJUJFT
CPUIJOUIF(SFFLBOEUIF8FTUFSO&VSPQFBOBSFB 
TFFLTUPSFDSVJUJOUIF#VTJOFTT%FWFMPQNFOUUFBN
Business Development Manager
Key Accounts
5IFQPTJUJPOJTMPDBUFEJOUIF"UIFOTPGGJDFPG'BNBS
JO(SFFDF5IF#%.,FZ"DDPVOUTJTJODIBSHFPG
the identification, pursuit and generation of new
CVTJOFTTPQQPSUVOJUJFT XJUIUIFUBSHFUPGCVTJOFTT
FYQBOTJPOUISPVHIUIF,FZ"DDPVOU T JOIJTIFSBSFB
PGSFTQPOTJCJMJUZ XIJMFJOQBSBMMFMSFNBJOTSFTQPOTJCMF
GPSUIFNBJOUFOBODFPGIJHITBUJTGBDUJPOPGUIFTFSWJDFT
QSPWJEFECZBOEUIFPWFSBMMSFMBUJPOTIJQXJUI'BNBS
(SPVQ3FQPSUJOHUP#VTJOFTT%FWFMPQNFOU%JSFDUPS 
UIFKPCIPMEFSXJMMBMTPXPSLDMPTFMZXJUIBMMDPSQPSBUF
GVODUJPOTBOEUIF#6TPG'BNBSOFUXPSL
The BDM-Key Accounts is responsible for:
New Business and Sales:
q%FGJOF(SPXUI#%TUSBUFHZQFS,FZ"DDPVOU
DVTUPNFSCBTFEPOUIFJOEFQUIDVTUPNFS
VOEFSTUBOEJOH%FWFMPQ"OOVBM#VTJOFTT1MBO
q*OWFTUJHBUFBOEDPOUJOVPVTMZQSPWPLF
opportunities to enlarge cooperation
q"DIJFWFRVBOUJUBUJWFUBSHFUTPO/FX#VTJOFTT
BHSFFNFOUTBOESFTQFDUJWFQSPGJUBCJMJUZMFWFMT 
BTUIFTFXJMMCFBOOVBMMZEFUBJMFE
CZUIFDPNQBOZ
q.POJUPSTBMFTFWPMVUJPOBOEDPNQBSF
WTCVEHFUUBSHFURVPUBUJPOBHSFFNFOU
q-FBEUIFCVEHFUJOHQSPDFTTGPSUIFTQFDJGJD
DVTUPNFS
q.POJUPS$VTUPNFSQSPGJUBCJMJUZBOEUSJHHFS
EJTDVTTJPOTGPSJNQSPWFNFOUT
q'PSQSJDFSFWJTJPOT SFTQPOTJCJMJUZVQUPGJOBM
BHSFFNFOUXJUIJOUIFUJNFGSBNFJOJUJBMMZTFU
q$PPSEJOBUFDPOUJOVPVTJNQSPWFNFOU
initiatives as defined in the contract internally
BOEXJUIUIFDVTUPNFS
Contract management:
q5PEFGJOFDPOUSBDUTTUSBUFHZJOBMJHONFOU
UPHFOFSBMDVTUPNFSTUSBUFHZ JODPPQFSBUJPO
XJUI-FHBMBOE$POUSBDU.BOBHFNFOU
q$PPSEJOBUFJOUFSOBMMZBDUBTUIF-FBE
OFHPUJBUPSUPXBSETUIFDVTUPNFSGPSBMMMFHBM
EPDVNFOU
q$VTUPNFS3FMBUJPOTIJQNBOBHFNFOU
q%FWFMPQBOENBJOUBJOBEFUBJMFE
VOEFSTUBOEJOHPGDVTUPNFSCVTJOFTTNPEFM 
needs and strategy
q*EFOUJGZBSFBTUPTVQQPSUDVTUPNFSTTUSBUFHJD
BNCJUJPOT
q0SHBOJ[F#VTJOFTT3FWJFX.FFUJOHT
q$PPSEJOBUJPOPGJOUFSOBMGVODUJPOTBOE
$VTUPNFS%FWFMPQNFOU5FBN BTBQQMJDBCMF JO
BEESFTTJOHDVTUPNFSSFRVFTUTSFMFWBOU
BU(SPVQMFWFM
q.POJUPSDVTUPNFSTBUJTGBDUJPOBOEDPPSEJOBUF
JOUFSOBMMZGPSBOZOFDFTTBSZJNQSPWFNFOU
Prerequisites:
q%FHSFFJO5FDIOJDBMPS#VTJOFTTGJFMEBOEQPTU
graduate degree in Business
q&YQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPOPSGPSBUMFBTU
ZFBST NBOBHJOH,FZ"DDPVOUTJO1IBSNB
)FBMUI$BSF*OEVTUSZ
q&YQFSJFODFJOOFHPUJBUJPOTBOEEFNPOTUSBUFE
EFBMTNBEF
q'MVFODZJOFOHMJTIGSFODI HFSNBOPSTQBOJTI
is an asset
q1$MJUFSBDZ .40GGJDF
q1SPKFDUNBOBHFNFOUBOE1SPCMFNTPMWJOH
skillst
qq"CJMJUZUPGPSNBOEMFBEDSPTTGVODUJPOBM
UFBNT
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
q7FSZHPPEQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q"WBJMBCJMJUZUPUSBWFM
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS0FX:.
Commercial Policy Advisor
"UIFOT "UUJDB (SFFDFq$0/46.&3
01&3"5*0/4q34
Description: *OWIND XFBSFDPNNJUUFEUPCFDPNJOH
BOPVUTUBOEJOHJOEFQFOEFOUUFMFDPNNVOJDBUJPOT
DPNQBOZJOUIF&VSPQFBONBSLFU EFMJWFSJOHVOJRVF
WBMVFGPSNPOFZTFSWJDFTUPPVSDVTUPNFST0VS
BNCJUJPVTDPNNJUNFOUNPCJMJ[FTVTUPLFFQFWPMWJOH 
to seek out new challenges and to change, without
GFBS JOBDSFBUJWFBOEFNQPXFSJOHFOWJSPONFOU
"MM UIFTF FMFNFOUT DSFBUF B IJHI QFSGPSNBODF
DVMUVSF DIBSBDUFSJ[FECZUIFQBTTJPO UBMFOUBOE
DPNQFUFODJFTPGPVSFNQMPZFFT We see each new
DPMMFBHVFBTBVOJRVFUFBNNFNCFSBOEBNBKPS
JOWFTUNFOUGPSPVSDPNQBOZTGVUVSF BOEOPXXF

BSFMPPLJOHGPSBUBMFOUFEBOEIJHIMZNPUJWBUFE
$PNNFSDJBM 1PMJDZ "EWJTPS UP KPJO B UFBN PG
CSJHIUQSPGFTTJPOBMT
Main tasks:
q-FBEFYFDVUJPOPGDPNQMFYBOBMZUJDBMQSPKFDUT
GPS3FUBJM4BMFTEJWJTJPO
q1BSUJDJQBUFBDUJWFMZJOBOEDIBMMFOHF
EVSJOHCSBJOTUPSNJOHTFTTJPOT
q$POEVDUOFDFTTBSZBOBMZTFT CVJMEBMUFSOBUJWF
TDFOBSJPT GJOEXPSLBSPVOE BTJGOFFEFE 
and extract respective outputs
q$POWFSUBOBMZTFTPVUQVUJOUPIJHIRVBMJUZ
presentation reports
q$PPSEJOBUFEBUBDPMMFDUJPOBOETVQQPSU
TNPPUIDPMMBCPSBUJPOBOETZOEJDBUJPOBNPOHTU
key stake-holders
q.PEFM$PNNFSDJBM1PMJDZDIBOHFTBDDPSEJOH
UP8)TUSBUFHJDQSJPSJUJFTBOE8)CVEHFU 
GPSFDBTUJOH$PNNFSDJBM1PMJDZFYQFOEJUVSF
and relevant gross evolution
q%FWFMPQNFOUPGGPSFDBTUJOHUPPMTBDSPTT
all sales channels
q%FTJHO JNQMFNFOU844DPSFDBSETBDDPSEJOH
UP8)TUSBUFHJDQSJPSJUJFTFOTVSFNPOUIMZ
JNQMFNFOUBUJPO
q$POEVDUNBSLFUSFTFBSDIBOEFYUFSOBM
CFODINBSLJOHJOBSFBTPGJOUFSFT
Requirements:
qZFBSTPGDPOTVMUJOHFYQFSJFODF
q4PMJEBOBMZUJDBMBOEQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q&YUFOTJWFVTFPGBOBMZUJDTUPPMT FH&YDFM 
BOEQSPHSBNNJOHTLJMMT FH7#" DPOTJEFSFE
a strong plus
q3FUBJM4BMFTBOEPS5FMFDPNTFYQFSJFODF
considered a plus
q4USPOHCVTJOFTTNJOETFU
q3FTVMUTPSJFOUFE BCJMJUZUPGJOEXPSLBSPVOET
and drive things forward
q)BOETPOBOEQSBHNBUJDBUUJUVEF
q"CJMJUZUPTUBOEIJTIFSHSPVOE
q'MVFODZJOFOHMJTI
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS-71.
Αναπληρωτής Διευθυντής Πωλήσεων
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ¦ÓÃÈÊ½ÔÒºÐÇÔ4"-
Περιγραφή:¦ÀÑÀÉÈÓºÌÇÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÀ½ÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔ½ÃÀÔ ÄÀÌÄËËÀÃÈÊ»ÄÁºËÄÈÀÑÍÍÒºÑÇÐÇÔ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÐÑÍËÈÀÌÄ½ÏÈÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÌÀËÇÏÓÑ»
ÈÄÖÒÖÌÑ»ÓË»ÐÄÓÌ ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÏÍÍÃÄÖÑÈÊ»
ºÌÑÀÉ»ÑÍÖÐÑÍÌºÍÄÍÏÈÊ½ÐÕ»ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Καθήκοντα θέσης:®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀ
συμμετέχει στη διαμόρφωση της εμπορικής πολιτιÊ»Ô ÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÑÓÌÓËÇÑÎÌ 
ÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÄÑ»ÐÈÓÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ ÑÇ
Ð¿ÌÑÀÉÇÀÌÀÅÍÏÎÌÀ½ÃÍÐÇÔÊÀÈÑÇÌÐÖÌÄÕ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÌÈÄÖÒÖÌÑ»ÓË»ÐÄÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇ,FZ
"DDPVOUTÀ½ÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ½ÃÀÔ
qÑÖÕ¼ÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ¢¥ °¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÄÈÐÀÆÓÆÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
q¤ÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSB/(.
¤Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής
ÖÇÏÄÐÈÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÀÆÊÍÐ¼ÓÔ
και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το
ÃÈÄÒÌºÔÏ½ÑÖÍ*40 ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÄ¿ρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής
απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη
ÑÇÔ ÆÌÓÐÑ»ÔÄÍÏÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  
άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Yπεύθυνος Διαχείρισης
Μονάδας Ανακύκλωσης Οχημάτων
Περιγραφή θέσης:
q¢¿ÏÄÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½Ô
½ËÓÌÑÓÌÀÏÀÆÓÆÈÊÎÌÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
Προφίλ υποψηφίου:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÌÑÄ  ºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔ
σε εμπορική θέση στον κλάδο του αυτοκινήτου
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÐÄÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
οικονομικά
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍ¬ÃÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ 
ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
δυναμικού
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÀÖÑÍÌÍ¼À
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
και αποτελεσματικότητα
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÈÀÖÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÀÏÀÊÀËÍ¿Ä
στο link: IUUQTTXSHSR(#. Μετά τη συλλογή
ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ
ÒÀ ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ ÍÖ
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς
ÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
ÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌ
ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔÈÀ
ÑÇÌÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÐÑÇÁ¬ÐÇÑÇÔ
"EFDDPÏÍÑÄ¼ÌÄÑÀÈÇÕÏ»ÐÇÑÍÖ(PPHMF$ISPNF
Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
¤Redex Α.Ε., εταιρία διαχείρισης και εκμετάλλευσης
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌ¦ÍÄËÍ¿×ÍÖ ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»¦ÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊÎÌ
ÖÇÏÄÐÈÎÌ ÖÇÏÄÐÈÎÌ'BDJMJUZ.BOBHFNFOUÊÀÈ
&OFSHZ4FSWJDFT ÐÄÅÍÏÄ¼ÔÍÖÊÀÑºÕÍÖÌÊÑÈÏÈÀÊºÔ
εγκαταστάσεις μεγάλης και μεσαίας κλίμακας για

παραγωγικούς, στεγαστικούς και επενδυτικούς σκοÍ¿Ô¤ÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔ3FEFY"&
και εν συνεχεία η επιτυχία της βασίζεται σε μεγάλο
ÁÀÒ½ÐÑÍÊÀÑÀÉÈÓºÌÍÊÀÈ¬ÏÈÐÑÀÊÀÑÀÏÑÈÐºÌÍ
ÏÍÐÓÈÊ½ÍÖÀÍÑÄËÄ¼ÑÈÔÁ¬ÐÄÈÔÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÓÌ
ÏÍÐÀÒÄÈÎÌÀÔ¤3FEFY ¢×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπεύθυνο Διαχείρισης Συμβάσεων
για τη διεύθυνση λειτουργιών
Περιγραφή θέσης εργασίας: Ο υπεύθυνος διαχείρισης συμβάσεων θα πρέπει να δείχνει μεγάλη
προσοχή στη λεπτομέρεια μαζί με την ικανότητα να
ανακαλύπτει πιθανούς κινδύνους για την εταιρία
μας. Θα πρέπει επίσης να αναλύει συμβάσεις με
ÆÌÎÍÌÀÑÇÄ¼ÓÐÇÑÍÖÊ½ÐÑÍÖÔÊÀÈÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÓÌ
ÊÄÏÃÎÌ ÄÉÀÐÅÀË¼×ÍÌÑÀÔÀÏ¬ËËÇËÀÑÇÐÖ½ÏÅÓÐÇÄÑÇÌÍÍÒÄÐ¼À®ÈÃÀÌÈÊ½Ô»ÖÍÂ»ÅÈÍÔÀ
θα πρέπει έχει προηγούμενη εμπειρία διαχείρισης
ÐÖÁ¬ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ÌÀÈÄÉÍÈÊÄÈÓºÌÍÔÇÄÑÈÔÌÍÈÊºÔ
απαιτήσεις και τους όρους χρήσης.
Αντικείμενο εργασίας:
q´ËÄÆÕÍÔÐÖÁ¬ÐÄÓÌ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÖÄ¿ÒÖÌÓÌÆÈÀÑÇÌÍÏÒ½ÑÇÑÀ
των εγγράφων
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÓÌ
συμβάσεων
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÏÍÒÄÐÈÎÌ
ÊÀÈÑÓÌÏÍÙÍÒºÐÄÓÌÑÓÌÐÖÁ¬ÐÄÓÌ
q ÌÀÅÍÏ¬ÑÇÔÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÑÓÌÑÏÄÕÍÖÐÎÌÐÖÁ¬ÐÄÓÌÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
qÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÑÓÌ½ÏÓÌÊÀÈÑÓÌÑÈÎÌ
και διασφάλιση της ορθής εκτέλεσης
και ικανοποίησης τους
q°»ÏÇÐÇÅÖÐÈÊÍ¿ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÀÏÕÄ¼ÍÖ
qÖÌÄÕ»ÔÄÌÇºÏÓÐÇÄÑÈÔÌÍÍÒÄÑÈÊºÔ
αλλαγές και συνεργασία με τη νομική υπηρεσία
όποτε είναι απαραίτητο
q Ì¬ËÖÐÇÈÒÀÌÎÌÊÈÌÃ¿ÌÓÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ ÏÍÇÒÄÖÑºÔ
και εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈ ¢¥ ÌÍÈÊ»Ô ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇÆÏÀÑÍ¿ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊÍ¿Ë½ÆÍÖ
qÄÑ»ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊºÔ
ικανότητες
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÇÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ 
με ικανότητα εντοπισμού σφαλμάτων
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Επιθυμητά προσόντα:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÌÀÖÍÁ¬ËËÍÖÌ
το βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://
TXSHS#5[".
¤Meccanica Group Α.Ε.ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÍÖ
έργου που έχει αναλάβει αναζητά:
Αποφοίτους Ανώτατης Σχολής Θετικών
ή Οικονομικών Επιστήμων
Προσόντα:
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÄÈºÃÍÖ$ 
ÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÄÈºÃÍÖ¡
θα εκτιμηθεί
q¼ËÓÀ&$%-ÆÈÀ½ËÄÔÑÈÔÄÌ½ÑÇÑÄÔÑÍÖ0GGJDF
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÁÄÁÀ¼ÓÐÇÄÏÆÍÃ½ÑÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔÐÄÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÃÈÀÊÇÏ¿ÉÄÓÌÃÈÀÆÓÌÈÐÎÌ, ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÃÈÄÉÀÆÓÆ»ÑÇÔ
ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÑÖÈÊ»ÔÊÀÈÍÈÊÍÌÍÍÑÄÕÌÈÊ»ÔÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ
ÑÓÌÏÍÐÅÍÏÎÌ, Ð¿ÌÑÀÉÇÏÀÊÑÈÊÎÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ
ÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈÄÈÐÇÆ»ÐÄÓÌÊÀÑÀÊ¿ÏÓÐÇÔÑÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌÑÓÌÃÈÀÆÓÌÈÐÎÌ, κατάρτιση συμβάσεων,
ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÐÖÁ¬ÐÄÓÌÊÀÈÄÊÊÀÒ¬ÏÈÐÇÀÖÑÎÌ,
ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍÊÇÏ¿ÉÄÈÔÃÈÀÆÓÌÈÐÎÌ
δημοσίων συμβάσεων και παρακολούθηση συμβάσεων
θα θεωρηθούν πρόσθετα προσόντα, ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ
4"1&31ÒÀËÇÅÒÄ¼ÐÍÁÀÏ¬Ö½ÂÈÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSTYKC.
ActionAid Hellas offers a new career opportunity
at &QJLFOUSP$PNNVOJUZ$FOUFS
Networking & Career Development
Specialist
$BOEJEBUFTNVTUIBWFBUMFBTUUXP  ZFBSTPG
XPSLJOHFYQFSJFODFJOSFDSVJUNFOUBOEPSDBSFFS
counseling orientation. The purpose of the role is
UPCVJMEBTPMJEOFUXPSLPGQPUFOUJBMFNQMPZFST
BOEQSPNPUFUIFJOUFHSBUJPOPG"")T$PNNVOJUZ
$FOUFSCFOFGJDJBSJFTJOUIF(SFFLMBCPSNBSLFU
4USPOHOFUXPSLJOH JOUFSQFSTPOBM QSFTFOUBUJPO
BOEOFHPUJBUJPOTLJMMTBSFSFRVJSFE BTXFMMBTBO
BCSFBTUFZFJONPOJUPSJOHDBSFFSPQQPSUVOJUJFTBOE
CVJMEJOHSFMBUJPOTIJQTXJUIWBSJPVTTUBLFIPMEFST
#FJOHJOBDDPSEBODFXJUI"DUJPO"JETWJTJPOBOE
QSJODJQMFTJTSFRVJSFE&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF
(SFFLBOEUIF&OHMJTIMBOHVBHF CPUIPSBMBOE
XSJUUFOJTNBOEBUPSZ
1MFBTFFNBJMZPVSDWBOENPUJWBUJPOMFUUFSJOFOHMJTI
to this link: IUUQTTXSHS5F("RVOUJMUIFUI
PG4FQUFNCFS NFOUJPOJOHUIFKPCUJUMFJO
UIFTVCKFDUMJOF"QQMJDBUJPOT OPUBDDPNQBOJFE
CZBNPUJWBUJPOMFUUFSXJMMCFFYDMVEFEGSPNUIF
TFMFDUJPO QSPDFTT 8F XJMM CF BCMF UP DPOUBDU
candidates who are shortlisted for an interview.
*GZPVEPOPUIFBSGSPNVTXJUIJOUXP  XFFLT
PG UIF BEWFSU DMPTJOH EBUF  JU NFBOT UIBU ZPVS
BQQMJDBUJPOIBTCFFOVOTVDDFTTGVM8FXJTIZPV
UIFCFTUPGMVDLXJUIZPVSKPCTFBSDI"DUJPO"JE
)FMMBTJTBOFRVBMPQQPSUVOJUZFNQMPZFS8FPGGFS
BDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF BMPOHXJUI
BDSFBUJWFBOEGSJFOEMZXPSLJOHFOWJSPONFOU"MM
BQQMJDBUJPOT BOE JOGPSNBUJPO QSPWJEFE XJMM CF
treated as strictly confidential.
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Το Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:
Sales & Marketing Director
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌ¬ËÍÆÇÔÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»Ô
ÐÕÍË»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÑ»À
ÓË»ÐÄÓÌÊÀÈNBSLFUJOHÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ¬
ÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÀÍËÖÑÄËÄ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈ¼ÀÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀÊ½Ç ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ
ÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô»ÑÇÔÆÀËËÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± QSPQFSUZNBOBHFNFOU
TZTUFN $3.
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÑÈÍÊÀÑÀË½ÆÓÌÊÀÈÏÍÐÅÍÏÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÌÍ»ÔÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÑÍÍÒºÑÇÐÇÔÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÔ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄXPSLTIPQTUSBEFFWFOUT
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÌºÓÌÄÀÅÎÌ
ÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄ½ËÍÑÍÅ¬ÐÀÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌ
q&ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÏÍÁËÇÀÑÈÊÎÌ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÕÏ½ÌÍÖ
ÊÀÈÐÖÌÒÇÊÎÌ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
Προσφέρονται:
q§ÄÆ¬ËÇÈÐÒÍËÍÆÈÊ»ÀÌÑÀÍÈÁ»GJYÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÍËÖÑÄËÍ¿ÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q³ÊÏÓÔÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»Ô
ÐÄÈÃÈÍÊÑ»ÑÄÔÊÀÑÍÈÊ¼ÄÔÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»
ÏÍÐÅÍÏ¬ÃÈÀÑÏÍÅ»ÔÊÀÈÖÇÏÄÐ¼ÀÄÑÀÅÍÏ¬Ô
q'PPECFWFSBHFFYUSBCFOFGJUT
q§½ÌÈÇÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
q¦¬ËÖÂÇÄÉ½ÃÓÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊP¿ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: IUUQTTXSHSPD$-M¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖÃÄÌ
ÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀÀÉÈÍ
ËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿¸ËÀ
ÑÀFNBJMTÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
ÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ»×Ó»ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
Άτομα για Διαχείριση Ανθρώπινου
Δυναμικού στην ALGOOS STUDY WORK INC.
(HR Consultants)
§ÈÐÒ½Ô»ÌÀÖÌ§½ÌÍÖÔ¤¢ÑÀÈÏ¼ÀAlgoos
Study work and travel inc.ÄÆÏÀÅÄ¼ÀÐÑÇ¯½ÃÍ 
ÍÏÑÍÆÀË¼À ÈÒÍÖÀÌ¼ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÐÄÕÎÏÄÔ
×ÇÑ¬ÄÈ¬ÑÍÀÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ¬ÓÔ
ÐÄÏÁÈÔ ÍÏÍÅÍÊÍÈÀ ÏÄÐÄÂÈ½ÌÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÍÖÃºÔ°¢¥ ¢¥ÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬»
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÇÂÖÕÍËÍÆ¼ÀÆÈÀÌÀÄÏÆÀ
ÐÑÍ¿ÌÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÓÔ¿ÁÍÖËÍÈÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÀÌÒÏÓ¼ÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÐÑÇÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊ
ÈÍÈÊ»ÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÇÌÀÈÊÍÖÊÏ¼ÌÄÑÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
«ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÏÍÐÅºÏÍÖÄÏÍÆÏ¬ÀÑÀÏÀÊÑÈÊ»Ô
¬ÐÊÇÐÇÔÐÄÐÍÖÃÀÐÑºÔÊÀÈÅÍÈÑÇÑºÔ ÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
ÄÒÄËÍÌÑÈÐÍ¿ ¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ 
ÑÀÉ¼ÃÈÀ ÀÐÅ¬ËÄÈÄÔÊÀÈÍËË¬ÀËË¬«ÔÄÑÀÈÏ¼ÀºÕÍÖÄ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÄÊÀÑÍÌÑ¬ÃÄÔÀÌÄÈÐÑ»ÈÀÐÄ½ËÍÑÍ
Ê½ÐÍÐÖÄÏÈËÀÁÀÌÍºÌÍÖÊÀÈÑÇÔ¢ËË¬ÃÀÔ®È
ÖÍÂ»ÅÈÍÈÏºÄÈÌÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌ¬ÑÀÈÐÑÀ ÆÆËÈÊ¬
ÊÀÈ¬ËËÇÈÀËÎÐÐÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ ÄÉÀÈÏÍÖºÌÍÖ
ÑÇÔ¢ËËÇÌÈÊ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÀËË¬½ÕÈ
ÀÌÀÆÊÀÐÑÈÊ»ÀÌÊÀÈÄÅ½ÐÍÌÖ¬ÏÕÍÖÌ½ËÀÑÀÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÐ½ÌÑÀ¸ËÍÈÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÏºÄÈÌÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌ
ÑÈÐÇÀ¼ÌÄÈÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÊÀÈ¢ÖÕÀÏ¼ÐÑÇÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇÊÀÈÀÖÑ½ÔÏºÄÈÌÀÄ¼ÌÀÈÍÍÌÀÃÈÊ½Ô
ÑÍÖÔÐÑ½ÕÍÔ
ÏºÄÈ¬ÌÑÍÑÄÌÀÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÖÌÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ Ä
Ë¬ÑÄÔÊÀÈÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÊÀÈÄ
ÐÑ½ÕÍÑÇÊÀË¿ÑÄÏÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÔ¤ÄÖÆºÌÄÈÀ 
ÇÀÌÑ¼ËÇÂÇÊÀÈÇÐÖÌÄÕ»ÔÏÍÐ¬ÒÄÈÀÆÈÀÁÄËÑ¼ÓÐÇ
ÊÀÈÄÉºËÈÉÇÄ¼ÌÀÈÏÍÐ½ÌÑÀÑÀÍÍ¼À×ÇÑ¬ÄÐÄºÌÀÌ
ÖÍÂ»ÅÈÍ¤¢ÏÆÀÐ¼ÀÄ¼ÌÀÈÐÑÇ¯½ÃÍÄ¼ÌÀÈÆÈÀ
»ÌÄÔÊÀÈÏÍÐÅºÏÍÖÄÄÖÏÓÑÍÇÌÀÁÀÐÈÊ½Ä
ÑÀÍÌÍÖÔÀÌÄÁÀÈÌÄÈÀÌÓÀ½ÄÖÏÎÑÍÇÌ¬
ÆÈÀÊ¬ÍÈÍÌÄÆÌÎÐÄÈÔÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÊÀÈ½ÏÄÉÇ
ÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ÁÃÍ¬ÃÄÔÀÃÄ¼ÀÔÑÍÌÕÏ½ÌÍ¼ÃÄÑÀÈ
ÇÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¤ÄÏÆÀÐÈÀÄÈÌÀÈÐÑÇ¯ÍÃÍÊÀÈÒÀ
ÏÄÄÈÌÀÄÑÀÊÍÈÐÍÖÌ ÄÐÀÈËÓÀÍÃÇÆÇÐÇÔ
ÌÀÆÊÀÐÑÈÊ½ÊÀÈÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÓÆÈÀÈÃ¼ÀÌÕÏ»ÐÈÌ
ÑÍÖÄÏÆÀ×ÍÄÌÍÖ ÆÆËÈÊÀÀËËÈÊÀ¥ÐÀÌÈÊÀÄÈÌÀÈ
 ÆËÓÐÐÄÔ ÀÊÏÓÔ ÕÏÇÐÈÄÔ ÍÍÈÄÔ ÀËËÄÔ ÍÓÔ
ÁÍÖËÆÀÏÈÊÀ ÏÍÖÀÌÈÊÀ ¥ÑÀËÈÊÀÊÑËÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÍÖÌ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÏºÄÈÌÀÍÏÍ¿ÌÌÀÑÀÉÈÃÄ¿ÍÖÌ»ÌÀ
ÑÍÕÏ½ÌÍÆÈÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔÊÀÈÐÖÌÄÌÑÄ¿ÉÄÈÔÀÌÀÖÑ½
ÊÏ¼ÌÄÑÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÀ½ÍÈ¬ÒÀ
ËÇÅÒÍ¿ÌÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÊÀÈ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ½ÓÔËÄÈÑÍÖÏÆÍ¿Ä¬ÌÑÍÑÄ ÍÐÑÍË»
στο link: IUUQTTXSHS;R:%
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Σ.Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε. 
Ð¿ÁÍÖËÍÈËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÊÀÈÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ 
Ä ºÃÏÀ ÑÍ ÊºÌÑÏÍ ÑÇÔ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ  ÄÈÒÖÄ¼
να προσλάβει:
Υπάλληλο για το Τμήμα της Μισθοδοσίας
για πλήρη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ô
ÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
qÄÌÑÀÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇ¤±ÊÏ¼ÌÄÑÀÈÐÊ½ÈÇ
Η εταιρία παρέχει:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ

q³ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS;."
¤Πλαστικά Κ. Κοτρώνης Α.ΒΕΕÄ¼ÌÀÈ¼ÀÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÇÍÍ¼ÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍ
ÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔËÀÐÑÈÊ»ÔÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ
ÑÏÍÅ¼ÓÌÀ½ÑÍ§ÄÈÃÈ½ÊÑÇÑÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
ÊÀÈÄÐÖÌÄÕÄ¼ÔÄÄÌÃ¿ÐÄÈÔÐÄÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÔÑÄÕÌÍ
ËÍÆ¼ÀÔÄÉÍËÈÐ½ ÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÄ¼ÌÀÈ¼ÀÀ½ÑÈÔ
ÇÆºÑÈÃÄÔÐÑÍÌÕÎÏÍÈÐÑÄ¿ÍÌÑÀÔ½ÑÈÇÃ¿ÌÀ»ÀÔ
Ä¼ÌÀÈÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔ ÄÄÌÃ¿ÍÖÄÐÖÌÄÕÎÔÐÑÍ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÀÔÊÀÈÆÈÀÀÖÑ½ÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä
HR Manager
(Κωδικός θέσης: HR_MG)
Κύριες αρμοδιότητες:
q´ÆÊÀÈÏÍÔ ÄÌÑÍÈÐ½Ô ÀÌÀÆÊÎÌ ÐÄ ÀÌÒÏÎÈÌÍ
ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇË¬ÌÍÖ
ÏÍÐË»ÂÄÓÌÌºÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÍÖ
ÐÑÏÀÑÇÆÈÊÍ¿ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÄÈËÍÆ»Ô
ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÍÏÆÀÌÍÆÏ¬ÀÑÍÔÊÀÈÀÌÀÌº
ÓÐÇÑÓÌÄÈºÏÍÖÔÄÏÈÆÏÀÅÎÌÒºÐÄÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÈÔÃÈÄÖÒ¿ÌÐÄÈÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÆÈÀÑÍÌ
ÐÕÄÃÈÀÐ½Ë¬ÌÍÖÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÓÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÄÈÊÀÈÏÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÊÀÈÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÔÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÍËÈÑÈÊ»ÔÀÍÈÁÎÌ
ÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇ¬ÏÈÐÑÍÖÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÊË¼ÀÑÍÔ
ÄºÅÀÐÇÐÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÉ¿
½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌÑÍÖÍÏÆÀÌÈÐÍ¿
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈ
ÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÃÄÈÊÑÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
ÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ô
ÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .40GGJDF 
JOUFSOFU Ï½ÆÏÀÀÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀºÊÅÏÀÐÇÔÐÄÆÏÀÑ½ÊÀÈ
ÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÊÀÈÑÇÌÀÆÆËÈÊ»
ÆËÎÐÐÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿ÄÏÆÀÐÈÎÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÑÇÌÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇ
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¢ÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÊÏÈÑÈÊ»
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία παρέχει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÆÄ¼ÀÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖËÇÏÍ¿Ì
ÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÍÖÑÍÖÔÄÌÃÈÀÅºÏÄÈÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSW6*9
Junior HR Administrator
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Τrenkwalder Ηellas ÆÈÀ ËÍÆÀÏÈÀÐ½
ÄÆ¬ËÍÖÄË¬ÑÇÑÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÓÌ)3ÖÇÏÄÐÈÎÌÀÌÀ×ÇÑ¬Ö¬ËËÇËÍÃÈÀ
ÕÄ¼ÏÈÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÆÈÀÑÍÌÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÊÀÈÑÇÌ
Ä¿ÏÖÒÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ)3
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÈÍ¼ÊÇÐÇÔ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
®ÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÑÍ)3
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÑ»À)3ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ºÑÍÖÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
Ê¬ÑÍÕÍÔ1SPGJDJFODZ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ
&31¢ÏÆ¬ÌÇ
Καθήκοντα:
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÏÒ»ÔÄÅÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔ
ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÄÒºÀÑÀÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q°»ÏÇÐÇÅÀÊºËÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
Προσφέρονται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔ
ÀÏÀÊÀËÎÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÊÓ
ÃÈÊ½ÒºÐÇÔ+6/IS53,ÐÑÍlink: IUUQTTXS
HS"QN,§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»
ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇ
ÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
Sani ResortJTBQSJWBUFMZEFWFMPQFEFDPMPHJDBMSFTPSU
PGGFSJOHXPSMEDMBTT TFSWJDFTXIJMFBUUIFTBNF
UJNFNBJOUBJOJOHBIVNBOTDBMFBOEQSPUFDUJOHJUT
TVSSPVOEJOHFOWJSPONFOUPGVOJRVFCFBVUZ*OJUT
BDSFT UIFSFBSFGJWFJOUFSOBUJPOBMMZBXBSEFE
MVYVSJPVTIPUFMT FBDIXJUIJUTPXODIBSBDUFSBOE
QSFTUJHFJOBMMBSFBTPGPQFSBUJPOT TFSWJOHMVYVSZJOB
XJEFSBOHFPGMFJTVSFGBDJMJUJFTBOEBDDPNNPEBUJPO
*LPT3FTPSUTJTB IPTQJUBMJUZDIBJO CBTFEPOBO
JOOPWBUJWF MVYVSZDPODFQUUIBUIBTBMSFBEZCFFO
SFXBSEFEBTPOFPGUIFCFTUSFTPSUTJOUIFXPSME
8JUIUXPCSBOEOFXSFTPSUTPQFOJOHJO$PSGV

ÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

BOE,PTBOEXJUIUXPUPQBXBSEFEPOFTJO
)BMLJEJLJXFBSFMPPLJOHGPSUBMFOUFEFOFSHFUJD
QSPGFTTJPOBMT5IFSFIBTOFWFSCFFOBNPSFJOUFSFTUJOH
UJNFUPKPJO4BOJ3FTPSU*LPT3FTPSUT8FSFPOB
EFWFMPQNFOUKPVSOFZBOEXFBSFOPXSFDSVJUJOHGPSB
Payroll Executive
5IJTSPMFXJMMCFCBTFEJO4BOJT$PSQPSBUFPGGJDF
JO)BMLJEJLJBOEJUTBQFSNBOFOUSPMF
Reporting to the Payroll Manager,
some of the goals you will be having are:
q"QQMZUIFDPNQBOZTQBZSPMMQPMJDZ
XBHFT FNQMPZNFOUTGPSNTFUD
q"TTJTUBOEBVEJUUIFQSPDFTTPGQBZSPMM
QSPEVDUJPO
q,FFQSFDPSEBOEJNQPSUBMMJODVSSFEDIBOHFT
BUUIFQBZSPMMBENJOJTUSBUJPOQSPHSBN
q,FFQSFDPSEPGUIFTJDLMFBWFPSBOOVBMMFBWF
PGFNQMPZFFT
q4VCNJUBMMOFDFTTBSZEBUBBUUIF-BCPS
*OTQFDUJPO4FSWJDFTQMBUGPSN
q*TTVFDFSUJGJDBUFTSFMBUJOHUPUIFQVCMJDTFDUPS
BOEQBZNFOUSFDFJQUT
To succeed in this role, you will need
to have:
q#4D#"JOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO FDPOPNJDT
BOEPSBDDPVOUBODZ.4D."JTDPOTJEFSFEBOBTTFU
qZFBSTPGQSPWFOFYQFSJFODFJO1BZSPMM
QPTJUJPOQSFGFSBCMFJOPSHBOJ[BUJPOXJUIMBSHF
OVNCFSPGFNQMPZFFT
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJO)PTQJUBMJUZJOEVTUSZ
JTEFTJSBCMF
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF
q4PMJELOPXMFEHFPG.JDSPTPGU0GGJDF4VJUF
FTQFDJBMMZ.4&YDFM BOEQBZSPMMSFMBUFE
TPGUXBSF1ZMPO4PGUXBSFLOPXMFEHFQSFGFSSFE
q&YDFMMFOUBOBMZUJDBMBOEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q3FTVMUTPSJFOUFE
q5FBNQMBZFS DBQBCMFUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
#FTJEFTUIFFYQFSJFODFBOEQSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOU
0VSDPNQBOZJTHSPXJOHGBTU:PVBSFHPJOHUPCF
QBSUPGUIJTHSPXUIBOEZPVBSFHPJOHUPIBWFNBOZ
PQQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBTXFMMBTQSPGFTTJPOBM
EFWFMPQNFOU5IFDPNQBOZPGGFSTBDPNQFUJUJWF
SFNVOFSBUJPO QBDLBHF JO B EZOBNJD BOE IJHIMZ
QSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
"QQMZOPXUPUIJTMink: IUUQTTXSHSY8HKC'PMMPX
VTPOPVSXFCTJUFGPSNPSFDPNQBOZOFXTBOEKPC
VQEBUFTXXXTBOJSFTPSUDPNXXXJLPTSFTPSUT
DPN
¤ Meccanica Group A.ΕÆÈÀºÏÆÍÍÖºÕÄÈÀÌÀË¬ÁÄÈ
ÀÌÀ×ÇÑ¬À½ÅÍÈÑÍÖÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄ
ÀÍËÖÑ»ÏÈÍÆÖÌÀÐ¼ÍÖÓÔ
Υπάλληλο Γραφείου
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS63$&*
¤Eurocatering Α.Ε. ÄËËÇÌÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÐÑÇÌ ÑÑÈÊ»ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπάλληλο Back Office
για τις εγκαταστάσεις της εταιρίας
στη Θεσσαλονίκη-Κωδ.: BAOFF-ΘΕΣ/0918
Αρμοδιότητες:
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÄËÀÑÎÌ
q°ÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÀÏÀÆÆÄËÈÍËÇÂ¼À
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÖÅÓÌÈÎÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒ»ÊÇÔ
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»ÀÏÀ½ÌÓÌ
Προφίλ:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇ°¢¥¥¢¦
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔºÑÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÊÎÃÈÊÀÁÈÁË¼ÓÌ
ÊÀÈÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ ¦¡
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
ÄºÅÀÐÇÐÄ8PSEÊÀÈ&YDFM
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿4PGU0OF
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ 
ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÇÔÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
ÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÍÐÑÍË»$7ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHS$"R#U
Υπάλληλος Γραφείου-Γραμματέας
ÈÀÆÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ
ÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤± QPXFSQPJOU ÄÄÄÈÏ¼À
ÄÑÎÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSGKU/,
Experienced HR Specialist-Athens
Career In ProgressJTB$BSFFS.BOBHFNFOU
3FDSVJUJOH$PNQBOZUIBUPGGFSTCPVUJRVFTFSWJDFT
GPSCVTJOFTTFTBDSPTT(SFFDF0OCFIBMGPGPVS
1BSUOFS BIJHIQSPGJMFBOEFWPMWJOH*OWFTUNFOU
$PNQBOZPQFSBUJOHTVDDFTTGVMMZJO"UIFOT XFBSF
MPPLJOHGPSBOFYQFSJFODFE)34QFDJBMJTUUPBTTFTT 
QMBOBOEEFMJWFSIVNBOSFTPVSDFNBOBHFNFOU
QSPKFDUTBOEQPMJDJFTGPSUIFJSHSPXJOHQSBDUJDF
The main responsibilities of this role will be to:
q.BOBHFUIFPWFSBMMSFDSVJUNFOUQSPDFTTGSPN
JODFQUJPOUPDPNQMFUJPO JODMVEJOH1SFQBSJOHBOE
QMBDJOHFGGFDUJWFBEWFSUJTFNFOUT QSFTDSFFOJOH
BQQMJDBUJPOTBOEQSPWJEJOHIJHIRVBMJUZTIPSUMJTUT
PGRVBMJGJFEDBOEJEBUFTUPUIF.BOBHFNFOU5FBN 

BSSBOHJOHJOUFSWJFXT NBOBHJOHUIFPGGFSBOEPO
CPBSEJOHQSPDFTT
q.BJOUBJO FNQMPZFF EBUBCBTF FOTVSJOH UIBU
FGGFDUJWF SFDPSET BSF LFQU PO QFSTPOBM EBUB 
)3 GJMFT BOE PUIFS )3 EPDVNFOUBUJPO BOE BSF
DPNQMJBOUXJUI(%13
q8PSLXJUINBOBHFSTUPQSFQBSFGPSVQDPNJOH
QFSGPSNBODFBQQSBJTBMTBOEQBZSFWJFXTBOEFOTVSF
BMMMFHBMBTQFDUTBSFGVMGJMMFEJOUIF$PNQBOZ
q4VQQPSUQPMJDZJNQMFNFOUBUJPO FNQMPZFFSFMBUJPOT 
USBJOJOHBOEQFSGPSNBODFNBOBHFNFOUBTSFRVJSFE
Requirements:
q ZFBSTSFMFWBOU&YQFSJFODFJO)3BTB
HFOFSBMJTUPSTQFDJBMJTUJOPOFPSNPSFPGUIF
GPMMPXJOHBSFBT3FDSVJUJOH 5BMFOU"DRVJTJUJPO
%FWFMPQNFOU
q#BDIFMPST%FHSFFJO#VTJOFTT )3 4PDJBM
4DJFODFTPSSFMFWBOU
q1SPWFOCBDLHSPVOEJOUIFFGGFDUJWFVTF
PGSFDSVJUNFOUTUSBUFHJFTBOEUPPMTVTFE
GPSJEFOUJGZJOHBOEBUUSBDUJOHIJHIRVBMJUZ
DBOEJEBUFT
q'MVFODZCPUIJOHSFFLBOEFOHMJTI "NJOJNVN
#$FSUJGJFE-FWFMJTBNVTU JO*$5UPPMTBOE
.JDSPTPGU0GGJDF
q1SPWFOSFTJMJFODZJOBWFSZEZOBNJDXPSL
FOWJSPONFOUBOEQPTJUJWFBUUJUVEF FYDFMMFOU
JOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q7BMJEESJWFSTMJDFOTF
Benefits, Growth Opportunities
& Other Information:
q#FOFGJUTJODMVEF$PNQFUJUJWF1BZ#BTFE
PO&YQFSJFODF $PNQBOZ1IPOF 0QQPSUVOJUZ
UP(SPX
1MFBTFTFOEZPVS$7TUSJDUMZJOFOHMJTIUPUIJTlink:
IUUQTTXSHSNWJRVPUJOHSFGFSFODF )34@ 

Στέλεχος Υποστήριξης
Πωλήσεων
Κύριες αρμοδιότητες:
q»ÂÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÍ¬ÃÀÔÓË»ÐÄÓÌ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÃÈ¬ÅÍÏÓÌSFQPSUT
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑ»ÀÑÍÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏ½ÍÈÀ
ÒºÐÇ ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÑÀÈÏ¼ÀÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿
ÊË¬ÃÍÖÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
qÖÌºÄÈÀÐÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
ÊÀÈÑÓÌÄÅÀÏÍÆÎÌ.4&YDFM .48PSE 
.41PXFSQPJOU ÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼ÇÆÌÎÐÇ
ÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ4PGUPOF&31
q¤ÊÀÑÍÕ»&$%-DFSUJGJDBUFÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÀÈÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÐÄºÌÀÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÃÖÌÀÈÊ¬ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÄºÅÀÐÇÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÊÀÈÑÇÌÊÀÈÌÍÑÍ¼À ÍÏÄ¼ÔÌÀÀÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÈÔÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÇÄ¼ÓÀ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀ
ÒÄÓÏÇÒÍ¿Ì ÀÍË¿ÑÓÔ ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬ ÊÀÈ ÄÑ¬ ÑÇÌ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐ» ÑÍÖÔ ÍÈ ÖÍÂ»ÅÈÍÈ ÍÖ ËÇÏÍ¿Ì ÑÈÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÊËÇÒÍ¿ÌÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
ÍÐÑÍË»$7ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSS65)X

®ÄË¬ÑÇÔÀÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÄÒÌÎÌÄÑÀÅÍÏÎÌÊÀÈ
ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÔÄºÃÏÀÑÍÌ¡½ËÍ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍ
ÐË¬ÁÄÈºÌÀÌ»¼À
HR Assistant
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα απασχοληθεί:
qÑÇÌºÊÃÍÐÇÃÄËÑ¼ÓÌÓÏÍºÑÏÇÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÊÀÈÊÀÑÀÌÍ»ÔÐÑÀÄÈºÏÍÖÔºÏÆÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÑÇÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÑÍÖÊ½ÐÑÍÖÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»Ô
ÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
qÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÇÔÀ½ÃÍÐÇÔÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÀÀÈÑÍ¿ÄÌÍÖÀ½ÑÇÌÍÍÒÄÐ¼À
ºÆÆÏÀÅÍÖ Ñ¿ÍÖ ÏÍÐË»ÂÄÓÌ  ÀÍÕÓÏ»ÐÄÓÌ 
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊË
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν
τα πιο κάτω προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÄÑÀËÖÊÄÈÀÊ»ÔÁÀÒ¼ÃÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÍÖÔÐÄÑ»ÀÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀ
qÌÎÐÇÄÊÑ½ÔÀ½ÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»
ÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÊÀÈÃÄÖÑÍ¿ÌÐÄºÌÀÃÍÇºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÐÑÀÒÄÏ½ÑÇÑÀÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔ
ÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÌÈÐÕÖÏ½ÄÏÆÍÃ½ÑÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
στο link: IUUQTTXSHS3-V

Recruitment Officer
A-MC JT TFFLJOH UP SFDSVJU B IJHIMZ UBMFOUFE
3FDSVJUNFOU0GGJDFSXIPXJMMCFJODIBSHFPGUIF
3FDSVJUNFOUGVODUJPO)F4IFXJMMCFFYQFDUFEUP
TPVSDF SFDSVJU JOUFSWJFXBOEDMPTFBMMBEWFSUJTFE
QPTJUJPOTXJUIJOTFUUJNFMJOFTBOEBDIJFWFUIFUBSHFUT
UIBUIBWFCFFOTFUGPSUIF%FQBSUNFOU
Specification:
q3FTQPOTJCMFGPSEFWFMPQJOHBOENBJOUBJOFYDFMMFOU
DMJFOUSFMBUJPOTIJQBOEGPMMPXVQTXJUIBMMDMJFOUT
BOEDBOEJEBUFT
q3FTQPOTJCMFGPSJNQMFNFOUJOH
UIFSFDSVJUNFOUBOEUBMFOUTPVSDJOHTUSBUFHZ
BOEUBSHFUTUISPVHIUIFHVJEBODF
PGEJSFDUTVQFSWJTPS
q3FTQPOTJCMFGPSSFDSVJUNFOUBOEQMBDFNFOUT
PGDBOEJEBUFTCZEFWFMPQJOHKPCEFTDSJQUJPOT 
QSFQBSJOHKPCBEWFSUT TIPSUMJTUJOH
JOUFSWJFXJOHBOETFMFDUJOHDBOEJEBUFT
JOMJOFXJUIQPTJUJPOSFRVJSFNFOUT
BOEXJUIJOUIFTUBOEBSETBHSFFE
q3FTQPOTJCMFGPSSFDSVJUNFOUVTJOHEJWFSTF
UFDIOJRVFTMJLFGBDFUPGBDF TLZQF UFMFQIPOF 
DPNQFUFODZCBTFEJOUFSWJFXTBOEPUIFS
XSJUUFOJOUFSWJFXT
q4PVSDJOHGPSRVBMJGJFEDBOEJEBUFTUISPVHI
IFBEIVOUJOH
q3FTQPOTJCMFGPSBUUSBDUJOHDBOEJEBUFT
BOENBUDIJOHUIFNUPQPTJUJPOTXJUIDMJFOU
DPNQBOJFTXIJDIWBSZGSPNFOUSZMFWFMSPMFT
UP.JEEMFBOETFOJPSMFWFMSPMFT
q3FTQPOTJCMFGPSQSFQBSBUJPO
PGUIFMPOHMJTUBOETIPSUMJTUPGDBOEJEBUFT
GPSWBSJPVTSPMFT
q3FTQPOTJCMFGPSVTJOH QMBOOJOH PSHBOJ[JOH
BOEJOQVUUJOHPGDBOEJEBUFTJOUIFSFDSVJUNFOU
TZTUFNBOEEBUBCBTFUPBDIJFWFBHSFFE
PVUQVUT
q*OUFSWJFXJOHDBOEJEBUFTJOUIFEBUBCBTF
UPGJMMDMJFOUSFRVFTUTXJUIJOIPVST
q%PJOHSFGFSFODFDIFDLTGPSDBOEJEBUFT
CZTFOEJOHUIFJSSFGFSFFTUIFSFGFSFODF
GPSNUPGJMMPVUBOEBTTFTTUIFWBMJEJUZ
UIFGFFECBDLHJWFO
q6TJOH-JOLFE*O EJWFSTFPOMJOFKPCCPBSE
EBUBCBTFTBOEPVSJOIPVTFEBUBCBTF
UPTPVSDFGPSDBOEJEBUFTXJUITQFDJGJD
TLJMMTUIBUUIFDMJFOUNBZSFRVFTUGPS
q4DIFEVMJOHJOUFSWJFXTBOEUIPTF
GPSUIFSFTUPGUIFSFDSVJUNFOUUFBN
BOEFOTVSJOHDBOEJEBUFT
BUUFOEUIFJSJOUFSWJFXT
q6QEBUFBOEPSHBOJ[FSFDSVJUNFOUJOGPSNBUJPO 
JODMVEJOHGPSNTVTFEEVSJOHUIFJOUFSWJFX
QSPDFTTCZUIFDMJFOUT
q$PNNVOJDBUFUPTVDDFTTGVM
BOEVOTVDDFTTGVMDBOEJEBUFT
q/FHPUJBUFTBMBSZBOEQSPWJEFPGGFSMFUUFST
JGOFFECFCZUIFDMJFOU
Requirements:
q#BDIFMPSTJOIVNBOSFTPVSDFNBOBHFNFOU
PSSFMBUFEDPVSTF
qZFBSTPGSFDSVJUNFOUFYQFSJFODF 
QSFGFSBCMZXJUIFYQPTVSFUPIJHIWPMVNF
SFDSVJUNFOUBDUJWJUJFT
q)JHIMFWFMTPGJOUFHSJUZBOEEFMJWFSZPGRVBMJUZ
PVUQVU
q.VTUCFBCMFUPCFTFMGESJWFO DPOGJEFOU 
JOOPWBUJWFBOEBDIJFWFBHSFFEUBSHFUT
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOFYFDVUJWFMFWFMIJSJOH
JOCPUIJOUFSOBUJPOBMBOEMPDBMFOWJSPONFOU
XJUIBSFDSVJUNFOUIFBEIVOUJOHGJSN
JTBOBEEFEBEWBOUBHF
q&YDFMMFOU$PNNVOJDBUJPOTLJMMT
JOCPUIXSJUUFOBOETQPLFOFOHMJTI
q%FUBJMPSJFOUFEIJHIMZPSHBOJ[FEQMBOOFS
XJUIBTUSPOHBCJMJUZUPQSJPSJUJ[F
GPSFGGFDUJWFUJN
,JOEMZTFOEZPVSDWJOFOHMJTI TUBUFEDPEF)3
UPUIJTlink: IUUQTTXSHSZS5"MMDWTXJMMCF
USFBUFEJOTUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ

Tor Hotel Group  XJUI B TJHOJGJDBOU IJTUPSZ JO
IPTQJUBMJUZGPSNPSFUIBOZFBSTJO/PSUIFSO
(SFFDFJTTFFLJOHUPSFDSVJUGPS&YDFMTJPS)PUFM BO
FYDFQUJPOBM -VYVSZCPVUJRVFIPUFMJO5IFTTBMPOJLJ 
BUBMFOUFEQSPGFTTJPOBMBTB
Restaurant Hostess
Location: Thessaloniki, Greece
Position Summary: 5IF3FTUBVSBOU)PTUFTTXJMM
IBWFUPXFMDPNFHVFTUT DPOUSPMUBCMFSFTFSWBUJPOT
BOEXPSLFGGFDUJWFMZXJUIUIFSFTUBVSBOUUFBNUP
BDIJFWFUIFIJHIFTUHVFTUTBUJTGBDUJPO
Responsibilities:
T(SFFUHVFTUTXBSNMZBTUIFZBSSJWF FTDPSUUIFN
UPBTTJHOFEEJOJOHBSFBQSFTFOUNFOVTBOEVTF
VQTFMMJOHUFDIOJRVFTVQPOTFBUJOHUIFHVFTUT
q.BOBHFUIFGMPXPGHVFTUTJOUPUIFEJOJOHBOE
CBSBSFBT QSPWJEFBDDVSBUFXBJUUJNFTUPJODPNJOH
HVFTUT
q"OTXFSJODPNJOHUFMFQIPOFDBMMTXJUIBXBSN
BOEQSPGFTTJPOBMNBOOFSIBOEMFTQFDJBMHVFTU
OFFETBOESFRVFTUT
q0CTFSWF UIF PWFSBMM MPPL PG UIF SFTUBVSBOU
BTTJTU'#UFBNCZTFUUJOHBOEDMFBSJOHUBCMFT
SFQMFOJTIJOHXBUFSTFSWJOHCFWFSBHFT
q.BJOUBJOQMFBTBOUJOUFSBDUJPOXJUIHVFTUTBDDPSEJOH
UPDPNQBOZTTUBOEBSET
q'PMMPXBIJHITUBOEBSEPGQFSTPOBMBQQFBSBODF
BOEIZHJFOF
Qualifications-Skills:
q1SPWFOXPSLJOHFYQFSJFODFNJOJNVNZFBST
BTB3FTUBVSBOU)PTUFTTJOBGJOFEJOJOHSFTUBVSBOU
JEFBMMZXJUIJOB PS -VYVSZ)PUFM
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGHSFFLBOEFOHMJTIMBOHVBHF
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZXJUIFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPO
BOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q5FBNQMBZFSXJUIFOWJBCMFDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT 
QBTTJPOBUFBCPVUUIFKPCBOEDBQBCMFUPDSFBUF
NFNPSBCMFFYQFSJFODFTGPSUIFHVFTUT
q"CJMJUZ UP IBOEMF DBTI SFHJTUFS BOE PSEFSJOH
JOGPSNBUJPOTZTUFN 104
"MMDBOEJEBUFEFUBJMTXJMMCFLFQUTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
1MFBTFTFOEBOVQEBUFE$7XJUISFDFOUQIPUPUP
UIF GPMMPXJOH link: IUUQTTXSHS4C0N 5PS
)PUFM(SPVQPGGFSTBOFYDFMMFOUQSPGFTTJPOBM
XPSLJOHFOWJSPONFOU EBJMZNFBMTBOEGVSUIFSDBSFFS
EFWFMPQNFOUXXXUPSIPUFMHSPVQHS
¤Eurotel Hospitality S.A. 0SBDMF(PME1BSUOFS
ÐÄÏÍØ½ÌÑÀ0SBDMF)PTQJUBMJUZÊÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½Ô
ÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔÑÇÔ"TTB"CMPZ)PTQJUBMJUZ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
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Αρμοδιότητες:
qÀÏÍÆÏÀÀÑ¼×ÄÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÅÈ¬ËÓÐÇÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½
ÏÓÑÍÊ½ËËÓÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÇÈÄÑÍ¼ÓÌ
ÄÑÍ¼ÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÀÀÏÀËÀÁ¬ÌÄÈÄËºÆÕÄÈÑÈÔÏÎÑÄÔ¿ËÄÔ
À½ÐÑÀÉÇÔÊÀÈÐÄÐÖÌÄÌÌ½ÇÐÇÄÑÍ²¦
ÑÄËÓÌÄÈÀÊºÔÀÏÕºÔÑÇÌÀÏÀËÀÁ»
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÀ½ÐÑÀÉÇÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÀÏÀËÀÁ»ÔÏÎÑÓÌÖËÎÌ
ÊÀÑ¬ÑÇÌÄÏ¼ÍÃÍÐÖÆÊÍÈÃ»ÔÑÓÌÐÑÀÅÖËÈÎÌ
qÀÐÖÌÑ¬ÐÐÄÈÀÌÀÅÍÏºÔÐÕÄÑÈÊ¬
ÄÑÇÌÍÈÌÍÍ¼ÇÐÇÀ½ÐÑÀÉÇÊÀÈÑÇÌÄÅÈ¬ËÓÐÇ
Απαιτήσεις-απαραίτητα προσόντα:
qÈËÓÀÑÍ¿ÕÍÔ²ÇÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÈÊ½Ô»²ÇÈÊ½Ô
»ÄÓ½ÌÍÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q²ÄÈÏÈÐ½Ô¤±
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÈÔÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔ
qÌÎÐÇÄÌ½ÏÆÀÌÇÔÀÌ¬ËÖÐÇÔÕÇÈÊÍ¿
ÄÏÆÀÐÑÇÏ¼ÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS&6F0X
H ΑRI Greek Antipasti Α.ΕÄ¼ÌÀÈÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÄÃÖÌÀÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÊÀÈ
ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍ¬ÊÊÓÀ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô´ÕÍÌÑÀÔÓÔ
ÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÑÇÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ 
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌºÀÍÌ¬ÃÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÏÓÑÍÆÄÌÍ¿ÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
Υπεύθυνο Επεξεργασίας Ελιάς
Βασικές αρμοδιότητες θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÑ»ÀÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄËÈ¬Ô
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÀÏÀËÀÁ»ÌÓ»ÔÄËÈ¬Ô
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÓÏ¼ÀÌÐÇÔÑÇÔÄËÈ¬Ô
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ½ËÓÌÑÓÌÐÑÀÃ¼ÓÌÓÏ¼ÀÌÐÇÔ
ÑÇÔÄËÈ¬ÔÊÀÈÄºÁÀÐÇ½ÍÖÊÏ¼ÌÄÑÀÈ
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÇ
ÍÌ¬ÃÀÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄËÈ¬ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÕÏ½ÌÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÕÓÏ¼ÔÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Απαιτούμενες δεξιότητες: ®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ºÅÀÐÇ
ÐÑÇ ËÄÑÍºÏÄÈÀ  ÑÖÈÊ½ÑÇÑÀ  ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ  Ä
½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSYWF-[
¤ INGROUP  Í ÀÈÆÎÔ ÄËËÇÌÈÊ½Ô ½ÈËÍÔ Ä 
ÕÏ½ÌÈÀÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
IVNBOSFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ
Τεχνολόγο Τροφίμων
για μονάδα παραγωγής προϊόντων ζύμης
(HR 001298)
Έδρα: ÐÏ½ÖÏÆÍÔ
Καθήκοντα:
q´ËÄÆÕÍÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÖÀÏÕ½ÌÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÌºÓÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÀÏÀÆ½ÄÌÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ
q´ËÄÆÕÍÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÄÐÓÑÄÏÈÊÎÌÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌ
ÄÈÒÄÓÏ»ÐÄÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»
ÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÐÄ½ËÀÑÀÑ»ÀÑÀ
ÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
qÖÁÍË»ÐÑÇÌÍÀË»ÔÏÍ»ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÍÑÄ¿ÄÈÊÀÈÐÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÃÈÍÏÒÓÑÈÊÎÌÊÀÈÏÍËÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ ÄÓÍÌ¼À°ÄÕÌÍËÍÆ¼À
°ÏÍÅ¼ÓÌ²ÇÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÈÊ½Ô »ÐÖÌÀÅºÔ
ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔÐÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÑÏÍÅ¼ÓÌ».#"ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿Ì
Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
ÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ&314"1
qÍË¿ÊÀËºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ 
ÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
ÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÏ¼ÐÄÓÌ
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄËÄÆÊÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀËËÀÆÎÌÊÀÈÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÁÄËÑ¼ÓÐÇÔ
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÀ
ÄÑÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÑÍÖÖÍÂ»ÅÈÍÖ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿ÌÌÀ
ÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿ÌÃÖÌÀÈÊ¬ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÍÖÔ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ )3 ÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSRT+[U
H Α. Γερολυμάτος A.E. ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
ÑÑÈÊ»ÔÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Μηχανικό Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥§ÇÕÀÌÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼À
ÐÑÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÀÏÀÆÓÆ»
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÑÍÖÔ¤±ÊÀÈÐÄÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
"VUPDBE &31 $3.ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÐÑ½ËÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔ*40
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ

qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀ¬ÊÏÓÔ
ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÖÑ½ÌÍÀÊÀÈÐÄÍ¬ÃÀ
qÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Καθήκοντα:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔ
Θα εκτιμηθούν:
qÌÎÐÄÈÔ4PMJEXPSLT
qÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
Παροχές:
q ÍÃÍÕºÔÊÀÈÊ¼ÌÇÑÏÀÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ ÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS4%3.
¤Adecco HRÄ¼ÌÀÈÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÀÆÊÍÐ¼ÓÔÊÀÈ
ÈÐÑÍÍÈÇºÌÇÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÍÃÈÄÒÌºÔ
Ï½ÑÖÍ*40 ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼ÔÄ¿ÏÄÐÇÔÊÀÈ
ÄÈËÍÆ»ÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
)"EFDDP ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÔ
ÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍÆÈÀ
ÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
Υπεύθυνος/η Παραγωγής (έδρα Κιλκίς)
Περιγραφή θέσης:
q¢ÍÑÄ¼ÀÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¦ÀÒÀÏÈÐ½ÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÐÇÄ¼ÓÌÄËºÆÕÍÖ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌ½ÏÓÌÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
ÀÍÒÄ¬ÑÓÌÏÎÑÓÌÖËÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÍÑÄ¼ÀÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÀÏÀÆÓÆ»Ô
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥§ÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ»°ÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
°ÏÍÅ¼ÓÌ
qºÌÑÄ  ºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ 
ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÍÖÑÏ½ÅÈÍÖ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDF
qÌÎÐÇÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÖËÈÊÎÌ
ÊÀÈÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍ¬ÃÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
:ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍhUUQT
TXSHS6ZTM. §ÄÑ¬ ÑÇ ÐÖËËÍÆ» ÊÀÈ ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀ
ÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
ÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔ
XXXBEFDDPHSÊÀÈÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔÈÀÑÇÌÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÑÍÖ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÐÑÇÁ¬ÐÇÑÇÔ"EFDDPÏÍÑÄ¼ÌÄÑÀÈÇÕÏ»ÐÇÑÍÖ(PPHMF$ISPNF¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
§¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÄÔÑÇÔ¡¢ËË¬ÃÍÔ
ÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ×ÇÑÄ¼
Προϊστάμενο Τμήματος Planning/Παραγωγής
Κωδικός θέσης: 28962/18
Αρμοδιότητες:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÍÖÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÐÖÌÑÍÌÈÐ½
½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ ÏÍÇÒÄÈÎÌ ÀÏÀÆÓÆ»Ô 
ÀÍÒ»ÊÇÔÊË ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ
ÑÍÖÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔÀ½ÃÍÐÇÔ
ÑÍÖÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÈÊÍ¿
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÄÆ¬ËÇÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÖÅÀÐ¬ÑÓÌ 
ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ»¿ËÓÌÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ(SFZDPO.JMMT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ4"1
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÄÈËÍÆ»Ô
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇÐÖÌÑÀÉÈÍÃÍÑÈÊ½
q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS*72O3
H Ελιές Σιθωνίας Α.Ε.ÈÀÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÄÈÑÖÕÎÔÐÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÍÏ¼ÀÄËÈ¬Ô
ÄÃÎÊÀÈÕÏ½ÌÈÀÄºÃÏÀÑÇÌ®Ï¿ËÈÀ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô 
ÒºËÄÈÌÀÐÑÄËÄÕÎÐÄÈ¼ÀÒºÐÇ
Υπευθύνου Ποιότητας
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥²ÇÈÊÍ¿°ÄÕÌÍË½ÆÍÖ
°ÏÍÅ¼ÓÌ

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»
Βασικά καθήκοντα:
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¡ÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÖÀÏÕ½ÌÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
q´ËÄÆÕÍÔÏÎÑÓÌÖËÎÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÀË»ÔÀÏÀÆÓÆÈÊ»Ô
ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÕÇÄ¼ÍÖ
Η εταιρία παρέχει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÄÕ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¦ÀË½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
,*VH4ÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Rontis B4XJTTNVMUJOBUJPOBMDPNQBOZBDUJWFJO
GJFMEPGQSPEVDUJPOPGQIBSNBDFVUJDBMTBOENFEJDBM
EFWJDFTJTMPPLJOHUPIJSF
Junior/Senior
Production Manager
'PSQIBSNBDFVUJDBMTQSPEVDUJPO
Plant Location:-BSJTB (SFFDF
Candidates must have:
q6OJWFSTJUZMFWFMEFHSFFJODIFNJDBMFOHJOFFSJOH
PSTJNJMBS
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG&OHMJTIMBOHVBHF
q$PNQVUFSMJUFSBUF.JDSPTPGU0GGJDFQBDLBHF
FYDFMMFOUIBOEMJOH
q$"%$".TPGUXBSFFYDFMMFOUIBOEMJOH
NBOVGBDUVSJOHJOEVTUSJBMQSPEVDU
EFTJHONFDIBOJDBM
q"EBQUBCJMJUZ RVJDLSFTQPOTF 
QSPCMFNTPMWJOH
q5JNFNBOBHFNFOUBCJMJUJFT
q$PNNVOJDBUJPOBMTLJMMT QPTJUJWFBUUJUVEF
q3FTQPOTJCMF QBZTBUUFOUJPOUPEFUBJM
q1PTJUJWFQFSTPOBMJUZ FOFSHFUJD
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[F NVMUJUBTLJOHBOEXPSL
JOBMPHJDBM TZTUFNBUJDNBOOFS
q%JTDSFUJPODPOGJEFOUJBMJUZ
5PBQQMZGPSUIFQPTJUJPOQMFBTFTFOEZPVSDWUP
link: IUUQTTXSHST#G/0BUUFOUJPO)3%FQBSUNFOU
OPUJOHCandidacy for the ad Chemical EngineerJ/S Production Mgr
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀAmco ABEEÄ¼ÌÀÈÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌ Ë¿ÐÄÓÌ ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿ ÖÂÇË»Ô
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση,
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌºÊÃÍÐÇÔ
ÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌÊÀÈËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔÄÈÁÀÑÎÌ
ÆÈÀÄÑÀÈÏ¼ÄÔºÐÓÌÀ×ÈÊ»ÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ-&%
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÄËÄÆÕ½ÄÌÇÔ
ÐÑ¬ÒÄÖÐÇ
q¿ÐÄÓÌºÉÖÌÓÌ½ËÄÓÌ
¤ÄÑÀÈÏ¼À"NDP"#&&ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ ÐÑÇÌ
ÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÍÌ¬ÃÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍ
Υπεύθυνο Παραγωγής
(κωδ. Θέσης: PMK01/17)
Περιγραφή Θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÍÏÒ»Ô
ÄÊÑºËÄÐÇÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÈºÆÈÐÑÇÃÖÌÀÑ»
ÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÏÍÇÒÄÈÎÌÆÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
ÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÑÄËÈÊÍ¿
ÏÍØ½ÌÑÍÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ °¢¥¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿»¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
ÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÇÈÄ¿ÒÖÌÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÂÇÅÈÀÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÀÌÀËÍÆÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
q²Ï»ÐÇ½ËÓÌÑÓÌÄÅÀÏÍÆÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖ¤±
qÌÎÐÇ&31ËÍÆÈÐÈÊÎÌ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÃÖÀÐÑÈÊ»ÆÌÎÐÇ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½ÊÀÈÆÏÀÑ½Ë½ÆÍ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ 
ÑÇÏÎÌÑÀÔÀÖÐÑÇÏ¬ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏ¬ÀÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Τόπος εργασίας:¦½ÏÈÌÒÍÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ¬ÄÐÀ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό της θέσης:
DPM01/17ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS6D,G
ÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

¤Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε. ÄÉÍÖÐÈÍÃÍÑÇºÌÍÔºÍÏÍÔÑÇÔ ,PTNPDBS"& ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Ηλεκτρολόγο Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
qÍËÖÄÑ»ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄ(30617"(
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÄÌºÄÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔÊÀÈÕÏ»ÐÇ
ÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q°ÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀ
ÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS)GR2
»ÐÑÍÅÀÉ
°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀVedema Resort & Mystique ºËÇ
ÑÇÔ-VYVSZ$PMMFDUJPO 4UBSXPPE)PUFMT3FTPSUT
ÐÑÇ ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ  ×ÇÑÍ¿Ì ÏÍÐÓÈÊ½ ÆÈÀ ÑÇ ÒÄÏÈÌ»
ÐÄ×½Ì
Ηλεκτρολόγος/Συντηρητής
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌ
qÍË¿ÊÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌ
ÊÀÈÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÖÃÏÀÖËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q*ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS:H0J&¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
°ÍMykonos PearlsºÕÄÈÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔºÌÀÌ
ÄÆ¬ËÍÀÏÈÒ½ÄÌÑ¬ÐÑÄÏÓÌÍËÖÑÄËÎÌÁÈËÎÌÐÑÇ
§¿ÊÍÌÍÊÀÈÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Ηλεκτρολόγο
§ÄÆÌÎÐÄÈÔÀÖÑÍÀÑÈÐÎÌÊÀÈÀÌ¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÆÈÀÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊºÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÐÄÁ¼ËÄÔ ÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÐÖÌÀÆÄÏÎÌ ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ ÆÊÀÏÀ×½ÍÏÑÄÔÊË
¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬¬ÑÍÀÑÀÍÍ¼ÀÄÈÒÖÍ¿ÌÌÀÄÏÆÀÐÑÍ¿Ì
ÓÔÖ¬ËËÇËÍÈÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈ½ÕÈÓÔÄËÄ¿ÒÄÏÍÈ
ÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔ
Παρέχεται: ÈÐÒ½ÔÄÖÏÎÊÀÈÃÈÀÍÌ»
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÑ¼ÑËÍÑÇÔ
ÒºÐÇÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHSKZSN°ÇËÄÅÓÌÈÊ»
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÑÈÔÎÏÄÔÐÑÍ
¤Eurocatering Α.Ε. ÄËËÇÌÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÐÑÇÌ ÑÑÈÊ» ÀÌÀ×ÇÑ¬
Μηχανικό Φορτηγών
Κωδικός θέσης: MECHANIC/0818
Αρμοδιότητες:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÒÇÄÏÈÌ»Ô
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÐÖÌÄÏÆÄ¼ÍÖ
ÑÓÌÅÍÏÑÇÆÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈ¬ÆÌÓÐÇÁËÀÁÎÌ ÀÌÀ×»ÑÇÐÇÀÌÑÀËËÀÊÑÈÊÎÌ
qÖÌÑ»ÏÇÐÇÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÐÑ½ËÍÖ
Προφίλ:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
qÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ÃÈËÎÀÑÍÔ
ÍÃ»ÆÇÐÇÔ
ÍÐÑÍË»$7ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHSL3-VR
H Meccanica Group Α.Ε ÆÈÀºÏÆÍÍÖºÕÄÈÀÌÀË¬ÁÄÈÀÌÀ×ÇÑ¬
4 Ηλεκτρολόγους/Ηλεκτροτεχνίτες
.ÄÄÌÑÀÄÑ»ÄÄÈÏ¼À ÄÊÑÓÌÍÍ¼ÓÌÑÀºÑÇ ÐÄ
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ¤§ÌÍÐÍÊÍÄ¼ÓÌ
ÍÐÑÍË»$7ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS,8
¤ Mega Motors S.A. Ä¼ÐÇÍÔ ÃÈÀÌÍºÀÔ ÊÀÈ
ÄÉÍÖÐÈÍÃÍÑÇºÌÍÔ ÄÈÐÊÄÖÀÐÑ»Ô 0QFM  ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔ
Μηχανικό Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌÈÊ»ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÇÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇÒºÐÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSYXFP)
¤ ÄÑÀÈÏ¼À ΝΕΤΚΟ Α.Ε.-ÇËÄÊÑÏÈÊºÔ ÍÈÊÈÀÊºÔ ÊÀÈ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊºÔÐÖÐÊÄÖºÔ IUUQXXXOFULPHS 
×ÇÑ¬ÌÀÄÌÈÐÕ¿ÐÄÈ¬ÄÐÀÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÄÌºÍÖÔ
ÆÈÀÑÈÔÒºÐÄÈÔ
Τεχνικοί Ηλεκτρικών Συσκευών
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÄÉÓÑÄÏÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
Απαιτούμενα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇËÄÊÑÏÍÑÄÕÌ¼ÑÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSI3CP/
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌKassandra Palace Hotel
& SpaÐÑÇÌ¦ÏÖÍÇÆ»²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ

Συντηρητή Εγκαταστάσεων
Θέση εργασίας: ½ÌÈÇÔÊÀÈË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄÕÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ ÖÃÏÀÖËÈÊ¬ ÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊ¬ 
ÄËÀÈÍÕÏÓÀÑÈÐÍ¼
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ-¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
Παροχές: ¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÄÈÒÖÇÑ»Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS0.OB
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Orthostatical ÊÀÑºÕÍÌÑÀÔ ÐÇÀÌÑÈÊ»
ÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÀÌÀÇÏÈÊÎÌÀÀÉÈÃ¼ÓÌÊÀÈ
ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔÆÈÀ¬ÑÍÀÄÊÈÌÇÑÈÊºÔ
ÃÖÐÊÍË¼ÄÔÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τεχνικό
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÍË¿ÊÀË»ÑÄÕÌÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
qÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊºÔBVUPNPUP
ÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇÑÄÕÌÈÊÍ¿ÀÌÀÇÏÈÊÎÌ
ÀÀÉÈÃ¼ÓÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌÊÈÌÇÑÈÊ»Ô
ÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ»ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÑ»ÀÑÄÕÌÈÊ»Ô
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ ÒÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÄ¼ÒÄÑÈÊ¬
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÊÀË½Ä¼ÄÃÍ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÆÏÀÅ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ§40GGJDF *OUFSOFU
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ ÑÈÈ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÈÐÒÍËÍÆÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÈÌ¬ÏÈÀÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q§½ÌÈÇÊÀÈË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À 
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÍÈÊÍÆÄÌÄÈÀÊ½ÊÀÈÌÄÀÌÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍIUUQTTXSHS+:8Z»
ÐÑÍGBYÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÀÌÀÊÀ¼ÌÈÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÐÑÇ£¬ÊÖÌÒÍ
Εργοδηγός
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ 
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSI4#"
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAegean MelathronÀÐÑºÏÓÌÐÑÇ
²ÀËÊÈÃÈÊ» ºËÍÔÑÇÔÀËÖÐ¼ÃÀÔ"FHFBO4UBS)PUFMT 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Προϊστάμενο Συντήρησης
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÊË¬ÃÍ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
ÐÄÄÆ¬ËÄÔÄÍÕÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÀÌÑËÈÍÐÑÀÐ¼ÓÌ
ÇÕÀÌÍÐÑÀÐ¼ÓÌ
q¦ÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÒÄÏÀÐÑ»ÖÆÏÀºÏÈÀ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÄÌÈÊºÔÑÄÕÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ
ÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¤ËÈÊ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÑ¬ÑÍÖÔ»ÌÄÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÊÀÈÐÑºÆÀÐÇ 
Ä¬ÌÃÄÌÄ¼ÌÀÈ½ÌÈÍÔÊ¬ÑÍÈÊÍÔ
ÑÍÖÌÍÍ¿²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌ¬ËÍÆÍÔÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÖ ËÇÏÍ¿Ì ÑÈÔ ÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQT
TXSHSU;'ZV°ÇË ÅÀÉ

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

£ÇÑÄ¼ÑÀÈ ÆÈÀ ÑÍ ÄÆ¬ËÍ ÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍ ÀÏÀÆÓÆ»Ô
Ä¼ËÓÌΗλέκτρα:
Ταπετσιέρης Επίπλων
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q´ÄÈÏÍÔÐÄÐÀË½ÌÈÀÊÀÈÊÀÏºÊËÄÔ
q.ÄÆÌÎÐÄÈÔÐÄÐÊÄËÄÑ½ÐÀËÍÌÈÍ¿
¼ÃÄÑÀÈÈÐÒ½ÔÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS%Q"NM°ÇË
¡ÏÈÐÊ½ÀÐÑÄÐÑÇÌÄÒÌÈÊ»ÍÃ½ ÐÑÍ
¿ÂÍÔÑÍÖ¢Ö½ÐÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
®½ÈËÍÔMarket InÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»ÅÈÍÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ψυκτικός-Κωδικός θέσης: RE 05/18
Αρμοδιότητες:
q¢ÈÐÊÄÖ»ÊÀÈÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÀÌÑ½ÔÑ¿ÍÖ
ÊËÈÀÑÈÐÑÈÊÎÌÍÌ¬ÃÓÌ
qªÖÊÑÈÊºÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q±Ä¿ÒÖÌÇÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q4FSWJDFÂÖÆÄ¼ÓÌ
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÐÍ¿ÄÏ¬ÏÊÄÑ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÃÄÈÀ¬ÐÊÇÐÇÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À
ÊÀÈÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍIUUQTTXSHS/Z'7F»ÐÑÍ
ÅÀÉ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀ
ÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Ψυκτικοί Εγκαταστάτες
¢¬ÌÄ¼ÐÀÈ¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÀÆÀ¬ÔÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À ÑÇÌ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÌÊ½ÐÍ ÐÍÖÀÏºÐÄÈÌÀÏÍÐÅºÏÄÈÔÑÄÕÌÈÊ»ÔÅ¿ÐÄÓÔË¿ÐÄÈÔÊÀÈÒºËÄÈÔÌÀÁÏÄÈÔ
συνέχεια στη σελ. 20

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

Software Competitiveness International S.A. (Soft Com
International), is a rapidly growing, innovative Software
Company, located in Athens. Through our team, of highly
motivated Software Engineers with a strong technical
background and long experience in complex international
projects, we provide to our customers, both locally and
globally, technical excellence and valuable services. In
the year 2018, among other company’s achievements,
we continuously increase our team and our international
presence establishing new and very promising long term
cooperation and expanding the existing ones in very
promising technological and market areas. Due to the
positive growth prospects for our company and because
we know that success is possible only through a motivated
and dedicated team, we currently are looking for:

Software Engineers Java,
for Automotive
To offer their services (SW analysis, design, coding, testing)
for our international cooperation in the area of “automotiveconnected car”, from our company’s premises in Athens.
Required skills:
qa talented software developer
qwilling to take on new challenges
qa strong analytical-, problem solving
and quantitative ability
qable to adapt quickly to new and challenging technical
and business related environments
qable to work independently
qa team player, with strong communication skills,
within a multi-national environment
qflexible enough to work in a fast paced environment,
according to the customer’s mentality
qwilling to be part of a very dynamically working
company
qUniversity Degree in Computer Science, Informatics,
Electrical--Electronics Engineering or relevant
discipline
qAdvanced in Java (Version 8)
qAdvanced in REST webservices, Hibernate, JMS
qexperience in Cloud technologies-AWS
qExperience in RDBMS (Oracle), NoSQL
qGood understanding of Linux, GIT, Jira
qEnglish speaking and writing fluently
Nice to have:
qExperience in Javascript (Angular, JQuery, ….)
qExperience with CI, Jenkins
qExperience with automated testing using Selenium,
Saucelabs or similar
The successful candidates will be part of a team of highly
qualified professionals, established in Greece (Athens),
being involved in the full software development lifecycle.
They will have an enabling in market- and product- specifics
in Greece or in Germany.
Prerequisites:
qAbility to stay abroad (Germany) for 2-3 weeks, during
the enabling period
qAbility to travel abroad, as needed ( < 10%)
qParticipation to a technical test
In case you are willing to become part of our team and make
the difference, please send your detailed CV in English,
quoting reference ref: EBJ/08/18, asap to this link: https://
swr.gr/e1fQz. Starting date of the cooperation: 9.-10.2018.
We offer a competitive remuneration package, based on
qualification-experience, and benefits, and work in a
challenging multinational environment. All applications will
be treated as confidential. For information regarding our
company, please consult our web site: www.softcom-int.com.

Η AGT Engineering & Operations Services είναι μία
ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία παροχής υπηρεσιών στους τομείς των facility management, engineering
projects, security & protection systems, energy &
FOWJSPONFOUBMFUDÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÑ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
όσο και στο εξωτερικό με πελατολόγιο που συνθέτουν
κορυφαίες επιχειρήσεις και οργανισμοί. 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
ÑÍÖÕÎÏÍÖÐÄÃÈÄÒÌºÔÄ¼ÄÃÍËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
μπορείτε να αντλήσετε στο www.agtgroup.gr. Η εταιρία,
για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να συνεχίσει την
αναπτυσσόμενη πορεία της, αναζητά:

Cost Estimator
Ηλεκτρολόγο Μηχανικό
Σκοπός θέσης:,ÍÐÑÍË½ÆÇÐÇºÏÆÓÌÐÖÁÍËÀ¼ÓÌ
Αρμοδιότητες:
qΣύνταξη προσφορών-τεχνικών περιγραφών
(Method Statement)-χρονοδιαγράμματος-αρχειοθέτηση
qΣυγκέντρωση δικαιολογητικών-σύνταξη
προαπαιτούμενων φακέλου διαγωνισμών
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÐÖÁ¬ÐÄÓÌºÏÆÓÌ
έως την έναρξη των εργασιών
q»ÂÇÑÄÖÕÎÌÊÀÈÐÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÀÆÓÌÈÐÍ¿Ô
μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών
qΖητήσεις προσφορών προμήθειας υλικών
και εργασίας-αξιολόγηση προσφορών-εκτίμηση
κόστους
qÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÄÖÄÏÆÍË¬ÁÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q®ÀÃÈÊ»ÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÄÀÌ¬ËÇÂÇÑ»ÀÑÍÔ
προσφοράς μεγάλου προϋπολογισμού
q¢ÁÃÍÀÃÈÀ¼ÀÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÑÈÔÏÍÔÄ¼ÃÍÐÇ
προσφορές
qÈÄÌºÏÆÄÈÀÀÖÑÍÂÈÎÌÐÄºÏÆÀ
qPre-construction meetings με το κατασκευαστικό
τμήμα
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ§ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q3+ έτη προϋπηρεσίας ως μηχανικός εργοταξίου
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.4 ÄÈÃÈÊ¬&YDFM
qΑποδεδειγμένη ικανότητα ταυτόχρονης διαχείρισης
πολλαπλών θεμάτων, με ιδιαίτερη προσοχή
στη λεπτομέρεια
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
qΕξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
Η AGT φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες
της άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξέλιξης.
¤ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÊÀÈÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÒÀÆ¼ÌÄÈ
ÄË»ÏÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÀÏÀÊÀËÍ¿Ä½ÓÔÀÍÐÑÄ¼
ËÄÑÄ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
τον κωδικό της θέσης «FM/COST/01» στο link: https://
swr.gr/vK8Dr§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔ
ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Η Funky Buddha, μέλος του oμίλου Αltex SA, που δραστηριοποιείται στον χώρο της σύγχρονης ανδρικής, γυναικείας
και παιδικής ένδυσης.
Στo πλαίσιo της δυναμικής της ανάπτυξης τόσο στην Ελλάδα
αλλά και στο εξωτερικό, ζητά για τα κεντρικά γραφεία
της στην Αθήνα:

IT Administrator

Kαθήκοντα:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÐÖÌÑ»ÏÇÐÇTFSWFS
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÀÌÀÁ¬ÒÈÐÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌ1$T 
Windows, συστήματος μηχανογράφησης και λοιπών
λειτουργικών και λογισμικών συστημάτων
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÀÌÑÈÆÏ¬ÅÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
(server και PC User Backups)
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÃÈÊÑ¿ÍÖ
q ÌÑÈÄÑÎÈÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÍÖÑÖÕ½ÌÏÍÊ¿ÑÍÖÌ
σε όλα τα συστήματα
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÀÀÌÍ¼ÆÀÑÀÌºÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
Προφίλ:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÐÄËÇÏÍÅÍÏÈÊ» ÄÈÐÑ»Ç
των υπολογιστών ή συναφή κλάδο
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÁ¬ÐÇÔÃÄÃÍºÌÓÌ42-4FSWFS
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÐÄ&31ÊÀÈSFUBJMÐÖÐÑ»ÀÑÀ
(Atlantis -Entersoft)
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ ÄºÅÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
https://swr.gr/QipUZ.

Housekeeping Manager
Mykonos
Position requirements:
qTourism or Hospitality degree
qMinimum experience of 3 years in 5 star hotels
in similar position
qAdvanced use of english language, both oral
and written
qComputer literacy (Windows Word, Excel)
qPrevious experience with PMS systems
qKnowledge of extra language will be considered
an asset (German, Italian, French or Russian)
qStrong communication and interpersonal skills
qTeamwork spirit-Leader
qProfessional appearance and behaviour
qPositive make it happen attitude
Kensho Hotel offers:
qAccommodation
qProfessional working environment
qCompetitive salary
CV, Recommendations and recent photo required
to this link: https://swr.gr/dhx1c.

to live and work in Ireland
This is an opportunity to work for one of Ireland’s leading
logistics companies as a driver. The role will consist of
driving from Ireland to the UK delivering to a variety
of UK manufacturers and retailers. Assured weekly
income with opportunities for overtime. As part of the
comprehensive training programme (fully paid) you will
receive ‘familiarisation’ sessions where you will be given
an opportunity to drive with an existing driver prior to
starting work. Successful candidates will be given longterm, full time contracts.
Job requirements:
qGood level of english
q1 year HGV experience (Europe or UK)
Essential requirements:
qHGV Class 1 licence, C+E
qDigicard
qDQC, or EU equivalent
Please submit your CV with full, current contact details
and our consultant will contact you directly to this link:
https://swr.gr/L5l8H.

Η ΦΑΜΑΡ, πολυεθνική εταιρία που δραστηριοποιείται
στην Ευρώπη με ηγετική θέση στον χώρο της παραγωγής
ÅÀÏ¬ÊÓÌ ÊÀÈ ÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ  ×ÇÑ¬ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÆÈÀ ÑÀ
ÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ¬ÑÇÔÐÑÇÌ ÑÑÈÊ»³ËÈÍÔq ÌÒÍ¿ÐÀq ÖËÎÌÀÔ
Η εταιρία Prime Solutions ABEE μια από τις ηγετικές
εταιρίες στον χώρο της παραγωγής καλλυντικών και παραφαρμακευτικών προϊόντων αναζητά:

Quality Control Analyst

Υπεύθυνο Πωλήσεων

®¤Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌÇÃÈÄÖÒÖÌÑ»
τρια του χημείου του εργοστασίου.
Και θα έχει τις εξής αρμοδιότητες
qÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÕÇÈÊÎÌÀÌÀË¿ÐÄÓÌ ÖËÎÌ
και τελικών προϊόντων
qΕκτέλεση ενόργανων αναλύσεων (HPLC, GC, IR, TOC)
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÁÀÒÍÌ½ÇÐÇÔ
και συντήρησης αναλυτικών οργάνων του εργαστηρίου
qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÍÖÄÅÀÌ¼×ÍÌÑÀÈ
κατά τις χημικές αναλύσεις και επίλυση αυτών
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÕÇÈÊÍ¿ÕÇÈÊÍ¿
μηχανικού-φαρμακοποιού
qΑπαραίτητη αναλυτική εμπειρία 2-3 ετών
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
Προσφέρουμε:
qΑποδοχές αναλόγως προσόντων και εμπειρίας
qΣυνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
qΕυκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε πολυεθνικό
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: https://swr.gr/SNuDB.
¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÀÏÀÊÀËÍ¿Ä
όπως δηλώσετε την περιοχή εργασίας που σας ενδιαφέρει.

(κωδ.sales 02) Αθήνα
® ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔ ÖÍÂ»ÅÈÍÔ ÒÀ ÄÅÀÏ½ÐÄÈ ÑÇÌ ÐÖÌÍËÈÊ»
στρατηγική πωλήσεων της εταιρίας, αξιοποιώντας το ήδη
υπάρχον δίκτυο πωλήσεων και δημιουργώντας σταθερές
ÐÕºÐÄÈÔÄÌºÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
Βασικές αρμοδιότητες:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qΕφαρμογή της εμπορικής και πιστωτικής πολιτικής
qÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÌºÓÌQSPKFDUÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÄÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
συνεργάτες
Απαραίτητα προσόντα:
qΣπουδές ανώτερης εκπαίδευσης
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈËºÍÌ
προσόν
q2-3 χρόνια εμπειρίας σε σχετική θέση
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÆÏÀÑ»ÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
επικοινωνίας
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÍÖÔÐÑ½ÕÍÖÔ
qÈÀÒºÐÈÍÔÆÈÀÑÀÉ¼ÃÈÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: https://swr.gr/SioVt.

Κωδικός: QCA_2018

Η αλυσίδα Super Market Κρητικός ΑΕ δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου, σε όλη την
¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÄÈÏÀÈ¬

Προσωπικό
για το Τμήμα Αποθήκης

Kensho’s Boutique Hotel & Suites is currently seeking
to recruit for the season 2018:

Οδηγούς Φορτηγού CE-Frigo

Τι ζητάμε: Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qΕπικοινωνιακή και ομαδική εργασία
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
qΕυχάριστη προσωπικότητα με πρότυπο ευγένειας
απέναντι στους πελάτες
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇÄÏÆÀÐ¼À
q§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÐÀÔÀÏºÕÍÖÄ
τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σας,
ώστε να ενσωματωθείτε στη φιλοσοφία της εταιρίας
μας ακόμη και αν δεν διαθέτετε σχετική εμπειρία
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
®È ÖÍÂ»ÅÈÍÈ ÍÖ ËÇÏÍ¿Ì ÑÀ ÀÏÀ¬ÌÓ ÏÍÐ½ÌÑÀ ÌÀ
ÖÍÁ¬ËËÍÖÌ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ ÐÑÍ link: https://swr.
gr/1bHm6.

Η Ελούντα Α.Ε. αποτελείται από τρεις πολυτελείς ξενοδοχειακές μονάδες: Porto Elounda, Elounda Mare, Elounda
Peninsula. Η Ελούντα Α.Ε., όντας ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη,
δίνει την ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει
μία σημαντική εργασιακή εμπειρία στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων.
Η Ελούντα Α.Ε. διαθέτει πλήρως εξοπλισμένα και λειτουργικά δωμάτια προσωπικού εντός του νεόχτιστου κτιρίου
προσωπικού του ξενοδοχείου με κλιματισμό, τηλεόραση
και λουτρό. Επίσης προσφέρει δωρεάν wi-fi στο σαλόνι
ÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
τη σεζόν 2018:

Εργάτη Κήπων
& Γηπέδων Golf
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÌÀ  ºÑÍÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
σε ανάλογη θέση
qΗ γνώση της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί
επιπλέον προσόν
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: https://swr.gr/lXt5g.

®½ÈËÍÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÈÀÑÏÈÊ»ÔFigura-Eonia προσφέρει
θέσεις πρακτικής άσκησης στις ειδικότητες:

Β. Φυσικοθεραπευτή
Β. Διαιτολόγου
Ζητείται από εκδοτική εταιρία:

Γραφίστας
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και των προγραμμάτων
1IPUPTIPQ 2VBSL *MMVTUSBUPSÊÀÈ*O%FTJHOÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
.BDÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: https://swr.gr/5uN8k.

®½ÈË½ÔÀÔ ÏÓÑÍ½ÏÍÔÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÏÍÐÎÍÖ
ÐÎÀÑÍÔ ÒÀÐÖÁ¬ËÄÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬ÐÑÇÌÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÑÓÌ
σπουδαστών, δίνοντας εφόδια απαραίτητα για την επιτυχημένη
επαγγελματική σταδιοδρομία, καθώς και την ευκαιρία να γίνουν
ºËÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔÀÔ°ÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÀÔÁÏ¼ÐÊÍÌÑÀÈÐÑÍ
¿ÌÑÀÆÀ ÐÑÍ¦ÍËÓÌ¬ÊÈÊÀÈÐÑÇÌÀÑÇÐ¼ÓÌÊÀÈÄ¼ÌÀÈ¬ÄÐÀ
ÏÍÐÁ¬ÐÈÀÄÑÀºÐÀÀ×ÈÊ»ÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
τους στο link: https://swr.gr/K6lux.

Πωλητής-Πωλήτρια
για το κατάστημα στη Λαμία
Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
qΕυχάριστη προσωπικότητα στον χώρο
των πωλήσεων
qΓνώση αγγλικών
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ ¤±
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:
qΕμπειρία στις πωλήσεις γενικότερα
qΕπιθυμητή προϋπηρεσία στον χώρο της υπόδησης
qΓνώση της αγοράς υπόδησης
Η εταιρία προσφέρει:
qΣυνεχόμενη εκπαίδευση στις νέες τεχνικές πωλήσεων
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
qΕργασία σε πολυτελείς χώρους
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
https://swr.gr/392aL.

Voucher 18-24
Διοικητική Υποστήριξη
³ÌÄÏÆÍÈÌºÍÈ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÆÈÀÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»
γραμματειακή υποστήριξη. O εκπαιδευτικός οργανισμός
Nέα ΓνώσηÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀÀÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÇÌÄÈ½Ï
φωση και προώθηση σε θέσεις εργασίας, στον τομέα της
ÆÏÀÀÑÄÈÀÊ»Ô ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ ®È ÒºÐÄÈÔ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÈ ÐÄ
νέους ενδιαφερόμενους 18-24 ετών άνευ προηγούμενης
εργασιακής εμπειρίας που έχουν κάρτα ανεργίας.
¢ÈÃÍÑÍ¿ÄÌÇÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÐÑÄ¼ËÑÄÁÈÍ
γραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/o1Zd9 με θέμα
7PVDIFSÈÍÈÊÇÑÈÊ»±ÍÐÑ»ÏÈÉÇ »ÊÀËºÐÑÄÀÔÐÑÍ
210 9029780 για μία προσωπική συνάντηση. Νέα Γνώση
¢¦ÀÐÍÍ¿ËÇ Ò»ÌÀ¼ËÀÐÑÍ§ÄÑÏ½ Æ¥Ó¬ÌÌÇÔ
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εργασία που, πέρα από ένα καλό πακέτο αποδοχών,
προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης, στείλε μας το βιογραφικό σου! Η Media Markt Ελλάς
ανήκει στον μεγαλύτερο όμιλο ηλεκτρονικών ειδών
στην Ευρώπη. Ο όμιλος κατέχει την πρώτη θέση σε
πωλήσεις ηλεκτρονικών ειδών σε 15 χώρες με
πάνω από 1.000 φυσικά καταστήματα. Στην Ελλάδα
δραστηριοποιείται με 12 φυσικά καταστήματα και
το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.mediamarkt.
gr με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.
Νέες θέσεις εργασίας: Ψυκτικοί Εγκαταστάτες
(πλήρους απασχόλησης) για την Αττική
Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÑÄÆÈÀÑÇÌÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊËÈÀÑÈÐÑÈÊÎÌ
στους χώρους των πελατών μας
qÏÍÑÄ¼ÌÄÑÄÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÄÔË¿ÐÄÈÔÊÀÈÖÂÇË»Ô
ποιότητας υπηρεσίες
q¢ÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÑÄÄÑÍÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
σας και τη διάθεσή σας για εξυπηρέτηση
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÑÄÕÌ¼ÑÇ»ÀÏÕÈÑÄÕÌ¼ÑÇÂÖÊÑÈÊÍ¿
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÄÏ¼ÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
Η εταιρία παρέχει: Η εταιρία έχει βραβευτεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες
εργασίας, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα
εργαλεία που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των
ανθρώπων της, καθώς και για τις παροχές της.
Θέλουμε να προσλαμβάνουμε τους ικανότερους
στην αγορά εργασίας, γιατί αυτοί θα είναι που θα
ÊÀË¿ÂÍÖÌÑÈÔÖÂÇË½ÁÀÒÄÔÒºÐÄÈÔÐÑÍºËËÍÌ
¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿Ô
ανθρώπους! Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο της
Media Markt Ελλάς, με μεγάλη χαρά θα δεχτούμε
την αίτησή σας στο link: https://swr.gr/gvehd
H Eυρωψυκτική Design Α.Ε.Β.Ε., 20 χρόνων ελληνική
εταιρία κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού
ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ À×ÈÊ»Ô ÄÐÑ¼ÀÐÇÔ  ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÆÈÀ ÑÍ
εργοστάσιό της στις Αχαρνές Αττικής:
Λουστραδόρο (κωδ. 6)
Αντικείμενο της θέσης είναι η γνώση και η βαφή
ξύλινων, ανοξείδωτων και μεταλλικών επιφανειών/
κατασκευών.
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÕÏÓ¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½
περιβάλλον
q§ÇÊÀÌÈÐÑ»Ô
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
q¢¼ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ½
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈκούς ανθρώπους! Αν θέλετε να μπείτε στον κόσμο
ÑÇÔ¢ÖÏÓÂÖÊÑÈÊ»Ô%FTJHO ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄχτούμε την αίτησή σας, βιογραφικά και συστατικές
επιστολές, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό
θέσης στο: https://swr.gr/d58pF. Όλες οι αιτήσεις
θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.
Η Α. Γερολυμάτος A.E. βιομηχανία παραγωγής
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ Αυλώνα
ÑÑÈÊ»ÔÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Ηλεκτροσυγκολλητή
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¬ÏÆÊÍÌ
ηλεκτροκόλλησης
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές
καταστάσεις
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Καθήκοντα:
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌ
κατασκευών-ρολών
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¢ÈÐÊÄÖºÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¡ÄËÑÈÎÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
Παροχές: Αποδοχές βάσει προσόντων.
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇμείωμα, απαραιτήτως με αναφορά θέσης στο link:
https://swr.gr/TMojF

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

¦ÍÏÖÅÀ¼ÀÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÀÑÏÈÊ¬Ä¼ÃÇÊÀÈºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ¬ÑÏÀÔ
Επιστημονικό Συνεργάτη
Ιατρικό Επισκέπτη
Αντικείμενο:ÎËÇÐÇÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÍÏÒÍÄÃÈÊÎÌ
ειδών, επιθεμάτων, ειδών διατροφής, αναπνευστικών,
αποκατάστασης και homecare υπηρεσίες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÌÄÈÐÑÇÍÌÈÊ»ÄÌÇºÏÓÐÇ
q¢ÈÒÖÇÑ½ÑÖÕ¼ÍÀ½ÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÄÈÐÑÇÎÌ
της υγείας ή εναλλακτικά από το χώρο
της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÊÈÌ»ÑÏÓÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
και συνεχείς εκπαίδευση
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ï½ÊÄÈÑÀÈÆÈÀÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔË»ÏÍÖÔ
απασχόλησης.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍhttps://swr.gr/NgSKX
Ανώνυμη εταιρία φαρμακευτικών και ιατρικών
ÏÍØ½ÌÑÓÌ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ

Ιατρικό Επισκέπτη
§ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥»°¢¥ÐÕÍË»ÔÊË¬ÃÍÖÖÆÄ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖÆÄ¼ÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
(εμπειρία με ουρολόγους θα θεωρηθεί προσόν)
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφιo/α συνεργάτη
παρέχονται:
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¡POVT
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÊÀË¿ÑÍÖÌ
τα παραπάνω να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό
σημείωμα στη διεύθυνση: Ariti Α.Ε. ÄÓÅ°ÀÑÍÚÍÖ
   ÕÀÏÌÀ¼»ÐÑÍÅÀÉ»ÐÑÍ
link: https://swr.gr/HzVRq Ö½ÂÇÊ¡¦
Ιατρικός Επισκέπτης-Κέρκυρα
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται
À½ÑÍÐÑÀÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ¬ÈÀÑÏÈÊ¬Ä¼ÃÇ¤ÀÌÍδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό
στρατηγικό σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της
στον ανθρώπινο παράγοντα.
Aπαραίτητα προσόντα:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÀÏÍÖÐ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q²ÓÏ¼ÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ ÐÖÌCPOVT
αναλόγως απόδοσης
qÖÌÄÕ»ÔPGGUIFKPCÊÀÈPOUIFKPCÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ MBQUPQ ÊÈÌÇÑ½
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔºÐÀÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
αγορά
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À ÍÕÑ¬ÓÏÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS4VS ή ταχυÃÏÍÈÊÎÔÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ ÖÆ»Ô ¦ÇÅÈÐÈ¬
με κωδικό θέσης: ΚΕΡ. www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ

Γιατροί (Ελλάδα)
Ζητούνται γιατροί στην Ελλάδα από τον μεγαλύτερο οργανισμό έρευνας, εκπαίδευσης και θεραπείας των ασθενειών του τριχωτού της κεφαλής.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»ÔÀ½ÕÎÏÀÑÇÔ¢ÖÏÓÀØÊ»Ô
Ένωσης ή αναγνωρισμένο
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÄ¼ÄÃÍ
¡ºÄÈÏÍÖÕÏ»ÐÑÇ
qÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÑ¼ÑËÍ
ÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÖÍÂ»ÅÈÍÈ
με πάνω από 2 χρόνια αναμονής
Προσφέρονται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
Προσφέρουμε απεριόριστες δυνατότητες καριέρας
σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν την προσωπική
σταδιοδρομία τους σε σημαντικές και άρτιες ιατρικές
υποδομές. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στους
συνεργάτες μας ανταγωνιστικούς μισθούς, ευκαιρίες
ανάπτυξης, καθώς και άριστες κοινωνικές συνθήκες.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍhttps://swr.gr/tGJZy
Ο βραβευμένος όμιλος δερματολογίας, πλαστικής
χειρουργικής και μεταμόσχευσης μαλλιών CDM
Medical GroupÀÌÀ×ÇÑ¬
Ιατρούς Ειδικευμένους
Δερματολόγους ή Πλαστικούς Χειρουργούς
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÌÄÈÏÀÈ¬
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖY¼ÍÈÀÑÏÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌ
ξένων γλωσσών θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÐÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
ΠροσφέρεταιÖÂÇË½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä  ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ
σημείωμα απαραίτητα με φωτογραφία στο link:
IUUQTTXSHS$[PU°ÇË www.
DPTNFUJDEFSNBNFEJDJOFHS
Γιατροί (Γερμανία)
Οι πελάτες μας, ιδιωτικά και δημόσια νοσοκομεία
ÑÇÔÄÏÀÌ¼ÀÔ ×ÇÑÍ¿ÌÆÈÀ½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÄÈδικευμένους ιατρούς των πιο κάτω ειδικοτήτων:
Για πληθώρα ιατρικών θέσεων ανά ειδικότητα:
q ÌÀÈÐÒÇÐÈÍËÍÆ¼ÀÔ
qÖÌÀÈÊÍËÍÆ¼ÀÔÀÈÄÖÑÈÊ»Ô
qÀÈÃÈÀÑÏÈÊ»Ô
qÄÖÏÍËÍÆ¼ÀÔ
Ενώ περιορισμένες θέσεις για λοιπές
ειδικότητες.
ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÄ¼ÌÀÈÍÈÈÀÑÏÍ¼ÌÀºÕÍÖÌ
αποκτήσει πτυχίο και ειδικότητα από χώρα που ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μιλούν και να
γράφουν σχεδόν άριστα τη γερμανική γλώσσα (σε
επίπεδο C1).
Η εταιρία μας παρέχει πληροφορίες και πλήρη
υποστήριξη προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πρόÐËÇÂÇÑÓÌÈÀÑÏÎÌÐÑÍÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÌÍÐÍÊÍÄ¼ÍÊÀÈ
να εξασφαλιστούν όλες οι σχετικές άδειες, εγγραφή
στον οικείο ιατρικό σύλλογο, απόκτηση συνταγολογίου κ.λπ. Οι υπηρεσίες μας αμείβονται από τα ξένα
νοσοκομεία, ενώ οι ιατροί δεν καταβάλλουν κανενός
είδους αμοιβή σε κανένα στάδιο της διαδικασίας.

Προσφέρεται ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και
εργασιακό περιβάλλον σε μεγάλα νοσοκομεία.
Αν επιθυμείτε τη μόνιμη ένταξή σας στο μεγαλύτερο
σύστημα υγείας της ηπείρου μας με 20.000 ενεργές νοσοκομειακές κλίνες, παρακαλούμε, στείλτε
το βιογραφικό σας σημείωμα στα γερμανικά στο
IUUQTTXSHSQRKOX

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

Ο όμιλος Ευρωκλινικής είναι ένα από τα πλέον
σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεραπευτικά
κέντρα της χώρας. Από την ίδρυσή της το 1998 διαÃÏÀÀÑ¼×ÄÈÐÑÀÒÄÏ¬ÏÓÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½Ï½ËÍÐÑÍÌÕÎÏÍ
της ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο αναφοράς
για την ασυναγώνιστη ποιοτικά φροντίδα υγείας και
την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία που δίνει
έμφαση στην προσωποποιημένη και εξατομικευμένη
κλινική αντιμετώπιση και εξυπηρέτηση των ασθενών.
®½ÈËÍÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Έμπειρο Νοσηλευτή/τρια
Αιμοδυναμικού/Αγγειογραφικού Τμήματος
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»Ô ¢¥»°¢¥
q ºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
(αιμοδυναμικό/αγγειογραφικό τμήμα)
είναι απαραίτητη
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ¤± .40GGJDF
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
(προφορικά και γραπτά)
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ικανότητες και ομαδικό πνεύμα
Ο όμιλος προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÏ½ÆÏÀÀÖÆÄ¼ÀÔÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
Ευρωκλινικής, καθώς και των συγγενών τους
qÀÏÍÕ»CFOFGJUTDMVCDBSEÄÐÇÀÌÑÈÊ¬
προνόμια
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
σας στο link: https://swr.gr:J2% χρησιμοποιώντας τον κωδικό ΑΙΜ.08 §ÄÑ¬ ÑÇ ÐÖËËÍÆ» ÊÀÈ
την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων
ÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌ
αξιολόγηση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ
σχετικά με τον όμιλο μπορείτε να ακολουθήσετε το
MJOLIUUQTXXXFVSPDMJOJDHSDBSFFS.
Ο όμιλος εταιριών υγείας ΒιοϊατρικήÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ
ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À¡ÈÍÊËÈÌÈÊ» ÒÇÌÎÌ ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ 
τον/την κατάλληλο/η:
Νοσηλευτή/τρια Μ.Ε.Θ.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í¢»°¢ÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»Ô
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔ
σε αντικείμενο σχετικό με την εντατική θεραπεία
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÆÄÌÈÊ»
ÍËÖÃ¿ÌÀÇ§¢ÄÃ¿ÌÀÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
5 κλινών
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
σας στο link: https://swr.gr/IALdJ. Θα τηρηθεί
απόλυτη εχεμύθεια.
§ÄÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÄÊÃÇËÎÌÄÑÄ
το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑ½ÐÍÑÇÔÐÖÆÊÄÊÏÈμένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας,
όσο και για άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές,
με βάση τα προσόντα και τις δεξιότητές σας όπως
αποτυπώνονται στο βιογραφικό σας σημείωμα. Ο
½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»ÒÀÃÈÀÑÇÏ»ÐÄÈÑÍ
βιογραφικό σας στα αρχεία της για περίοδο δώδεκα
(12) μηνών και θα αξιολογεί το περιεχόμενό του σε
σχέση με απαιτούμενα προσόντα θέσεων εργασίας
ÍÖÒÀÏÍÊ¿ÂÍÖÌÐÑÍºËËÍÌ§ÄÑ¬ÑÇÌ¬ÏÍÃÍÑÓÌ
δώδεκα (12) μηνών το βιογραφικό σας θα διαγραφεί
À½ÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»
Εφόσον επιθυμείτε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία αξιολόγησης, παρακαλούμε να
αποστείλετε εκ νέου το βιογραφικό σας ανανεωμένο ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει
Ê¬ÍÈÀÒºÐÇÏÍÔÊ¬ËÖÂÇ§ÍÏÄ¼ÑÄÌÀ×ÇÑ»ÐÄÑÄÑÇ
διαγραφή του βιογραφικού σας από τα αρχεία του
Í¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»ÐÄÍÍÈÀÃ»ÍÑÄ
ÕÏÍÌÈÊ»ÐÑÈÆ»ÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÐÕÄÑÈÊ½FNBJMÐÑÍÌ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÃÄÃÍºÌÓÌ %10 ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
στην ηλεκτρονική διεύθυνση WJPJBUSJLJEQP!QUMFHBM
FVÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌ
επεξεργασία και την προστασία των δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας με
βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθείστε τον
σύνδεσμο IUUQTCJPJBUSJLJHSJOEFYQIQFMHECS
To κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας Ευεξία
Α.Ε. ÀÌÀ×ÇÑ¬
Νοσηλευτή/Βοηθό Νοσηλευτή
Κωδικός θέσης: GEN-NUR
Προφίλ:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥°¢¥*&,ÃÄÖÑÄÏÍÁ¬ÒÈÀÔ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ¡ÍÇÒ½ÔÍÐÇËÄÖÑ»
q³ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q±ÂÇËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
και ικανότητα δημιουργίας σχέσεων
εμπιστοσύνης και συνεργασίας
q¥ÐÕÖÏ¬ÇÒÈÊ¬Ï½ÑÖÀÊÀÈÀÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÊÖËÈ½ÄÌÍÓÏ¬ÏÈÍ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ

qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ανάπτυξη σε έναν συνεχώς αναπτυσσόμενο
οργανισμό
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÄ½ÕÇÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/JpiKc.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

½ÑÀ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÀΤερκενλής×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ
Διανομείς (Delivery)
για πλήρη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÖÊÀÈÇÕÀÌ»Ô Ê¬ÑÍÕÍÔ
μηχανής
q¤ËÈÊ¼ÀÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ 
επαγγελματισμός
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS;9,M$
Η Εστία Αρτοποιία, μια πρωτοπόρoς εταιρία στον
ÊË¬ÃÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔÊÀÈÑÇÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÄ
ÍÏÆÀÌÓºÌÍÃ¼ÊÑÖÍÐÇÄ¼ÓÌÎËÇÐÇÔÐÑÇΘεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ανάπτυξής της επιθυμεί
να προσλάβει:
Διανομέα
ÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÊºÌÑÏÍÖ
Προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
στον κλάδο
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
συνθήκες
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¥ÃÈ½ÊÑÇÑÍÇÕÀÌ¬ÊÈÊÀÈÃ¼ËÓÀÃÈÊ¿ÊËÍÖ
Προσφέρονται: Αποδοχές βάσει προσόντων
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHSV#:%
Εξειδικευμένη εταιρία στον χώρο του QSPNPUJPO
×ÇÑ¬ÌÀÀÀÐÕÍË»ÐÄÈ
Άτομα για Εντυποδιανομή
Χρονική περίοδος: από 10/9 έως και 29/9.
Απαραίτητα προσόντα:
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ 
qÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÀ½ÏÓ¼ºÓÔÊÀÈ
qÖÌÀ¼ÊÄÔ¬ÌÃÏÄÔÄ½ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Προσφέρεται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÇÄÏÍ¼ÐÒÈÍ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓÄÉºËÈÉÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Εφόσον πληροίτε τα παραπάνω στοιχεία, παρακαλώ
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας συνοδευόμενο
με μία πρόσφατη φωτογραφία σας στην ιστοσελίδα:
IUUQTTXSHSLIBP με τον κωδικό: Εντυποδιανομή.
Η West A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌTBMFT
ÊÀÈNBSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈ
ÀÌÄËËÀÃÈÊ»ÄÁºËÄÈÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇÄÍËÖεθνικές και ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν
ÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ
πόλη της Αθήνας:
Διανεμητές Φυλλαδίων
Περιγραφή θέσης: ¨ÏÍÌÑ¼×ÍÖÌÆÈÀÑÇÌÍÏÒ»ÊÀÈ
άμεση διανομή εντύπων σε περιοχές της Αττικής.
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÖÊÄ¼ÍÖ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÌÍ»ÄÌÑ¿ÓÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ»ÀÍÈÁ»
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
εξέλιξης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να αποστείλουν
το βιογραφικό τους στο link: https://swr.gr/dIehU με
συνημμένη φωτογραφία προσώπου και ολόσωμη,
αναφέροντας τον κωδικό D004¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÖÍÂÇÅ¼ÓÌÍÖÃÄÌÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÀÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀ
ÏÍÐ½ÌÑÀÃÄÌÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ

SECURITY

Ο όμιλος Brink’s Hellas, η μεγαλύτερη εταιρία
4FDVSJUZÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
παγκοσμίως, προσλαμβάνει άμεσα προσωπικό, δίÌÍÌÑÀÔÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÐ
ένα αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας.
ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÀÈÆÈÀ±¬ËËÇËÍÔ ÐÅÀËÄ¼ÀÔ ÐÑÀÑÈÊºÔÅÖË¬ÉÄÈÔ QBUSPM ÀÄÏÍÄÑÀÅÍÏºÔ ÕÏÇÀÑÀποστολές) το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να
ºÏÒÄÈÔÐÄÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÀ×¼ÀÔ ÖÑ»ÑÇÌÄÏ¼ÍÃÍ
προσλαμβάνoυμε άμεσα:
Καταμετρητές-τριες
στην Πάτρα
Tα προσόντα σου:
q³ÃÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ¥¢± ÐÄÈÐÕ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀË»ÏÇ»ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
σε κυλιόμενες βάρδιες
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q&ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÑÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Τα καθήκοντα σου:
q¤ÀÐÅÀË»ÔÄÊÑºËÄÐÇÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
που θα σου ανατεθούν σύμφωνα με τις συμβατικές
υποχρεώσεις και τις διαδικασίες της εταιρίας
qÖÌÄ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬

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

Η εταιρία σου παρέχει:
q§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÌÏÀÆÃÀ¼À
εξελισσόμενο τομέα της ασφάλειας
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈËºÍÌÀÍÃÍÕÎÌÁ¬ÐÄÈ
της συνέπειας και απόδοσής σου
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
στο αντικείμενο εργασίας σου
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀ
δυναμικό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας
Αν επιθυμείς να γίνεις μέλος της ομάδας
μας τότε μπορείς να υποβάλλεις τo βιογραφικό
σου με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ¬ÐÑÍÑÇË
qÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇIUUQTTXSHS":1 με κωδικό
θέσης MP/PAT
qÑºËÌÍÌÑÀÔGBYÐÑÍ
Security/Ιδιωτική Ασφάλεια
½ ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔ Å¿ËÀÉÇÔ ×ÇÑÄ¼ÑÀÈ ÏÍÐÓÈÊ½
ÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ TFDVSJUZ ¢ÊÀÈÃÄ¿ÐÍÖÐÑÇ
Nέα Γνώση, απόκτησε μέσω εξετάσεων κρατικό πιστοποιητικό παροχής υπηρεσιών ιδιωτικής
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÈÃÈÄÊÃ¼ÊÇÐÄ¼ÀÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÌ
ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À³ÄÐÇ
επαγγελματική αποκατάσταση.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
iHz1RÄÒºÀ¦¢§¢ »ÊÀËºÐÑÄÀÔÐÑÍ
 ÆÈÀ ¼À ÏÍÐÓÈÊ» ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇ ÈÌÐÇ
ºÀÌÎÐÇ ¢¦ÀÐÍÍ¿ËÇ  Ò»ÌÀ Ã¼ËÀÐÑÍ
ÄÑÏ½³ÆÈÍÔ¥Ó¬ÌÌÇÔ 

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ

¢ÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇ§ÄÑÀ½ÏÅÓÐÇÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈ
ÆÈÀÑÇÌÏ½ÐËÇÂÇ
Βοηθών Μηχανογράφου
ÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÇÕÀÌÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔ
και τμήματος αγορών.
Περιγραφή ρόλου:
qÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄ&31
q*5TVQQPSU TPGUXBSF IBSEXBSF Ã¼ÊÑÖÍ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFÊÀÈÊÖÏ¼ÓÔ&YDFM
qÌÎÐÄÈÔÐÄ.4 42-
q¡ÀÐÈÊºÔËÍÆÈÐÑÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:
qÌÎÐÄÈÔÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÔ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¦¡
q0QUJQMBO&31
q¥ÑÀËÈÊ¬
Προσωπικές δεξιότητες:
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÃÖÀÐÍ¿
και σύνθεσης δεδομένων
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÆÈÀÀÍÃÍÑÈÊ»
λειτουργία και συμμετοχή σε διάφορες ομάδες
έργου
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
πολλαπλών projects
Παροχές:
q&ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία
Αποστολή βιογραφικών στο link:
IUUQTTXSHS%P/2"
Από την εταιρία υλικών μηχανογράφησης Εmpties
προσφέρεται η θέση:
Yπεύθυνου Μηχανογραφημένης Αποθήκης
ÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇÊÀÈ½ÌÈÇË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ 
ÄÊÑ½ÔÀÁÁ¬ÑÍÖÊÀÈ¦ÖÏÈÀÊ»Ô
Απαραίτητο προσόν:¼ËÓÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Προσφέρονται:ÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËματική εξέλιξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
IUUQTTXSHSC%#-.

ΝΟΜΙΚΑ

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Εurotraining A.E.
δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
¡½ËÍÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÒÀÁÏÄ¼ÑÄÐÑÇÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀXXXFVSPUSBJOJOHHSÈÀÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
Νομικός με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες:
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÍÌÄÖÏÓÀØÊ½
ÊÀÌÍÌÈÐ½
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÍ¬ÃÀÊÀÒÇÆÇÑÎÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÇÄÏ¼ÃÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
και σύνταξη εγχειριδίων
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q.JOJNVNÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
»ÄÅÀÏÍÆ»ÑÍÖ(%13
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÊÀÑÍÕ»ÐÕÄÑÈÊÍ¿ÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¿
τίτλου
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÆÈÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Η συνεργασία αφορά κυρίως στην κεντρική δομή
της Αθήνας.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/tXIF9
με θέμα: Νομικός GDPR Ö½ÂÈÌÊÀÔ¼ÊÇÔ¦Í×ÀÌÈÑ¬

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

Η Ελούντα Α.Ε. αποτελείται από τρεις πολυτελείς
ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔ1PSUP&MPVOEB &MPVOEB
.BSF &MPVOEB1FOJOTVMB¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ½ÌÑÀÔ
ένας από τους δημοφιλέστερους καλοκαιρινούς
προορισμούς στην Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία σε
κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει μία σημαντική
εργασιακή εμπειρία στον χώρο των τουριστικών
επιχειρήσεων. Η Ελούντα Α.Ε. διαθέτει πλήρως
εξοπλισμένα και λειτουργικά δωμάτια προσωπικού εντός του νεόχτιστου κτιρίου προσωπικού του
ξενοδοχείου με κλιματισμό, τηλεόραση και λουτρό.
¢¼ÐÇÔ ÏÍÐÅºÏÄÈ ÃÓÏÄ¬Ì XJGJ ÐÑÍ ÐÀË½ÌÈ ÑÍÖ
κτιρίου Η Ελούντα Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει για
ÑÇÐÄ×½Ì

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018
Εργάτη Κήπων & Γηπέδων Golf
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÌÀ  ºÑÍÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¤ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/lXt5g
¤ peopleatwork hellas Ä¼ÌÀÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÐÄÒºÀÑÀÐÑÄËºÕÓÐÇÔ
ÊÀÈ ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÑÍÖ ÀÌÒÏÎÈÌÍÖ ÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÑÍÖÔ 
ÑÍÆÏÀÅÄ¼ÍCPVUJRVFÍÖÍÏÄ¼ÌÀÄÐÑÈ¬×ÄÈÊÀÈ
ÌÀÊÀË¿ÑÄÈÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÑÈÔ
ÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ®ÄË¬ÑÇÔ
ÀÔÄ¼ÌÀÈÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÊÀÈÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÊË¬ÃÍÑÇÔÄÑÈÊÄÑÑÍÍ¼ÀÔÄºÃÏÀÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼
ÊÇÊÀÈÍËÖÄÑ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑPËÀ¼ÐÈP
ÑÇÔÊ¬ËÖÂÇÔÀÌÀÆÊÎÌÐÄÏÍÐÓÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ
ÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÆÈÀÌÀÊÀË¿ÂÍÖÌ¬ÄÐÀÑÇÌ
ÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ ÄºÃÏÀÑÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÄÏÈÍÕ»
¼ÌÃÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Εργάτη Παραγωγής (κωδ. ΕΡ-18)
Το έργο: ¤ ÄÌÄÏÆ½Ô ÐÖÄÑÍÕ» ÐÑÇ ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÄÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÍÑÄ¼ÀÑÓÌ
ÄÊÑÖÓÑÈÊÎÌÇÕÀÌÎÌ
Προδιαγραφές θέσης:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÑÄÕÌÈÊÍ¿»ÆÄÌÈÊÍ¿ËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÒºÐÄÈÔ
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼À»ÐÄÑÄÕÌÈÊ½
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÊÀÈºÅÄÐÇÐÄÑÄÕÌÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
ÑÄÕÌÈÊ½ÏÍÅ¼Ë
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÇÔÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
ÐÄÌºÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¢ÖÆºÌÄÈÀ ÊÀË½ÀÏÍÖÐÈÀÐÑÈÊ½ 
ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÖÑ½ÌÍÇÔÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
®È ÖÍÂ»ÅÈÍÈ ÍÖ ËÇÏÍ¿Ì ÑÈÔ ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ¬ÄÐÀ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔ
ÑÓÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink: https://swr.gr/AfcTr.
¢ÌÇÄÏÎÌÍÖÄÑÍÖÔÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÓÔÊÀÑ¬ÑÇÃÈÀ
ÃÈÊÀÐ¼ÀÖÍÁÍË»ÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÊÀÈ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÇÐÖÌÀ¼ÌÄÐ»
ÑÍÖÔÆÈÀÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÑÍÖÔ
ÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÑÇÌÈÒÀÌ»ÏÍÎÒÇÐ»ÑÍÖÔÐÑÇÌ
ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÇ ÄÑÀÈÏ¼À ¸ËÄÔ ÍÈ ÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔ
ËÀÁ¬ÌÍÖÌ À¬ÌÑÇÐÇ ÊÀÈ ÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈ Ä
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
°À ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ÀÔ Myconian Kyma  B NFNCFS
PG%FTJHO)PUFMT Myconian Naia Luxury Suites 
B NFNCFS PG 1SFGFSSFE )PUFMT  3FTPSUT  ÊÀÈ
Myconian Korali 3FMBJTFU$IBUFBVY ÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ì
ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSL1D°ÀÁÈ
ÍÆÏÀÅÈÊ¬ÌÀÐÑºËÑÍÌÑÀÈÖ½ÂÈÌÊ§ÀÊÑÖË¼ÃÇ

LOGISTICS

ÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔÄÍÏÈÊ»Ô
ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÄÈÒÖÍ¿ÄÌÀÏÍÐË¬
ÁÍÖÄÐÑÇÆÄÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÄÅÍÃÈÀÐÑÈÊ»ÔÀËÖÐ¼ÃÀÔ
Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών
Αρμοδιότητες θέσης:
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÈÐÑ»ÔÄÅÀÏÍÆ»Ô
ÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔ
ÑÓÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÍÈ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÃÏÍÍË½ÆÇÐÇÔÀÍÐÑÍËÎÌÊÀÈÑÇÔÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÔÑÓÌ
ÃÈÀÒºÐÈÓÌÄÑÀÅÍÏÈÊÎÌºÐÓÌ ÄÁ¬ÐÇÑÍÁºË
ÑÈÐÑÍÄ¼ÄÃÍÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌÊÀÈÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÍ
ºËÄÆÕÍÑÍÖÊ½ÐÑÍÖÔÃÈÀÌÍ»Ô
q´ËÄÆÕÍÔÑÇÔÀ½ÃÍÐÇÔÊÀÈÑÍÖÊ½ÐÑÍÖÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÌÄÏÆ»ÐÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÀÌÀÊÀÑÀÌÍ»Ô
ÑÓÌÃÈÀÒºÐÈÓÌ½ÏÓÌÊÀÈÏÍÐÀÏÍÆ»ÑÍÖË¬ÌÍÖ
ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÍÖÏÍÊ¿ÑÍÖÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÀÀÏ½ÃÈÀÑ»ÀÑÀ Ä
ÐÑ½ÕÍ ÑÇÌ ÈÐÑ» ÄÅÀÏÍÆ» ÑÓÌ ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌºÐÓÌ ¨¥² ÊÀÈÑÍÖÄÑÀÈÏÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÇÕÀÌ»ÀÑÀºÏÆÍÖ ÊÀÈÑÓÌÇÄÏÍÇÌÈÎÌ
ÀÏÀËÀÁ»ÔÊÀÈÀÏ¬ÃÍÐÇÔ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÄÏÆÀÐÈÎÌÊÀÈÐÑÄÌ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ
ÑÀÀÏ½ÃÈÀÑ»ÀÑÀÀÍÐÑÍËÎÌÑÓÌÑÏÈÎÌÊºÌÑÏÓÌ
ÃÈÀÌÍ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ ÃÄÈÊÑÎÌ ºÑÏÇÐÇÔ À½ÃÍÐÇÔ
ÊÀÈ ÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÍÖ ÀÅÍÏÍ¿Ì ÐÑÍ ÀÌÑÈÊÄ¼
ÄÌÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Τυπικά προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ ¢¥»°¢¥ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
ÄÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÍÌÑÍºÀ-PHJTUJDT 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÑÍÖÊË¬ÃÍÖ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÓÌËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ 8.4&31
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄËºÆÕÍÖ
ÑÍÖÊÖÊËÎÀÑÍÔÑÓÌÄÒÌÈÊÎÌÄÑÀÅÍÏÎÌ
ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÇÔÀÐÑÈÊ»ÔÃÈÀÌÍ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
Επιθυμητές δεξιότητες:
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
ÊÀÈÄÈÄÏÈÐÍ¿ÄÏÆÀÐÈÎÌ

q³ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇ
ÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄºÅÀÐÇ
ÐÑÇÌÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÑÓÌÄÏÆÀ×½ÄÌÓÌ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÇÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÍÖÒÀÄÈËÄÕÒÄ¼ ÒÀÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼
Ä¼ÑÄÐÑÍÊºÌÑÏÍÃÈÀÌÍ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÀ®ÈÌ½ÅÖÑÀ
¡ÍÈÓÑ¼ÀÔÄ¼ÑÄÐÑÇ§¬ÌÃÏÀ ÑÑÈÊ»Ô ÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÍÌ
Ñ½ÍÊÀÑÍÈÊ¼ÀÔÑÍÖÑÇÔ®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿Ì
ÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS4VC8KÊÀÈÄÈËºÆÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό
θέσης WMS27.
¤Data Media–Καϊσίδης Ντέμης & Σια Ε.Ε.ÃÏÀ
ÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬À½ÑÍ 
ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÍÕÍÌÃÏÈÊ½Ä½ÏÈÍ ÊÀÑºÕÄÈÊÍÏÖÅÀ¼À
ÒºÐÇÀÌ¬ÄÐÀÐÑÈÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖÊË¬ÃÍÖÊÀÈºÕÄÈ
ÈÐÑÍÍÈÇÒÄ¼ Ä *40  ÊÀÈ *40  ÆÈÀ ÑÍ
Ð¿ÌÍËÍÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈ
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÀÆÊÀÃ¬ ÆÈÀÑÈÔ
ÊÄÌÑÏÈÊºÔÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Αποθηκάριο/Οδηγό
Αρμοδιότητες θέσης:
qÈÄÌºÏÆÄÈÀÃÏÍÍËÍÆ¼ÓÌÊÀÈÀÏÀÃ½ÐÄÈÔ
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔMPHJTUJDT
ÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ 
ÀÏÀËÀÁ»ÊÀÈÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
qÖÌºÄÈÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌºÆÊÀÈÏÇÊÀÈ¬ÏÑÈÀ
ÍËÍÊË»ÏÓÐ»ÑÍÖÔ
Προϋπηρεσία–εξειδικευμένες γνώσεις:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÄÔÒºÐÄÈÔ
ÍÃÇÆ½ÔÃÈÀÌÍÎÌÀÍÒÇÊ¬ÏÈÍÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô &31ÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇÇ¿ÀÏÉÇÃÈËÎÀÑÍÔ
¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Προσφέρονται:
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÅÍÏ¬À½ÊÀÈÏÍÔÑÇÌÄÑÀÈÏÄ¼À
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀ
ÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό
θέσης (DAT-DRVLOG)ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS8*KC
¢ÑÀÈÏ¼À ÐÑÇÌ ¦¿ÏÍ ÍÖ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ ÐÑÍÌ
ÑÍºÀÑÍÖÕÍÌÃÏÈÊÍ¿ÊÀÈËÈÀÌÈÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖ Ä¼ÃÇ
ÖÄÏÀÆÍÏ¬Ô ×ÇÑ¬¬ÄÐÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Αποθηκάριους
§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS+#R,*
Υπάλληλος Αποθήκης/Logistics
Έδρα:#JFMFGFME
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀNessLogÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌ
-PHJTUJDTÊÀÈÃÈÄÉ¬ÆÄÈÑÍÌÑÄËÓÌÄÈÀÊ½ºËÄÆÕÍÄÉÀÆÓ
ÆÎÌÐÄÑÍÍÒÄÐ¼ÄÔÐÑÇÄÏÀÌ¼À«ÔÍÖÃºÑÄÏÍÔÊÀÈ
ÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÍÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔ ÀÏºÕÍÖÄÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔ
Ë¿ÐÄÈÔÐÄÒºÀÑÀÄÑÀÅÍÏ¬ÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄÍ
ÏÄÖ¬ÑÓÌË»ÏÓÔÀÌÑÀÍÊÏ¼ÐÈÀÐÑÈÔÄËÀÑÄÈÀÊºÔ
ÀÔÀÌ¬ÆÊÄÔ§ºÐÓÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÀÔ 
ÀÏºÕÍÖÄÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÌÄÑÀÅÍÏ¬ÊÀÈÀÍÒ»ÊÄÖÐÇ
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ ½ÓÔÊÀÈÆÈÀÑÇÌÀÏÍÕ»Ë¿ÐÄÓÌÐÑÍÌ
ÑÍºÀ¥° ÐÄÍË½ÊËÇÏÇÑÇÌ¢ÖÏÎÇ
Περιγραφή θέσης:ÑÀÊÀÒ»ÊÍÌÑ¬ÐÀÔÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÑÀÈ
ÇÊÀÑÀÕÎÏÇÐÇÊÀÈÍºËÄÆÕÍÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÑ¬
ÑÇÌÄ¼ÐÍÃÍÊÀÈºÉÍÃÍÑÍÖÔÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À¢ÈËºÍÌ
ÒÀ Ä¼ÐÑÄ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ ÆÈÀ ÑÇÌ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÊÀÈ ÑÍÌ
ÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÈÑÍÖÔÍÃÇÆÍ¿Ô ÁÄË
ÑÈÎÌÍÌÑÀÔºÑÐÈÑÍÌÏÖÒ½ÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÐÑÀËÀ¼ÐÈÀ
ÈÀÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÊÀÈÀÌÀ½ÐÀÐÑÇÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄ
ÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÀÔÆÏÀÅÄ¼À
Ανάλυση καθηκόντων:
qÀÏÀËÀÁ»ÊÀÈÀÍÐÑÍË»ÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÊÀÑÀÕÎÏÇÐ»ÑÍÖÔ
q´ËÄÆÕÍÔ ÊÀÒÍÏÈÐ½ÔÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈÐÓÐÑ»ÑÍÍÒºÑÇÐÇÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÄÑÀÅÍÏ¬
ÑÍÖÔÄÌÑ½ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀ½ÌÓÌ
q ÍÆÏÀÅºÔ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑÇÔÀÌÀÕÎÏÇÐÇÔÊÀÈ¬ÅÈÉÇÔ
ÑÓÌÍÕÇ¬ÑÓÌ
¤ÒºÐÇÄ¼ÌÀÈ¬ÄÐÀÃÈÀÒºÐÈÇ Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇ
ÐÇÔ ÏÓÈÌºÔÎÏÄÔ À½ÄÖÑºÏÀºÓÔÀÏÀÐÊÄÖ»
Προφίλ υποψήφιου:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÓÌ-PHJTUJDT
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.40GGJDF
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q Ï¼ÐÑÇÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼À ÀÉÈÍÈÐÑ¼ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ºÐÀÐÄÍ¬ÃÀ
ÈÀÑÇÌÄÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇË»Ô
ÍÈ½ÑÇÑÀÔÕÏÄÈÀ×½ÀÐÑÄÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÍÖÌÈÎÒÍÖÌ
ÈÊÀÌÍÍÈÇºÌÍÈÄÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÑÍÖÔÈÀÀÖÑ½ÌÑÍÌ
Ë½ÆÍÀÏºÕÍÖÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÑÀÈÏÈÊ½ÊË¼ÀÊÀÈÊÀ
ËºÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÀÌºËÈÉÇÔ ÐÑÇÏ¼×ÍÌÑÀÔÄÑÍÌÑÏ½Í
ÀÖÑ½ÑÍÖÔÄÏÆÀ×½ÄÌÍÖÔÐÑÇÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÑÍÖÔ
ÄÉºËÈÉÇ¢¬ÌÄ¼ÐÑÄÐÖÌÇÒÈÐºÌÍÈÐÄÀÉÈ½ÈÐÑÇÊÀÈ
ÀÖÑ½ÌÍÇÄÏÆÀÐ¼À ºÕÄÑÄÊÀË»ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÒºËÄÑÄÌÀÄÈÐºËÒÄÑÄÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ  ÐÑÄ¼ËÑÄ ÀÔ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ ÐÑÍ
link: IUUQTTXSHS"+I:8

ΟΔΗΓΟΙ

¼ÐÑÄÖÑÇÄÖÊÀÈÏ¼ÀÆÈÀ
Οδηγούς Φορτηγών
Κατηγορίας CE στην Αγγλία
ÓÏÄ¬ÌÑ»ÐÄÈÔ ÃÓÏÄ¬ÌÃÈÀÍÌ» ÍÈÁºÔºÓÔ
ÄÖÏÎÀÌ¬ÄÁÃÍ¬ÃÀ ÄÖÏÎÀÌ¬ÎÏÀÆÈÀ
ÖÄÏÓÏ¼ÄÔ
§¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÄÑÀÅÍÏÎÌÑÍÖ
¤ÌÓºÌÍÖ¡ÀÐÈËÄ¼ÍÖÀÌÀ×ÇÑ¬ÍÃÇÆÍ¿ÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
$&ÆÈÀÌÀÄÏÆÀÐÑÍ¿ÌÐÄ¼ÀÀ½ÑÈÔÃÈ¬ÅÍÏÄÔÁ¬
ÐÄÈÔÑÍÖÔÐÑÇÌ ÆÆË¼ÀÀÍÃÇÆÄ¼ÑÄÀ½ÀÍÒ»ÊÇ
ÐÄ ÀÍÒ»ÊÇ » À½ ÀÍÒ»ÊÇ ÐÄ ËÈ¬ÌÈ ¤ ÄÑÀÈÏ¼À
ÃÈÀÒºÑÄÈÊÀÈÌÍ¿ÏÈÀÍÕ»ÀÑÀÑÓÌ%"'ÊÀÈ."/ Ä
ÑÈÔÑÄËÄÖÑÀ¼ÄÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ ÐÖÐÑ»ÀÑÀÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
ÊÀÈÀÌºÐÄÈÔÆÈÀÑÍÌÍÃÇÆ½ÀÏºÕÄÑÀÈË»ÏÇÔÊÀÈ
ÀÍÈÁ½ÄÌÇ ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ  ÐÑ»ÏÈÉÇ ÐÑÇÌ ÍÃ»ÆÇÐÇ
ÐÑÍÖÔÀÆÆËÈÊÍ¿ÔÃÏ½ÍÖÔ ÎÐÑÄÌÀÄ¼ÐÑÄºÑÍÈÍÈ
ÊÀÈ¬ÌÄÑÍÈÏÈÌÉÄÊÈÌ»ÐÄÑÄÑÇÃÍÖËÄÈ¬
ÖÑ»Ä¼ÌÀÈÇÃºÐÄÖÐ»ÑÍÖÔÐÄÄÐ¬Ô ÖÑºÔÄ¼ÌÀÈ
ÒºÐÄÈÔË»ÏÍÖÔÊÀÈ½ÌÈÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÄÄÑÀÈÏ¼À
ÍÖËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÐÑÍ¤ÌÓºÌÍ¡ÀÐ¼ËÄÈÍÆÈÀ¬ÌÓ
À½ÕÏ½ÌÈÀ´ÌÀÀÐÅÀËºÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÆÈÀÊ¬ÒÄÍÃÇÆ½
Απαιτήσεις:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÁÀÐÈÊ½Ä¼ÄÃÍÀÆÆËÈÊÎÌ
q»ÌÄÔÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÁÀÏºÀÅÍÏÑÇÆ¬
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ$& ÐÄÕÎÏÄÔÑÇÔ¢¢» ÆÆË¼À
Βασικές απαιτήσεις:
q¼ËÓÀ$&
q¥ÐÕ¿ÓÌÂÇÅÈÀÊ½ÔÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÔ
q¥ÐÕ¿ÍÖÐÀÊ¬ÏÑÀ%2$ »ÊÓÃÐÑÍÃ¼ËÓÀ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÖÍÁ¬ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÀ
ÀÆÆËÈÊ¬  Ä Ë»ÏÇ ÐÑÍÈÕÄ¼À ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÊÀÈ ÒÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ À×¼ ÐÀÔ ÀÄÖÒÄ¼ÀÔ ÐÑÍ link:
IUUQTTXSHSHL96 ÈÀ ½ËÀ ÑÀ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÒÀ
ÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
.ÄÆ¬ËÇÄÑÀÈÏ¼ÀÄÍÏ¼ÀÔÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÀÀÐÕÍË»ÐÄÈÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Οδηγού Βυτιοφόρου
Υγρών Καυσίμων
.ÄÐ¿ÁÀÐÇÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
ÐÑÈÔÄÉ»ÔÄÏÈÍÕºÔ
q ÑÑÈÊ»
qÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
q¡½ËÍ
q¦ÀÐÑÍÏÈ¬
q¯ÍÃ½Ç
Ελάχιστες απαιτήσεις:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÆÖÌÀÐ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
$¦ÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ ÐÄÈÐÕ¿
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÔ
ÆÈÀÄÑÀÅÍÏ¬ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ ¢¥ ÐÄÈÐÕ¿
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÍÃÇÆÍ¿
ÆÈÀÁÖÑÈÍÅ½ÏÀÍÕ»ÀÑÀ "%3 
ÐÄÈÐÕ¿ºÕÏÈÑÇÌ
qÄÖÊ½ÍÈÌÈÊ½ÇÑÏÎÍ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÌ½ÔºÑÍÖÔ  ÓÔÍÃÇÆ½ÔÍÕ»ÀÑÍÔ
$ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Επιπλέον προσόντα: Θα συνεκτιμηθούν
ως επιπλέον προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔÍÃÇÆ½Ô»ÐÖÌÍÃÇÆ½Ô
ÁÖÑÈÍÅ½ÏÍÖÍÕ»ÀÑÍÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô
ÖÆÏÎÌÊÀÖÐ¼ÓÌ
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖ
qÑÖÕ¼Í °¢¥ÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
Κύρια καθήκοντα: ¨½ÏÑÓÐÇ ÃÈÀÌÍ»ÊÀÈÀÏ¬ÃÍÐÇ
ÊÀÖÐ¼ÓÌÐÄÏÀÑ»ÏÈÀ»ËÍÈÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔÄÁ¬ÐÇÑÈÔ
ÄÑÀÈÏÈÊºÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÊÀÈÑÍÖÔÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÔÀÐÅ¬
ËÄÈÀÔÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÊÀÈÃÄ¿ÐÄÈÔÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÐÑÍ
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖÊÀÈÐÑÇÌÄºÃÓÐÇ
ÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÊÍÖËÑÍ¿ÏÀÔ
ΠαρέχεταιÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÃÈÄÖÊÏÈÌ¼×ÍÌÑÀÔÑÈÔ
ÄÈÒÖÇÑºÔÄÏÈÍÕºÔÀÀÐÕ½ËÇÐ»ÔÑÍÖÔ¸ËÄÔÍÈ
ÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÒÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÑ¬ÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐ»ÑÍÖÔ¸ËÀ
ÑÀ¬ÌÓÀÌÀÅÄÏ½ÄÌÀÃÈËÎÀÑÀ ÑÖÕ¼ÀÊÀÈÈÐÑÍ
ÍÈÇÑÈÊ¬ÌÀºÕÍÖÌÇÄÏÍÇÌ¼ÀºÊÃÍÐÇÔÏÈÌÑÇÌ
ÏÍÒÄÐ¼ÀÖÍÁÍË»ÔÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÀÊËÇÒÍ¿ÌÐÄ
Ä½ÄÌÍÐÑ¬ÃÈÍÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ½ÌÍ½ÐÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈ
ÊÏÈÒÍ¿ÌÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÓÔÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÈÔÄË¬ÕÈÐÑÄÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ ÍÐÑÍË»
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS+,;* ÈÀ
½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΕΣΤΙΑΣΗ

.FE4FB)FBMUI4"JTMPPLJOHUPSFDSVJUGPSJUT
5* Miraggio Thermal Spa Resort JO 1BMJPVSJ
,BTTBOESB )BMLJEJLJ
Waiter/Service
The role: &OTVSF UIBU BMM HVFTUT BSF TFSWFE UP
UIFIPUFMTTUBOEBSEJOUIFSFTUBVSBOUCBSMPVOHF
BSFBT%JTQMBZIJHIFTUTUBOEBSETPGIPTQJUBMJUZBOE
XFMDPNFBSFEFNPOTUSBUFEBUBMMUJNFTXJUIJOBMM
GPPEBOECFWFSBHFBSFBT5BLFTPSEFSTGPS TFSWFT
XIFSFBQQMJDBCMF QSFQBSFT GPPEBOECFWFSBHFT
UPHVFTUTBTQFSUIFIPUFMTTUBOEBSETJOBGSJFOEMZ 
UJNFMZBOEFGGJDJFOUNBOOFS
Duties and responsibilities:
q(SFFUTHVFTUTBOEQSFTFOUTUIFNXJUIUIFNFOV
q*OGPSNTHVFTUTBCPVUUIFTQFDJBMJUFNT
GPSUIFEBZBOENFOVDIBOHFTJGBOZ
q4VHHFTUGPPEBOECFWFSBHFTUPUIFHVFTU
BOEBMTPUSZUPVQTFMM
q5BLFGPPEBOECFWFSBHFPSEFSTGSPNUIFHVFTU
POUIFPSEFSUBLJOHQBETPSPOUIFIBOEIFME
1PJOUPGTBMF 104 TZTUFN
q0CUBJOJOHSFWFOVFT JTTVJOHSFDFJQUT BDDFQUJOH
QBZNFOUT SFUVSOJOHUIFDIBOHF
q1FSGPSNJOHCBTJDDMFBOJOHUBTLTBTOFFEFE
PSEJSFDUFECZTVQFSWJTPS
q'JMMJOHJOGPSBCTFOUTUBGGBTOFFEFE
q0CTFSWFTHVFTUTBOEFOTVSFUIFJSTBUJTGBDUJPO
XJUIUIFGPPEBOETFSWJDF

q1SPNQUMZSFTQPOEUPHVFTUXJUIBOZBEEJUJPOBM
SFRVFTU
q.BJOUBJOJOHQSPQFSEJOJOHFYQFSJFODF 
EFMJWFSJOHJUFNT GVMGJMMJOHDVTUPNFSOFFET 
PGGFSJOHEFTTFSUTBOEESJOLT SFNPWJOHDPVSTFT 
SFQMFOJTIJOHVUFOTJMT SFGJMMJOHHMBTTFT
Incentives & fringe benefits:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q"DDPNNPEBUJPOBDDPSEJOHUPPSJHJO
PVUPG)BMLJEJLJ
q%ZOBNJD GSJFOEMZBOEIJHIMZEFNBOEJOH
QSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q.FBMTEVSJOHIPUFMPQFSBUJOHQFSJPE
"QQMZUPIUUQTTXSHS/%CX3
5PS)PUFM(SPVQ XJUIBTJHOJGJDBOUIJTUPSZJOIPTQJUBMJUZ
GPSNPSFUIBOZFBSTJTTFFLJOHUPSFDSVJUUBMFOUFE
BOEQBTTJPOBUFQSPGFTTJPOBMTGPSTFBTPOEagles
Palace & Eagles Villas BVOJRVF MVYVSZSFTPSU
JO(SFFDFJTTFFLJOHGPS
Assistant Waiters/Waitresses
(à la carte restaurants)
Location0VSBOPVQPMJT $IBMLJEJLJ
Position Summary: 5IF"TTJTUBOU8BJUFS8BJUSFTT
XJMMIBWFUPXPSLFGGFDUJWFMZXJUIUIFSFTUBVSBOU
UFBNUPBDIJFWFUIFIJHIFTUHVFTUTBUJTGBDUJPOXJUI
CPUIGPPERVBMJUZBOETFSWJDFFYFDVUJPO
Key Responsibilities:
q"TTJTUBOETVQQPSUUIF8BJUFS8BJUSFTT 
FOTVSFBUBMMUJNFTBXBSNBNCJFODF
q4FSWFGPPEBOEESJOLPSEFSTBOEQSPWJEF
JOGPSNBUJPOSFHBSEJOHUIFNFOVBOEXJOFMJTU
q&OTVSFUIBUSFTUBVSBOUBOECVGGFUUBCMFT
BSFDMFBO PCTFSWFUIFPWFSBMMMPPL
PGUIFSFTUBVSBOUBSFB UBLFBDUJPOXIFOOFFEFE
LFFQTFSWJDFBSFBTDMFBOBOEUJEZ
q#FSFTQPOTJCMFGPSUIFCFTUVTFPGFRVJQNFOU
BOESFQPSUBOZNBMGVODUJPO
q.BJOUBJOQMFBTBOUJOUFSBDUJPOXJUIHVFTUT
BDDPSEJOHUPDPNQBOZTTUBOEBSET
q'PMMPXBIJHITUBOEBSEPGQFSTPOBMBQQFBSBODF
BOEIZHJFOFCFBXBSFPGSFDFOUIFBMUI
BOETBGFUZSFHVMBUJPOT
Requirements:
q1SPWFOXPSLJOHFYQFSJFODFNJOJNVNZFBST
BTBO"TTJTUBOU8BJUFS8BJUSFTTJOBGJOFEJOJOH
SFTUBVSBOUJEFBMMZXJUIJOB MVYVSZIPUFM
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG&OHMJTIMBOHVBHF
BTFDPOEMBOHVBHF (FSNBO 3VTTJBOPS'SFODI 
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBQMVT
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZXJUIFOWJBCMFDVTUPNFS
TFSWJDFTLJMMT QBTTJPOBUFBCPVUUIFKPC
BOEUFBNQMBZFS
q(PPEFYQFSJFODFXJUIDBTISFHJTUFS
BOEPSEFSJOHJOGPSNBUJPOTZTUFN .JDSPT 104
q%FHSFFEJQMPNBJOIPTQJUBMJUZXPVMECFBOBTTFU
Benefits:
q$PNQFUJUJWFTBMBSZSFNVOFSBUJPOCBTFE
PORVBMJGJDBUJPOT
q$BSFFSEFWFMPQNFOUJOBGBTUQBDFEHSPXJOH
XPSLFOWJSPONFOU
q%BJMZNFBMTBOEBDDPNNPEBUJPO
q5SBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
1MFBTF TFOE BO VQEBUFE DW XJUI SFDFOU QIPUP
UP UIF GPMMPXJOH link: IUUQTTXSHS()U*. All
BQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEBTTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
XXXUPSIPUFMHSPVQHS
5PAvantis Suites Hotel 4*ÐÑÇÌ¢ÏºÑÏÈÀ ×ÇÑÄ¼¬ÄÐÀ
Ά Μάγειρα
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÍlink: https://swr.
HSZ.24°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
¤&SNJB)PUFMT3FTPSUT ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÑÇÔPremier Luxury Mountain
Resort ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑP#BOTLPÑÇÔ¡ÍÖËÆÀÏ¼ÀÔ
Bartender
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÉºÌÇÔ
ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÑÇÔÁÍÖËÆÀÏÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏÀÆÓÆ»ÊÀÅºÊÀÈÊÍÊÑºÈË
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ ÐÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ 
ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ¬ÕÀÏ¼ÐÀÑÀ
Παρέχονται:ÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÃÈÀÑÏÍÅ» ÃÈÀÍ
Ì» ÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇ½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖËÇÏÍ¿Ì
ÑÈÔÓÔ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÒÀÐÖÌÍÃÄ¿ÍÌÑÀÈÀ½
Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHSFE.(
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍArte & Mare Elia SuitesÐÑÇ§¿
ÊÍÌÍ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÆÈÀÑÍ 
Sushi Chef
Απαραίτητα προσόντα:¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÈÀÓÌÈÊ»Ô
ÊÍÖ×¼ÌÀÔ
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»
qÈÀÑÏÍÅ»
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈ½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈ
Ê¬ÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSQF8C ÖÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
5IFPresident Hotel TFFLTUPDPWFSUIFQPTJUJPOPG
Waiter/Waitress
Job purpose:5IFQVSQPTFPGUIFSPMFJTUPUBLFPSEFST
BOEEFMJWFSGPPEBOECFWFSBHFTUPPVSDVTUPNFST
6MUJNBUFMZ ZPVTIPVMECFBCMFUPQSPWJEFBOFYDFMMFOU
PWFSBMMHVFTUFYQFSJFODF
Key accountabilities of the role:
q1SPWJEFFYDFMMFOUDVTUPNFSTFSWJDFUPFOTVSF
TBUJTGBDUJPO
q(SFFUDVTUPNFSTBOEQSFTFOUNFOV
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q.BLFNFOVSFDPNNFOEBUJPOTPSTIBSF
BEEJUJPOBMJOGPSNBUJPOVQPOSFRVFTU
q5BLFBOETFSWFGPPEESJOLTPSEFSTBOEVQTFMM
BEEJUJPOBMQSPEVDUTXIFOBQQSPQSJBUF
q"SSBOHFUBCMFTFUUJOHTBOENBJOUBJOUBCMFT
DMFBOBOEUJEZ
q$IFDLQSPEVDUTGPSRVBMJUZBOEDPSSFDU
BOZQSPCMFNT
q%FMJWFSDIFDLTBOEDPMMFDUQBZNFOUT
q8PSLJOHDMPTFMZXJUIBMMTFSWJOH
BOELJUDIFOTUBGG
q'PMMPXBMMSFMFWBOUIFBMUIEFQBSUNFOUSVMFT
SFHVMBUJPOTBOEBMMDVTUPNFSTFSWJDFHVJEFMJOFT
Candidate profile:
q1SPWFOXPSLFYQFSJFODFBTBXBJUFSPSXBJUSFTT
q4FSWJDFPSJFOUBUJPOBOEFYDFMMFOU
PSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q1SPCMFNTPMWJOHBOEEFDJTJPONBLJOHTLJMMT
q)BOETPOFYQFSJFODFXJUIDBTISFHJTUFS
BOEBOZPSEFSJOHJOGPSNBUJPOTZTUFN
q"DUJWFMJTUFOJOHBOEFGGFDUJWFDPNNVOJDBUJPO
DPNQFUFODJFT
q(PPEQIZTJDBMDPOEJUJPO
q&OHMJTIMBOHVBHF
Competencies:
q5FBNCVJMEJOHBOEDPPQFSBUJPO
q"DIJFWFNFOUPSJFOUBUJPO
q$VTUPNFSGPDVT
q1SPGFTTJPOBMDPNNVOJDBUJPO
q$PNNJUNFOUUPDPOUJOVFTMFBSOJOH
4VCNJUUPlink: IUUQTTXSHSUKC$
®½ÈËÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌΚυπριώτη ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈ
ÐÑÇÌ¦Ó ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Sous Maitre-Captain Εστιατορίου
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÐÍÖÃÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ ÒÄÑÈÊ½Ô
ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÒºËÇÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÊÀÈÆÌÎÐÇ
qÌÎÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÑÇÔÄÐÑÈÀÑÍÏÈÊ»ÔÑºÕÌÇÔ
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÃÖÌÀÈÊ»
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÁÈ
ÍÆÏÀÅÈÊ½ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÍË½ÐÓÇ
ÏÍÐÎÍÖ ºÐÓÑÍÖÐÖÌÃºÐÍÖhttps://swr.
HS.[)
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Poseidonion Grand Hotel ÐÑÈÔ
ºÑÐÄÔ ×ÇÑÄ¼
Α’ & Β’ Σερβιτόρο
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÊÏÀÐÈÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÀ½§¬ÈÍºÕÏÈ®ÊÑÎÁÏÈÍ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍIUUQTTXSHS#V,0I
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌCastello Village Resort ÐÑÍ
¼ÐÐÈÀÐÈÒ¼ÍÖ¦Ï»ÑÇÔÄÈÒÖÄ¼ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Α’/Β’ Μάγειρα Ζεστής Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:
qÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÀÆÄÈÏÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÊÄÌÑÏÈÊ»ÊÍÖ×¼ÌÀ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÖÆÄ¼ÀÔ
Επαγγελματικές ικανότητες:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀºÓÔ®ÊÑÓÁÏ¼ÍÖ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»Ô
qË»ÏÇÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q±ÂÇËºÔÀÍÃÍÕºÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: https://
TXSHSI6SO3ÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÀÏÀºÌÍÖÌÖ½Ë»ÏÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÐÑÍÀÏÕÄ¼ÍÑÍÖ)3
EFQBSUNFOUÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔÆÈÀÃÈ¬ÐÑÇÀÇÌÎÌ
ÊÀÈÃÄÌÒÀÏÍÓÒÍ¿ÌÑÀÈÐÄ¬ËËÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
°Í Afitis Boutique Hotel×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Pastry Chef
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ¬ÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÀ 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆ»ÔÃÈÄÒÌÎÌÊÀÌ½ÌÓÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÐÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀ )"$$1ÊÀÈ*40
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
qÀÏÀÐÊÄÖ»ÃÈÄÒÌÎÌÊÀÈÄËËÇÌÈÊÎÌÆËÖÊÈÐ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÐÑÇÐ¼ÀÑÍÔQBUJTTFSJFÐÄCVGGFUB
MBDBSUFTIPXGSJEHFT
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q³ÊÏÓÔÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»Ô
ÊÀÈÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÏÍÐÅÍÏ¬ÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
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q&ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔ
ÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
ÄÏÍÐÅÍÏ¬½ÌÈÇÔÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍhttps://swr.gr/5tNjw¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖÃÄÌÒÀ
ÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀÀÉÈÍ
ËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿¸ËÀ
ÑÀFNBJMTÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
ÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ»×Ó»ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
Barista/Bartender
Costa Navarino JT UIF OFX QSJNF EFTUJOBUJPO JO
UIFNFEJUFSSBOFBO XJUIBTUSPOHDPNNJUNFOUUP
TVTUBJOBCMFQSBDUJDFTBOEFOWJSPONFOUBMSFTQPOTJCJMJUZ
-PDBUFEJOUIF(SFFLSFHJPOPG.FTTJOJBJOTPVUIXFTU
1FMPQPOOFTF $PTUB/BWBSJOPJTTFUBHBJOTUBCBDLESPQ
PG VOTQPJMFE  CSFBUIUBLJOH TFBTJEF TDFOFSZ BOE
  ZFBST PG IJTUPSZ $PTUB /BWBSJOP DVSSFOUMZ
DPNQSJTFTUXPMVYVSZ.BSSJPUUNBOBHFEQSPQFSUJFT 
5IF8FTUJO3FTPSU$PTUB/BWBSJOPBOE5IF3PNBOPT 
BMVYVSZDPMMFDUJPOSFTPSU PGGFSJOHBUPUBMPG
HVFTUSPPNT  TVJUFT  WJMMBT  B TUBUFPGUIFBSU
N)PVTFPG&WFOUTDPOGFSFODFDFOUFS UIF
"OB[PF4QB5IBMBTTPUIFSBQZ UXPTJHOBUVSFHPMG
DPVSTFT FYRVJTJUFHPVSNFUEJOJOHWFOVFT TIPQT
BOECPVUJRVFT GJSTUDMBTTDIJMESFOTGBDJMJUJFTBOE
NVMUJQMFTQPSUTBOEBDUJWJUJFT5IFBXBSEXJOOJOH
5IF3PNBOPT BMVYVSZDPMMFDUJPOSFTPSUBOE5IF
8FTUJO3FTPSU$PTUB/BWBSJOPBSFTFFLJOHGPS#BSJTUB
#BSUFOEFSEFEJDBUFEJOFOTVSJOHUIFQFSGFDUOFTTJO
FWFSZEFUBJMBOEDVTUPNFSTFSWJDF DSFBUJOHNFNPSBCMF
FYQFSJFODFT JOBOFYDFMMFOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
Being part of our Food & Beverage team
you will need to:
q1SPKFDUBQMFBTBOUBOEQPTJUJWFQSPGFTTJPOBM
JNBHFUPBMMDPOUBDUTBUBMMUJNFT
q.BOBHFDVMUVSBMOFFETBOEFYQFDUBUJPOT
PGHVFTUT
q6QTFMMBOEJEFOUJGZPGBEEJUJPOBMSFWFOVF
PQQPSUVOJUJFT
q.BJOUBJOBOEBEIFSFUPCJMMJOHQPMJDJFT
BOEQSPDFEVSFT
q#FQVODUVBMPGBUUFOEBODFUPFBDITIJGU
q.BJOUBJOQPTJUJWFUFBNXPSLBUBMMUJNFT
q.BTUFSQSPEVDULOPXMFEHFBOECFBCMF
UPDPNNVOJDBUFJUXJUIBOFOUIVTJBTUJDXBZ
UPIPUFMHVFTUT
q1FSGPSNUBTLTBMMPDBUFEUPZPVCZUIFTVQFSWJTPST
BOEFOTVSFBMMEVUJFTDBSSJFEPVUUIPSPVHIMZBOE
POUJNF
q1SFQBSFNJTFFOQMBDFGPSBMMUIFPQFSBUJOH
FRVJQNFOUPGUIFPVUMFU
To be successful in this role you will:
q#FBQFSTPOXJUIFOWJBCMFDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q)BWFZFBSTFYQFSJFODFJOUIF'PPE
BOE#FWFSBHFJOEVTUSZ4FSWJDFFYQFSJFODF
BUB IPUFMQSFGFSSFE
q#FBHSFBUDPNNVOJDBUPSXIPBMMVSFTHVFTUT
GSPNBMMPWFSUIFXPSME
q)BWFVOGMBQQBCMFUFNQFSBNFOU
BOEQSPGFTTJPOBMJOUFHSJUZ
q#FBOJOTQJSJOHUFBNQMBZFS
q4FUUIFFYBNQMFXJUIZPVSQSPQFS
DPNNVOJDBUJPOFUJRVFUUF CPUIXSJUUFO
BOETQPLFO UPXBSETJOUFSOBM
BOEFYUFSOBMHVFTUT
q4QFBL XSJUFBOEDPOWFSTFGSFFMZJOCPUI(SFFL
BOE&OHMJTI,OPXMFEHFPG(FSNBO
BOEPS3VTTJBOMBOHVBHFJTBOBEWBOUBHF
q)BWFHPPEDPNQVUFSTLJMMT
Costa Navarino offers:
q$IBODFUPCFEFWFMPQFEXJUIJOUIFNPTU
JOOPWBUJWFPQFSBUPSPGMJGFTUZMFIPTQJUBMJUZ
CSBOETJOUIFXPSME
q®OHPJOHUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
q"DDPNNPEBUJPOJOUIFWJDJOJUZPG$PTUB
/BWBSJOP GPSOPO.FTTJOJBOSFTJEFOUT 
q.FBMTXJUIJOUIFQSFNJTF
q8PSLJOHVOJGPSNTBOEUIFJSDMFBOJOHJSPOJOH
XJUIJOUIFQSFNJTF
q1SJWBUFNFEJDBMQMBO
q6TFPG/BWBSJOP%VOFT'BDJMJUJFT BDDPSEJOH
UPUIFSFMFWBOUQPMJDJFT
1MFBTFOPUF$7TOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFT
XPOU CF UBLFO VOEFS DPOTJEFSBUJPO *G ZPV BSF
JOUFSFTUFE JO UIJT FYDJUJOH PQQPSUVOJUZ UP HSPX
XJUIJOUIFNPTUJOOPWBUJWFIPTQJUBMJUZPQFSBUPS 
QMFBTFTFOEBO&OHMJTISFTVNFBOEBQIPUPHSBQI
UPlinkIUUQTTXSHS$+XRN
¤AMC ÀÉÈÍËÍÆÄ¼ÐÑÄËºÕÇÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÍÖ
Σερβιτόρου
Ä ÄÆ¬ËÄÔ ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔ ÍÌ¬ÃÄÔ     ÐÑÇ
§¬ËÑÀ ÐÑÇÌ¥ÏËÀÌÃ¼ÀÊÀÈÐÑÍ¤ÌÓºÌÍ¡ÀÐ¼ËÄÈÍ
Οι κατάλληλoι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν:
qÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÊÀÈÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¤ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
Παρέχεται: ÄËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ 
ÀÐÅ¬ËÈÐÇ ÐÖÁ½ËÀÈÍÇÌÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈ
Ê½ÑÍÖÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHS;PWÐÇÄÈÎÌÍÌÑÀÔ
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌκωδικό WMIU2018 ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ
ÐÑÀÑÇËºÅÓÌÀÊÀÈ
MarBella S.A. BIPUFMDPNQBOZUIBUPQFSBUFTJOBO
JEZMMJDMPDBUJPOBUUIF4PVUI&BTUTJEFPG$PSGV*TMBOE
UXPMVYVSJPVT QSPQFSUJFT UIF.BSCFMMB$PSGV)PUFM
BOEUIF.BS#FMMB/JEP4VJUF)PUFM7JMMBT MBVODIFE
.BZ JTOPXSFDSVJUJOHGPSTFBTPO
Beverage Manager
Qualifications, skills & role:
q3FTQPOTJCMFGPSPSEFSJOH SFDFJWJOH JOWFOUPSZ 
PSHBOJ[JOHBOETFMMJOHXJOFCFWFSBHFT
GPSBMMEFQBSUNFOUT
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFJOTJNJMBS
QPTJUJPOJOBIJHIFOEFOWJSPONFOU
q0WFSTFFBMMXJOFQVSDIBTFTBOEDPTU
NBOBHFNFOU

q"TTJTUNFNCFSTBOEHVFTUTEVSJOHUIFEJOOFS
TFSWJDFXJUIXJOFSFDPNNFOEBUJPOTBOE
TFMFDUJPOGPSQFSGFDUQBJSJOHXJUIUIFJSEJOOFS 
EFDBOUJOHPGUIFXJOFBOEXJOFTFSWJDF
q%FWFMPQBUSBJOJOHQSPHSBNGPSBMMUFBN
NFNCFSTUPJNQSPWFUIFJSLOPXMFEHFPGXJOF
UBTUJOHBOEXJOFTFSWJDF
q4PMJELOPXMFEHFPGGPPEBOECFWFSBHFQBJSJOHT
q"TUSPOHVOEFSTUBOEJOHPGQSJDJOH CVEHFUT
BOEDPTUDPOUSPMT
q0QFSBUJPOBOEQSPHSBNNJOHLOPXMFEHF
PGBQPJOUPGTBMFTTZTUFN
q.VTUCFQBTTJPOBUFBCPVUXJOFGJOFEJOJOH
TFSWJDF
q5IFBCJMJUZUPEFUFSNJOFXJOFGBVMUT
BOENBJOUBJOQSPQFSUFNQFSBUVSFTJOPSEFS
UPTIPXDBTFQSPEVDUTBUUIFJSNBYJNVN
QPUFOUJBM
Benefits:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q%ZOBNJDIJHIMZQSPGFTTJPOBMFOWJSPONFOU
q$BSFFSEFWFMPQNFOUQSPHSBN
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHS/%KZ*8FBSFBOFRVBM
PQQPSUVOJUJFTFNQMPZFS$BOEJEBUFEFUBJMTXJMMCF
LFQUTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM"QQMJDBOUTUIBUXJMMQSPDFFE
UPUIFTFDPOEQIBTFPGUIFSFDSVJUNFOUQSPDFTT
XJMMCFDPOUBDUFEEJSFDUMZCZUIF)3EFQBSUNFOUUP
PSHBOJTFBOJOUFSWJFX JOQFSTPOPSTLZQF 1MFBTF
GPMMPXVTPOXFCTJUFBOE-JOLFE*OGPSUIFMBUFTU
DPNQBOZ OFXT BOE DBSFFS PQQPSUVOJUZ VQEBUFT
XXXNBSCFMMBHS XXXNBSCFMMBOJEPHS
ÀÔÆÍÇÑÄ¿ÄÈÍÕÎÏÍÔÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ ÑÇÔÀÏÑÍÍÈ
¼ÀÔÊÀÈÑÇÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΑπολλώνιον
Α.Β.Ε.Ε. ÇÍÍ¼ÀÃÈÀÒºÑÄÈºÌÀ¬ÏÑÈÀÍÏÆÀÌÓºÌÍ
Ã¼ÊÑÖÍ  ÀÏÑÍ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÓÌ ÐÑÇÌ ÄÖÏ¿ÑÄÏÇ
ÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀË»ÏÇ
ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÍÖ§ÀÏÊ½ÍÖËÍÖ
Ψήστη (Μαρκόπουλο)
Προφίλ υποψηφίων:
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦ 
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkhttps://swr.gr/
[M)XD»ÐÑÍÅÀÉ Ö½ÂÈÌÑÇÔÃÈÄ¿
ÒÖÌÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀ
ÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
°ÍÍËÖÑÄËºÔCastello Boutique Resort & Spa
ÐÑÍ ¼ÐÐÈ ÀÐÈÒ¼ÍÖ ¦Ï»ÑÇÔ  ºËÍÔ ÑÇÔ ÀËÖÐ¼ÃÀÔ
TNBMM MVYVSZ IPUFMT PG UIF XPSME  ÄÈÒÖÄ¼ ÆÈÀ
¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Σπουδαστές Tουριστικών Σχολών
για Πρακτική Άσκηση στο Εστιατόριο
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÔÇÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô 
ÄÃÈÊÀ¼ÓÀÏÀÊÑÈÊ»Ô¬ÐÊÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÌÎÐÇÀÊºÑÍÖÄÅÀÏÍÆÎÌ.4®GGJDF
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÌºÄÔÆÌÎÐÄÈÔÊÀÈÄÉºËÈÉÇ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑ¬ÑÍºÏÀÔ
ÑÇÔÏÀÊÑÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»ÔÄXJGJ
qË»ÏÇÃÈÀÑÏÍÅ»
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link
IUUQTTXSHSBL2%
°Í TUI Sensimar Blue Lagoon Palace  ºËÍÔ
ÑÍÖ#MVF-BHPPO(SPVQ ËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼À½ÑÍÌ§¬ÈÍ
ÑÍÖÐÑÈÔΚαλύβες ΧαλκιδικήςÊÀÈÃºÕÄÑÀÈ
ÀÈÑ»ÐÄÈÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÓÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÄÓÌ
Σερβιτόροι/ες
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ ÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ ÒÄÑÈÊ½Ô
ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÒºËÇÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÊÀÈÆÌÎÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»
ÑÍÖÔÄ¼ÑÄÀÄÖÒÄ¼ÀÔÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Ä¼ÑÄÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlink:IUUQTTXSHS"R8/»ºÐÓÑÍÖ
ÅÀÉÖ½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÏºÄÈÌÀÐÖÌÍÃÄ¿ÍÌÑÀÈÀ½
¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀAegean View Aqua Resort 
ÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÇÌ¦Ó ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
¬ÄÐÀ
Υπεύθυνο Μπαρ
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ 
ÑÍÌºËÄÆÕÍÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÇÌÍÐ½ÑÇÑÀÑÓÌ
ÀÏÀÆ½ÄÌÓÌÀÌÑÈÊÄÈºÌÓÌ

qÀºÕÄÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖÄÈÐÈÑÈÐÑÈÊÍ¿ÑÍºÀ 
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇ
qÀºÕÄÈÈÐÕÖÏ»ÆÌÎÐÇÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌºÊÒÄÐÇ
ÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ÊÀÈÄËºÆÕÍÖÊ½ÐÑÍÖÔ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍ
ÄÑÇÌÀÖÐÑÇÏ»ÄÅÀÏÍÆ»ÊÀÑÄÖÒÖÌÑ»ÏÈÓÌ
ÆÏÀÎÌ
qÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÀÐÕ½ËÈÀÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌ
ÐÄÐÕºÐÇÄÑÇÌÀ½ÃÍÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
ÑÍÖÊÀÈÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÃÈÍÏÒÓÑÈÊ¬ºÑÏÀ
qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÊÀËºÔÐÕºÐÄÈÔÄÑÍÖÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿Ô
ÊÀÈÑÍÖÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Καθήκοντα: ® ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔ Ï½ËÍÔ Ö¬ÆÄÑÀÈ
ÀÄÖÒÄ¼ÀÔ ÐÑÍÌ ÃÈÄÖÒÖÌÑ» ÑÍÖ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ À
Ä¼ÌÀÈ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ ÆÈÀ ÑÇ ÃÈÀÑ»ÏÇÐÇ ÑÍÖ ÖÂÇË½ÑÄ
ÏÍÖÃÖÌÀÑÍ¿ÄÈºÃÍÖÐÑÀÀÏ½ÃÈÀÑ»ÀÑÀ QPPM
CBS XBUFSQBSL 
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ ¢ËË¬ÃÀÔ
»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÓÀÑ¼ÓÌ 
BMMJODMVTJWF
qÀÖ¬ÏÕÄÈÈÐÕÖÏ»ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÊÀÈÑÇÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ )"$$1 
qÀÄËºÆÕÄÈÑÇÌÑÏÍÅÍÃÍÐ¼ÀÑÍÖÀÏ
ÊÀÈÑÈÔÊÀÑÀÌÀËÎÐÄÈÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ ÀÏÀËÀÁºÔ
ÄÈÐÑÏÍÅºÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÌÀÄÑÍÈ¬×ÄÈ
Ê¬ÒÄÇÌÈÀ¼ÀÀÍÆÏÀÅ»½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÌÀÑÇÃÈÄÊÄÏÀÈÎÌÄÈÄÑÍÖÔÖÄÖÒ¿ÌÍÖÔÑÍÖ
qÀºÕÄÈÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÍÖÐÕÄÑ¼×ÍÌÑÀÈÄÒºÀÑÀ½ÓÔÑÏ½ÅÈÀ 
Ê½ÐÑÍÔÊË
qÀºÕÄÈÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ ÃÄ¿ÑÄÏÇÆËÎÐÐÀ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ 
qÀÄ¼ÌÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÍÖÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÔÖÍËÍÆÈÐÑºÔ
&YDFM .JDSPT 
qÀÃÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇ
ÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
qÀÄ¼ÌÀÈÐÄÒºÐÇÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼Ö½¼ÄÐÇ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ link
IUUQTTXSHSP&0R
Βοηθός Μάγειρα
(κυρίως για ζύμες)
Η εταιρία: ¤ ÀËÈ¬ ÆÍÏ¬ Ä¼ÌÀÈ ¼À À½ ÑÈÔ À
ËÀÈ½ÑÄÏÄÔÊÀÈÈÍÄÈÑÖÕÇºÌÄÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÐÑÍÌ
ÑÍºÀ ÑÇÔ ÄÐÑ¼ÀÐÇÔ Ä ¼À ÐÄÈÏ¬ ÄÈÑÖÕÇºÌÓÌ
ÄÐÑÈÀÑÍÏ¼ÓÌÀÏ ÐÑÍ ÄÌÄÏÆÇÑÈÊ½ ÑÇÔ  ½ÓÔ ÑÍ
-BKPZBÊÀÈÑÍ%FBMT¤ÒºÐÇÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÊÍÖ×¼ÌÀÔÀÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÈÐÄÀÖÑ½ÌÍÈ
¬ÆÄÈÏÄÔÊÀÈÍÈ¬ÌÒÏÓÍÈÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÑÇÔÁ¬ÏÃÈÀÔ
Ο κατάλληλος υποψήφιοςÕÏÄÈ¬×ÄÑÀÈÌÀºÕÄÈÕÏ½ÌÈÀ
ÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄBMMEBZÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ 
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀÆÈÀÄÆ¬ËÇ
Ð¬ËÀÊÀÈËºÍÌÊÀÒÈÐ¬ÑÓÌÄÄË¬ÑÄÔÖÂÇ
ËÎÌÀÀÈÑ»ÐÄÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÌÀºÕÄÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÀ
ÍÏÆÀÌÎÐÄÈÊÀÈÇÆÇÒÄ¼Í¬ÃÓÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄ
ÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
Ο κύριος σκοπός της θέσης:
q¤¬ÏÈÐÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÇÔÊÍÖ×¼ÌÀÔÑÇÔÀËÈ¬Ô
ÆÍÏ¬Ô
q¤ºÌÄÖÐÇÊÀÈÇÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÀÌÒÏÎÓÌ
q¤ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÊÀÈÇÄÑÀÅÍÏ¬ÑÇÔÊÍÖËÑÍ¿ÏÀÔ
ÍÖÄÊÏÍÐÓÄ¼ ÑÓÌÍÅÄËÎÌÑÓÌÆÄÖ¬ÑÓÌ
ÀÔÆÈÀÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔ
q¤ÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÇÀÌ¬ÑÖÉÇ¼ÀÔÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»Ô
Í¬ÃÀÔÀÆÄ¼ÏÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÌ½Ô¬ÏÈÐÑÍÖÊË¼ÀÑÍÔ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÀÉ¿½ËÓÌÑÓÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÑÍÖÄ
ÐÊÍ½ÑÇÐÓÐÑ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
Τυπικά προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀ½ÀÌÎÑÄÏÇÐÕÍË»ÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊÎÌÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
q1PXFS1PJOU ¢YDFMÊÀÈ8PSE
q¤ÄÊÀ¼ÃÄÖÐ»ÑÍÖÐÄÐÕÍË»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
ÊÀÈÇÄÌÀÐÕ½ËÇÐ»ÑÍÖÄÑÇÀÆÄÈÏÈÊ» 
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
Ουσιαστικά προσόντα:
qÀÃÈÍÈÊÄ¼ÑÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔÑÇÔÊÍÖ×¼ÌÀÔ
¬ÆÄÈÏÄÔÊÀÈÀÌÒÏÎÍÖÔÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ 
POUIFKPCUSBJOJOH
qÀÄÌºÄÈÊÀÈÌÀÖÍÐÑÇÏ¼×ÄÈÑÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔ
ÐÄÊ¬ÒÄÅ¬ÐÇÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖÔ
qÀÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼¬ÏÈÐÑÀÆÏÀÑÎÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊÎÔ
qÀÀÆÀ¬ÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÊÀÈÑÍÊÀË½ÅÀÆÇÑ½
qÀÍÏÄ¼ÌÀÉÄÕÓÏ¼×ÄÈÑÇÅÈËÈÊ»
À½ÑÇÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÕºÐÇÊÀÈÌÀÊÏÀÑ¬
ÑÈÔÐÓÐÑºÔÀÍÐÑ¬ÐÄÈÔ
Αποδοχές: ¿ÅÓÌÄÔÄÑÈÔÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÄÔÒºÐÄÈÔÑÇÔ
ÄËËÇÌÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÀÌ¬ËÍÆÄÔÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
Επιπλέον παροχή: ÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔ ÍÖÐÈÀÐÑÈÊ»Ô
ÄÉºËÈÉÇÔ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkhttps://swr.gr/
*X%U ÖÍÊÀÔÑÏ¬ÆÊÀ °ÇË . ÈÀ
½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
°ÍAthens LotusÐÑP§ÄÑÀÉÍÖÏÆÄ¼Í  Ò»ÌÀ ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μάγειρα Β’
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô¢ËË¬ÃÀÔ»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
qÖÌÀÈÊ» ÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ

Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q§½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¤ ÀÏÀ¬ÌÓ ÒºÐÇ ÀÅÍÏ¬ ÑÍ ÌºÍ ÊÀÑ¬ËÖÀ ÑÇÔ
ÄÈÕÄ¼ÏÇÐ»ÔÀÔ-PUVT$FOUFSÐÑÍ§ÍÌÀÐÑÇÏ¬ÊÈ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS58U$4
5P Sophia Collection Santorini ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÆÈÀ ÑÇ
ÐÄ×½Ì
Άτομα για Service
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS'U%V
Rocabella HotelsXBTFTUBCMJTIFENBJOMZGPSUIF
QVSQPTFPGXFMMCFJOHBOEUPHJWFUIFPQQPSUVOJUZ
UP MJWF UIF VOJRVF FYQFSJFODF BOE IPTQJUBMJUZ PG
3PDBCFMMB HSPVQ $VSSFOUMZ 3PDBCFMMB HSPVQ
PXOTBOENBOBHFTFYDMVTJWFJTMBOESFTPSUTBT
.ZLPOPTBOE4BOUPSJOJXIJDIBSFBNPOHTUUIFGJOFTU
JO(SFFDFBOEPOFQFOJOTVMBJOTPVUIFSO(SFFDFUIF
1FMPQPOOFTF XIJDIJTUIFMBSHFTUQFOJOTVMBPG(SFFDF
"MM3PDBCFMMBSFTPSUTBSFQSJWBUF TFMGDPOUBJOFE
BOEPGGFSTFSWJDFTBUUIFIJHIFTUQPTTJCMFRVBMJUZ
5IFNJTTJPOPG3PDBCFMMB.ZLPOPT"SU)PUFMBOE
TQBJTUPNBLF.ZLPOPTUIFQFSGFDUIPMJEBZIBWFO
GPSMPWFSTPGUIFTVO TFBBOETBOE
Assistant Waiter/Waitress
Position requirements
q4FSWFESJOLBOEGPPEPSEFSTBTTJTUJOHUIFIFBE
XBJUFST
q#BSJTUB
q$MFBOBOETFUVQUBCMFTUJNFMZ
q"TTJTUJOBMMSFTUBVSBOUBOE'#SFMBUFEUBTLT
BTBTTJHOFECZUIF'#PS3FTUBVSBOU.BOBHFS
q1SPWJEFBGSJFOEMZ FGGJDJFOUBOEDPVSUFPVT
TFSWJDFBUBMMUJNFT
q,FFQBIJHITUBOEBSEPGQFSTPOBMIZHJFOF
BOEBQQFBSBODF
q"QQSPBDIBOEJOUFSBDUXJUIHVFTUT
JOUIFDPSSFDUNBOOFSBTMBZPVUCZIPUFM
TUBOEBSET
Duties and responsibilities:
q4FSWFGPPEESJOLTPSEFSTBOEVQTFMM
BOZBEEJUJPOBMQSPEVDUT
q&YQMBJOIPXWBSJPVTNFOVJUFNTBSFQSFQBSFE 
EFTDSJCJOHJOHSFEJFOUTBOEDPPLJOHNFUIPET
VQPOSFRVFTU
q&OTVSFHVFTUTTBUJTGBDUJPOBOEUBLFBDUJPO
JGSFRVJSFE
q,FFQSFTUBVSBOUBOEUBCMFTOFBUBOEDMFBO
BUBMMUIFUJNFT
q'PMMPXBMMSFMFWBOUIFBMUIEFQBSUNFOUSVMFT
SFHVMBUJPOTBOEBMMDVTUPNFSTFSWJDFHVJEFMJOFT
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHS3R
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍElysium BoutiqueÐÑÇÌ"Ì¬ËÇÂÇ
²ÄÏÐÍÌ»ÐÍÖ¦Ï»ÑÇÔ×ÇÑÄ¼
Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀºÌÑÄÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
qÌÎÐÑÇÔÊÏÀÐÈÎÌ ÄÆÌÎÐÄÈÔNFOV 
ÀÍÆÏÀÅÎÌ ÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½Ô ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½Ô
ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Η εταιρία μας προσφέρει:
q®ÈÊÍÌÍÈÊºÔÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÄÊÀÑÍ¼ÊÍÖÔ
ÄÊÑ½Ô¦Ï»ÑÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ POUIFKPCUSBJOJOH
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÀÍÍ¼ÀÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÐÑºËÌÍÌÑÀÈÕÓÏ¼ÔÏ½ÐÅÀÑÇÅÓ
ÑÍÆÏÀÅ¼À ÃÄÌÒÀÆ¼ÌÍÌÑÀÈÃÄÊÑ¬ÈÀÀÍÐÑÍË»ÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊÎÌÊÀÈÀÈÑ»ÐÄÓÌ ÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬ÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ºÆÕÏÓÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS6J.S/
°ÍCreta Maris Beach ResortÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌ
ÑÓÌ.BSJT)PUFMTÐÑÇ²ÄÏÐ½ÌÇÐÍ¦Ï»ÑÇÔ ×ÇÑ¬ÆÈÀ
ÑÍÑ»À'#LJUDIFO
Βοηθό Σερβιτόρου
σε Α la Carte Εστιατόριο
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í 
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητό προσόν: ÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌ
ÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
Προσφέρουμε:
q¢ÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍTUBGGSFTUBVSBOU
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÆÈÀ ÑÇÌ ÀÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ Ä
ÐÖÌÇºÌÇÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑ¿ÍÖÑÀÖÑ½
ÑÇÑÀÔ»ÃÈÀÁÀÑÇÏ¼ÍÖÐÑÍlinkIUUQTTXSHS'6G+U
Kassandra Palace Hotel & Spa  JO,SJPQJHJ )BMLJEJLJ
BSFMPPLJOHGPSUIFTVNNFSTFBTPOUPIJSFB
Maitre D’ Hotel
5IF.BJUSF%)PUFMXJMMCFFOUJSFMZSFTQPOTJCMF
GPSUIFPSHBOJ[BUJPO EJSFDUJPOBOEDPOUSPMPGUIF
PQFSBUJPO TUBGGBOETFSWJDFPGUIFNBJOSFTUBVSBOU
CVGGFU SPPNTFSWJDF dMBDBSUFSFTUBVSBOU NBJO
MPCCZ CBS CFBDICBSBOEQPPMTFSWJDF FOTVSJOH
NBYJNVNFGGJDJFODZBOEHVFTUTBUJTGBDUJPO BDDPSEJOH
UPUIFDPNQBOZTUBOEBSET

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

Responsibilities:
q$PPSEJOBUFBOETVQFSWJTFBMMEBJMZTFSWJDF
PQFSBUJPOT BMMPDBUFTFSWJDFTUBGGEVUJFT 
BOEXFFLMZSPUBQMBOOJOH
q.BOBHFBOEUSBJOTUBGGSFHVMBSMZ NPOJUPS
UIFJSQFSGPSNBODFBOEFOTVSFUFBNNFNCFST
DPOTJTUFOUMZNBJOUBJOXFMMHSPPNFEBQQFBSBODF
BOEIJHIMFWFMTPGDVTUPNFSTFSWJDF
q(SFFUDVTUPNFSTJOBXBSNBOEDPVSUFPVT
NBOOFS BOUJDJQBUFBOEBEESFTTHVFTUTTFSWJDF
OFFET
q)BOEMFBMMSFRVFTUTBOEDPNQMBJOUT
XJUIBOFYDFQUJPOBMMZQSPGFTTJPOBMNBOOFS 
NBJOUBJOJOHHPPEDVTUPNFSSFMBUJPOTIJQT
XJUIHVFTUT
q1MBOOJOHTQFDJBMFWFOUT CBORVFUT
BOEDPOWFOUJPOTBOEDPPSEJOBUFUIFJSFYFDVUJPO
q-JBJTFCFUXFFOLJUDIFOTUBGGBOEGMPPSTUBGG
BOEDPNNVOJDBUFUP$IFGBOZJTTVFTSFHBSEJOH
GPPERVBMJUZ
q,FFQUSBDLPGUIFTUPDLTVQQMJFTBOENBLFTVSF
IFBMUIBOETBGFUZSFHVMBUJPOTBSFNFU
q$PNNVOJDBUJPOBOEDPPQFSBUJPOXJUIPUIFS
IPUFMEFQBSUNFOUT SFDFQUJPO IPVTFLFFQJOH 
NBJOUFOBODF TVQQMJFTFUD 
Skills/qualifications:
q%FHSFFJOIPTQJUBMJUZUPVSJTN QSFGFSBCMZ 
q ZFBSTFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPO 
QSFGFSBCMZJOBTUBSIPUFMPSBMVYVSZ
SFTUBVSBOU
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF&OHMJTIMBOHVBHF"OZ
PUIFSFYUSBMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBTBOBTTFU
q1SPGJDJFODZJOQPJOUPGTBMF 104 TPGUXBSF
q'PPEBOECFWFSBHFLOPXMFEHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGUIFTFSWJOHBSU
JOCVGGFUBMBDBSUFSFTUBVSBOU
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOJOUFSQFSTPOBMTLJMMTBOE
FYDFMMFOUDVTUPNFSJOUFSBDUJPOTFSWJDFTLJMMT
q5FBNXPSLTQJSJUXJUIQPTJUJWJUZ MFBEFSTIJQ
BOENPUJWBUJPOBMTLJMMT
q#FGMFYJCMFBOEDBQBCMFUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
BOENVMUJUBTLT CFQSPBDUJWFBOESFTQPOTJCMF 
QPTTFTTJOHTUSPOHPSHBOJ[BUJPOBM
XJUIBDVTUPNFSDFOUSJDBUUJUVEF
q.VTUQPTTFTTQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT IJHIBUUFOUJPO
UPEFUBJMBOEUBMFOUJOTFMMJOHUPDVTUPNFST
Benefits:
q"DPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q"MMSFRVJSFEJOTVSBODFBOEQBDLBHFT
q"DDPNNPEBUJPO GVMMCPBSEEBJMZNFBMT
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q'VSUIFSDBSFFSEFWFMPQNFOU
5IPTFXIPBSFJOUFSFTUFE BSFLJOEMZSFRVFTUFEUP
TFOEUIFJSDW XJUIBSFTFOUQIPUPBUUBDIFEUP link:
IUUQTTXSHS('.2[
¤Γευσήνους ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»Ô
ÄÐÑ¼ÀÐÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÊËÄÈÐÑºÔÀÆÍÏºÔ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÇÔ
Μάγειρα Β’
Προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÍÌÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÑÍºÀ
qÑÖÕ¼ÍÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ)"$$1
q³ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌ
ÐÑ½ÕÓÌ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink
IUUQTTXSHSIV.
Sani ResortJTBQSJWBUFMZEFWFMPQFEFDPMPHJDBMSFTPSU
PGGFSJOHXPSMEDMBTT TFSWJDFTXIJMFBUUIFTBNF
UJNFNBJOUBJOJOHBIVNBOTDBMFBOEQSPUFDUJOHJUT
TVSSPVOEJOHFOWJSPONFOUPGVOJRVFCFBVUZ*OJUT
BDSFT UIFSFBSFGJWFJOUFSOBUJPOBMMZBXBSEFE
MVYVSJPVTIPUFMT FBDIXJUIJUTPXODIBSBDUFSBOE
QSFTUJHFJOBMMBSFBTPGPQFSBUJPOT TFSWJOHMVYVSZJO
BXJEFSBOHFPGMFJTVSFGBDJMJUJFTBOEBDDPNNPEBUJPO
*OUIJTGBTUQBDFE SBQJEMZHSPXJOHFOWJSPONFOU UIFSF
BSFQMFOUZPGXPSLBOEEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT
0VSEFDJTJWFBJNJTUPFYQMPJUBCJMJUJFTBOEUBMFOUT
BNPOHPVSBTTPDJBUFTBOEUPVUJMJ[FUIFNPOFWFSZ
BTQFDUPGUIFJSQSPGFTTJPOBMGSBNFXPSL8FBSF
DPOUJOVPVTMZ DSFBUJOH BOE NBJOUBJOJOH EZOBNJD
BOE QSPEVDUJWF XPSLQMBDFT FNQIBTJ[JOH PO UIF
TQJSJU PG DPPQFSBUJPO  UFBNXPSL BOE LOPXMFEHF
TFFLJOH TPXFBSFMPPLJOHGPSQFPQMFXJUIIJHI
UBSHFUTBOEBNCJUJPOT*GZPVCFMJFWFUIBUZPVDBO
NBLFPVSDPNQBOZWJTJPOZPVSPXO XFBSFOPX
SFDSVJUJOHGPSTFBTPO
Waiter/Assistant Waiter
(SWAW018)
Job Description: 5PTFSWFGPPEBOECFWFSBHFUP
HVFTUTBOEQSPWJEFGSJFOEMZTFSWJDFTBDDPSEJOHUP
UIFSFTPSUTUBOEBSETJOPSEFSUPNBYJNJ[FHVFTU
TBUJTGBDUJPO0UIFSSFTQPOTJCJMJUJFTJODMVEFUBLJOH
DBSFPGPQFSBUJPOBMFRVJQNFOU NBJOUBJOJOHBDMFBO
UJEZSFTUBVSBOUCBSTUBUJPOBSFB QSPDFTTJOH
QBZNFOUTBOEIBOEMJOHHVFTUTFORVJSJFT
Candidate profile:
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZXJUIFYDFMMFOU
DPNNVOJDBUJPOBOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q8FMMHSPPNFEXJUIBQPTJUJWFBUUJUVEF
q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUF 4FMGNPUJWBUFE NVMUJUBTLJOH
BOEQSPBDUJWF"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF,OPXMFEHF
PGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF QSFGFSBCMZSVTTJBO 
GSFODIPSHFSNBO BOEIPTQJUBMJUZFEVDBUJPOXPVME
CFDPOTJEFSFEBTFYUSBBTTFUT
q$VTUPNFSTFSWJDFPSCBSSFTUBVSBOUFYQFSJFODFJO
BOBMBDBSUFPSCVGGFUSFTUBVSBOUPGB QSPQFSUZ
Benefits: 5IF DPNQBOZ PGGFST B DPNQFUJUJWF
SFNVOFSBUJPO QBDLBHF JO B EZOBNJD BOE IJHIMZ
QSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU"DDPNNPEBUJPO 
EBJMZNFBMT VOJGPSNDMFBOJOH JOUFSOBMEJTDPVOUT
BOEGVSUIFSDBSFFSEFWFMPQNFOU
"QQMZOPXUPUIJTlink:IUUQTTXSHS1(;G2'PMMPX
VTPOPVSXFCTJUFGPSNPSFDPNQBOZOFXTBOEKPC
VQEBUFTXXXTBOJSFTPSUDPN

Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018
Η Domes Resorts προσλαμβάνει στο νέο ξενοδοχείο
της Domes Miramare, a luxury collection resort
στα Μοραΐτικα Κέρκυρας:
Sushi Chef
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε εστιατόριο à la carte ή σε εστιατόριο
à la carte 5* ξενοδοχείου
qÌÎÐÇÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
και ασφάλειας
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÐÅÍÏ¬ÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ ÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ» ÃÈÀÍÌ»
qÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÀÌÀËÖÑÈÊÍ¿ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÄ
Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍhttps://swr.gr/Ge0ZR
®ÄË¬ÑÇÔ ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌÑÇÔ¡½ÏÄÈÀÔ ÑÑÈÊ»Ô 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÌÀÌ
Chef/Μάγειρα Α’
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
q¦¬ÑÍÈÊÍÈ¡½ÏÄÈÀÔ ÑÑÈÊ»Ô»¢¿ÁÍÈÀÔ ÄÈÒÖÇÑ½
q ½ÅÍÈÑÍÈÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÍÖ×¼ÌÀÔ
ÄÆ¬ËÍÖÀÏÈÒÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÄÆ¬ËÇÄÑÀÈÏ¼À
εστίασης ή τουριστική επιχείρηση ή αντίστοιχη
βιομηχανία
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
Τα καθήκοντα της θέσης προβλέπουν
για τον ή την κάτοχο:
q ÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌFYFDVUJWFDIFGÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÊÀÈÀ×¼ÄÑÍÌÐÄÅÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÍÌÑÀÈÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀ
ÑÍÖÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÑÇÏÎÌÑÀÔÈÐÑ¬ÑÈÔÐÖÌÑÀÆºÔÊÀÈÑÈÔ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÍ¬ÃÀÀÑ½ÓÌ
ÀÆÄ¼ÏÓÌÊÀÈÁÍÇÒÇÑÈÊÍ¿ÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÏºÄÈÌÀºÕÄÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼
σε βάρδιες
Η εταιρία προσφέρει:
q»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À½ËÍÑÍÌÕÏ½ÌÍÐÄºÌÀÍÌÑºÏÌÍ
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÕÏ»ÐÇÔÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
στο link: https://swr.gr/Lcs6Q
Νέος/α με εμπειρία
Ζαχαροπλαστικής-Κουζίνας
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÒÀÏºÄÈÌÀÄ¼ÌÀÈÀÅÍÐÈÓºÌÍÈÐÑÇÌ
¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ ÌÀºÕÍÖÌ¬ÒÍÔÆÈÀ
ÑÇÌÎËÇÐÇ ÑÇÌÑÄËÈÊ»ÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÇÌÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ»ÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÖÆÄÈÍÌÍÈÊÍ¿
ÊÀÈÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÀÐÄ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ» ÊÍÖ×¼ÌÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÃÈÀÅ½ÏÓÌ
Ñ¿ÍÖÄË¬ÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την εταιρία
και που οφείλει ο κάθε συνεργάτης
να ακολουθεί πιστά είναι οι παρακάτω:
qÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÄÁÀÐÈÊ½ÆÌÎÍÌÀÑÇÌÄÈËÈÊÏ¼ÌÄÈÀ 
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÊÀÈÍÈ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÀÐÖÄÏÈÅºÏÄÑÀÈÄÀÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÀ ÐÊºÅÑÄÑÀÈ ÐÖÌÄÕÎÔ ÑÏ½ÍÖÔ ÆÈÀ ÄÏÀÈÑºÏÓ
ÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÌÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÁÈÓÐÈ½ÑÇÑÀ
ÑÍÖÕÎÏÍÖÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖÊÀÈÑÍÖÄÖÏ¿ÑÄÏÍÖÄÏÈβάλλοντος που μπορεί να επηρεάσει
qÀÐºÁÄÑÀÈÑÇÌÀÉÈÍÏºÄÈÀÊÀÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑÀÑÍÖ
Ê¬ÒÄÀÌÒÏÎÍÖ ÄË¬ÑÇÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÏÍÇÒÄÖÑ»
qÀÄÌÄÏÆÄ¼ÏÍËÇÑÈÊ¬ÊÀÈ¬ÌÑÀ
ÄÑÇÌÀ¼ÐÒÇÐÇÑÍÖÄÄ¼ÆÍÌÑÍÔ
qÀÐÖÍÏÅÎÌÄÑÀÈÄÑÍÖÔÊÀÌÍÌÈÐÍ¿Ô
της εταιρίας
Τι είναι αυτό που κάνει τους τέλειους
Lukumaδες;
q)ÀË½ÑÇÑÀ
q¤ÅÏÄÐÊ¬ÃÀ
q°ÀÀÆÌ¬ÖËÈÊ¬
q°ÍÄËËÇÌÈÊ½ÄË¼
q¤ÀÖÒÄÌÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¤ÀÈÃÈÊ»ÀÌ¬ÌÇÐÇ
ÈÀÑ¼ÐÖÌºÕÄÈÀÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÑÍÍË¿ËÍÊÍ´ÕÍÌÑÀÔ
ÀÖÑ¬ÐÑÍÖÀË½ÀÔÀÍÅÀÐ¼ÐÀÄÌÀÃÇÈÍÖÏÆ»ÐÍÖÌÄºÌÀÀË½ ÍÌÑºÏÌÍÕÎÏÍ½ÍÖÐÄÏÁ¼ÏÍÌÑÀÈ
ÍÈÊËÀÐÈÊÍ¼ÊÀÈÀÆÀÇºÌÍÈÐÄ½ËÍÖÔÀÔ ÐÑÏÍÆÆÖËÍ¼ ÑÏÀÆÀÌÍ¼ËÍÖÊÍÖ¬ÃÄÔÄºËÈÊÀÈÊÀÌºËÀ
®È ÀÖÒÄÌÑÈÊÍ¼ ËÍÖÊÍÖ¬ÃÄÔ ÍÖ ½ËÍÈ ÉºÏÍÖÄ
À½ ÀÈÃÈ¬ ÄÑÍÈ¬×ÍÌÑÀÈ ÐÄ ÈÀ ÀÌÍÈÕÑ» ÊÍÖ×¼ÌÀ 
ÅÏÄÐÊÍÑÇÆÀÌ¼×ÍÌÑÀÈ ÏÍÐÑ¬ ÐÑÀ ¬ÑÈÀ ÀÔ ÊÀÈ
ÀºÐÓÔÐÄÏÁ¼ÏÍÌÑÀÈ×ÄÐÑÍ¼¤ÐÖÌÑÀÆ»Ä¼ÌÀÈÀËÈ¬ ÀË» ÀÏÀÃÍÐÈÀÊ»ÊÀÈ¬ÌÓÀ½ËÀ¬ÂÍÆÀ
ÄÊÑÄËÄÐºÌÇÈÀÌÀÈÊÀÌÍÍÈÇÒÄ¼ÀÊ½ÀÊÀÈÍÈÍ
ÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÔË¬ÑÏÇÔÑÓÌËÍÖÊÍÖ¬ÃÓÌ ÀÏÕ¼ÐÀÄ
ÌÀÐÊÄÅÑ½ÀÐÑÄÀÊ½ÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÄÈËÍÆºÔÊÀÈ
ºÑÐÈ°ÍÖÔÆÄ¼ÐÀÄÄÄÈÃÈÊ»ÄÌºÐÈÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À 
ÑÍÖÔ Á¬ËÀÄ ÀÆÓÑ½ ÊÀÈ ÍËËºÔ ÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊºÔ
ÊÀÈÓÏÀ¼ÄÔÆÀÏÌÈÑÍ¿ÏÄÔÀÔÑÍÖÔÀÏÍÖÐÈ¬×ÍÖÄ
ÆÄÈÐÑÍ¿ÔÄÊÏºÀÐÍÊÍË¬ÑÀÔ ËÄ½ÌÈ ÊÀÈÀÐÑ¼ÕÀ 

ÄÀÆÓÑ½ÁÀÌ¼ËÈÀºËÈÊÀÈÊÀÏÀÄËÓºÌÀÀ¿ÆÃÀËÀ LB[BOEJQJÆÈÀÈÍÀÌÀÑÍË¼ÑÈÊÄÔÀÌÀÌ»ÐÄÈÔ 
»ÁÍÖÑÇÆºÌÍÖÔÐÄ×ÄÐÑ»ÏÀË¼ÌÀÐÍÊÍË¬ÑÀ¢Ë¬ÑÄ
ÌÀÑÍÖÔÃÍÊÈ¬ÐÄÑÄÊÀÈÌÀÀÌÀÊÀË¿ÂÄÑÄÀ½ÊÍÌÑ¬
ÑÍÌÃÈÊ½ÐÀÔÀÆÀÇºÌÍÐÖÌÃÖÀÐ½
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
https://swr.gr/XpQ8T.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η HIP Ηospitality ÀÍÑÄËÄ¼¼ÀÍË¿ÑÈÇÐÖËËÍÆ»
CPVUJRVFÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌÊÀÈÀÐÑºÏÓÌÐÄÃÇÍÅÈËÄ¼ÔÊÀÈÀÌÄÏÕ½ÄÌÍÖÔÏÍÍÏÈÐÍ¿ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
¦ÀÒºÌÀÀ½ÑÀÉÄÕÓÏÈÐÑ¬ ÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÀÔ ÀÍÑÄËÍ¿ÌÀËÇÒÈÌÍ¿ÔÒÇÐÀÖÏÍ¿Ô
ÃÈÀÍÌ»ÔÊÀÈÀÌÑÀÌÀÊËÍ¿ÌÑÍ¬ÒÍÔÀÔÆÈÀÑÇÌ
ÀÖÒÄÌÑÈÊ»ÄËËÇÌÈÊ»ÅÈËÍÉÄÌ¼À ÑÇÌÀÆ¬ÇÀÔÆÈÀ
ÑÇÌÍËÖÑºËÄÈÀÊÀÈÑÇÌÄÈÍÌ»ÀÔÐÑÈÔÖÂÇË»Ô
ÍÈ½ÑÇÑÀÔ ÏÍÐÓÍÍÈÇºÌÄÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ ÒºÑÍÌÑÀÔ
¬ÌÓÀ½ËÀÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÐ¿ÆÕÏÍÌÍÖÑÀÉÈÃÈÎÑÇ
¤)*1)PTQJUBMJUZÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÄ×½ÌÌºÍÖÔ 
ÃÖÌÀÈÊÍ¿ÔÊÀÈÑÀËÀÌÑÍ¿ÕÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÆÈÀÑÀ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ
Front Office Agent
Υπάλληλος Υποδοχής
Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
 » ¢ËË¬ÃÀÔ»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ¼ÀÔÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ ÒÄÑÈÊ½Ô
ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÒºËÇÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÊÀÈÆÌÎÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± 8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU 
"DDFTT 0VUMPPL ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÌÎÐÇ
ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
Η εταιρία μας προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔ
ÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»ÔÊÀÈÏÍÐÅÍÏ¬
ημιδιατροφής
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÑÍÖÔ Ö½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÐÑÍ
link: https://swr.gr(08JV¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀ
ÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
°Í Elatos Resort & Health Club ÑÍÏÎÑÍÄËληνικό ξενοδοχείο που αποτελείται αποκλειστικά
À½ÈÃÈÓÑÈÊ¬DIBMFUT ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄÖÂ½ÄÑÏÍ
ºÑÏÓÌÐÄºÌÀÀËÈÊ½ÑÍ¼ÍÀÌ¬ÄÐÀÐÄºËÀÑÀÐÑÇÌ
ÊÀÏÃÈ¬ÑÍÖÀÏÌÀÐÐÍ¿§½ËÈÔÃ¿ÍÎÏÄÔÀÊÏÈ¬À½
ÑÇÌÍË¿ÁÍÖÇ Ò»ÌÀ ÏÍÐÅºÏÄÈÆÄÌÌÀÈ½ÃÓÏÀÑÍ
απόλυτο φυσικό περιβάλλον, την ηρεμία, την ιδιÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÑÓÌDIBMFUT ÀËË¬ÊÀÈÑÈÔÍËÖÑÄËÄ¼Ô
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔÅÈËÍÉÄÌ¼ÀÔÖÂÇË»Ô
ÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÊÄÌÑÏÈÊÍ¿DMVCIPVTFÄÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ 
ÀÏÊÀÈÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÒÄÏÀÈÌ½ÄÌÇÈÐ¼ÌÀÊÀÈÑÈÔ
Ö½ËÍÈÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÍÖIFBMUIDMVC¢ÈÃÈÎÊÍÖÄÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌºÐÀ
À½ÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ¼ÀÔÌÄÀÏ»ÔÊÀÈÃÖÌÀÑ»ÔÍ¬ÃÀÔ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈ¼ÀÔ×ÄÐÑ»ÔÀÑ½ÐÅÀÈÏÀÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Hotel Assistant Manager
8FBSFJOUFSFTUFEJOSFDSVJUJOHBZPVOH DPNQFUFOU
BOEXFMMPSHBOJ[FEBTTJTUBOUNBOBHFSXIPXJMM
UBLFDIBSHFPGTFWFSBMEFQBSUNFOUT5IFIFBWZBOE
DIBMMFOHJOHXPSLMPBEXJMMSFRVJSFUIFGPMMPXJOH
Εssential qualifications:
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOIJHIFOEQSPQFSUZ
XJUIBNQMFHVFTUSFMBUJPOT
q1FSGFDUDPNNBOEPGUIFHSFFLBOEFOHMJTI
XSJUUFOBOETQPLFOMBOHVBHF
q3FMBUFEBDBEFNJDDSFEFOUJBMT
q)BWFBOFYDFMMFOUDPNNBOEPG8JOEPXT
BOE.JDSPTPGU0GGJDFBOEFYQFSJFODFXJUIIPUFM
JOGPSNBUJPOTZTUFNT
Desirable qualifications:
q,OPXMFEHFPGBTFDPOEGPSFJHOMBOHVBHF
q'#NBOBHFSJBMFYQFSJFODF
q$VMJOBSZFYQFSJFODF
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPO
Personal skills and qualities:
q1VODUVBM MFBEFSTIJQ PSHBOJ[JOH SFTQPOTJCMF 
QPMJUF TNBSUBOEQSPCMFNTPMWJOH
q#FJOHBCMFUPXPSLQSPEVDUJWFMZJOBHSPVQ
BOEVOEFSQSFTTVSF
$POTUBOUTVQFSWJTJPOPGTUBGGBOEJOUFSBDUJPOXJUI
HVFTUT XJMM SFRVJSF B GMFYJCMF NBOBHFSJBM TUZMF
"TTJTUJOHUIF(.JONPTUEVUJFTCVUBMTPMFBEJOH
EFQBSUNFOUTEFNBOETTUBNJOBBOEBQPTJUJWFBUUJUVEF
5IF"TTJTUBOU.BOBHFSJTEJSFDUMZBOTXFSBCMFUPUIF
(.BOE.BOBHFNFOU$PNQBOZBOEXJMMCFFYQFDUFE
UPDPNQMFUFXFFLMZBOENPOUIMZPQFSBUJPOBMSFQPSUT
3PPNBOECPBSEBSFPGGFSFEPOTJUF
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: https://swr.gr/nGwJh
°Í Athens Lotus HotelÐÑÇÌ Ò»ÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες
ÀÐÑºÏÓÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ικανότητες
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
Προαιρετικά προσόντα: ÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία
μας προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q§½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À

qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¤ÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÊÀÈÌºÍÊÀÑ¬ËÖÀ
της επιχείρησής μας.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ
IUUQTTXSHS:4.,0
°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÔMyconian Kyma BNFNCFSPG%FTJHO
)PUFMT Myconian Naia Luxury Suites BNFNCFSPG
1SFGFSSFE)PUFMT3FTPSUT Myconian Korali, Relais
FU$IBUFBVYÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Καμαριέρες
°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÒºËÀÄÌÀÐÑºËÑÍÌÑÀÈÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSDI/ Ö½ÂÈÌÊ§ÀÊÑÖË¼ÃÇ
)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀElectra Hotels & Resorts, η
ÍÍ¼ÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌ Ò»ÌÀ ÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
ÊÀÈÑÇ¯½ÃÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÆÈÀÑÈÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÐÑÇÌ Ò»ÌÀ &MFDUSB.FUSPQPMJT 
&MFDUSB1BMBDF &MFDUSB)PUFM ÑÇÒºÐÇ
Καμαριέρας (κωδ. θέσης: ΚΑ)
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
»ÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÒÀÏÈÐÍ¿
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία μας
προσφέρει: ¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄÈÀÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÇËÎÌÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍTJUFÀÔXXXFMFDUSBIPUFMTHS
:063'6563&»ÐÑÍlink: https://swr.gr/+*QY.°À
ÐÑÍÈÕÄ¼ÀÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÒÀÀÏÀÄ¼ÌÍÖÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÒÀÆ¼ÌÄÈ½ÌÍÄÑÈÔÑÍÖÔÖÍÂ»ÅÈÄÔ
ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
Tο Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το
ÍÍÏÅ½ÑÄÏÍÊÀÈËÇÏºÐÑÄÏÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Νυχτερινό Υπάλληλο Υποδοχής
(κωδ. θέσης: ΝFO)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ»¬ËËÇÔÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÑÍÖÔ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½Ö½ÂÈÌ
Ñ»ÀÑÍÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÐÑÍlink: https://
swr.gr/"YB+#¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿Ì
εμπιστευτικά.
Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÏÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÄÖÄËÈÉ¼À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÀÐÕ½ËÇÐÇ»ÌÄÔÑÍÌÕÏ½ÌÍ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS1KQ/Η INGLOBEÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÀÐÑºÏÓÌÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ ×ÇÑ¬ÖÍÂ»ÅÈÄÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ
ÑÇÔÒºÐÇÔ
Housekeeper/Καμαριέρας
Περιγραφή εργασίας: ¢¼ÁËÄÂÇÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ½ËÓÌ
ÑÓÌÕÎÏÓÌÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÃÓÀÑ¼ÓÌÀ
είναι σε επιφυλακή όσον αφορά πτυχές ασφάλειας
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÑÇÔÈÃÈÍÊÑÇÐ¼ÀÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
ÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÐÖÌÄÕ»ÐÖÄÑÍÕ»
Περίοδος εργασίας: ½ÑÎÏÀºÓÔÑºËÍÔ
®ÊÑÓÁÏ¼ÍÖ
Τύπος απασχόλησης:Ë»ÏÇÔ
ÓÏÍÇÄÏÇÐ¼ÓÔÇºÏÄÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀ 
Καθήκοντα:
qÀÄËºÆÕÄÈÊÀÒÇÄÏÈÌ¬½ÑÈ½ËÍÈÍÈÃÇ½ÐÈÍÈÕÎÏÍÈ ÐÖÄÏÈËÀÁÀÌÍºÌÓÌÑÓÌÄÐÑÈÀÑÍÏ¼ÓÌ ÑÓÌ
ÆÏÀÅÄ¼ÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÑÓÌÕÎÏÓÌÑÓÌÈÐ¼ÌÓÌ
ÊÀÈÑÓÌÀÈÒÍÖÐÎÌÐÖÌÄÃÏÈ¬ÐÄÓÌºÕÍÖÌÊÀÒÀÏÈÐÑÄ¼
στα πρότυπα του ξενοδοχείου
qÀÃÈÀÌºÄÈÑÍÌÅ½ÏÑÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔÃ¼ÊÀÈÀÄÑÀÉ¿ÑÍÖ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÀÄÍÑÄ¿ÄÈÑÈÔÀÌÀÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÐÄÊÀÒÀÏÈÐÑºÔÊÀÒÀÏ¼ÐÑÏÈÄÔÊÀÈÊÀÀÏÈºÏÄÔ ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÄÈÑÄÖÕÒÄ¼ÇºÆÈÐÑÇÊ¬ËÖÂÇ
qÀÄÈÒÄÓÏÄ¼ÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÊÀÈÌÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈ
Ä¼ÌÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÀÄÌÃÄÃÖºÌÍÊÀÈ½ÑÈÐÖÍÏÅÎÌÄÑÀÈ
ÄÑÀÏ½ÑÖÀÖÆÈÄÈÌ»ÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
qÀÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÄÑÍÑ»ÀÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
ÆÈÀÑÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÍÖÆ¼ÌÍÌÑÀÈ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈÑÀÁÍÇÒ»ÀÑÀÊÀÈÑÀÖËÈÊ¬ÆÈÀ
ÑÍÌÊÀÒÀÏÈÐ½ÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÄÊÀÒÍÏÈÐºÌÍ
ÑÏ½ÍÆÈÀÑÈÔÊÀÑ¬ËËÇËÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÊÀÈ½ÑÈÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÍÈÐÓÐÑºÔÍÐ½ÑÇÑÄÔ
qÀÄËºÆÕÄÈ½ÑÈÑÀÇÕÀÌ»ÀÑÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÃÈÀÑÇÏÍ¿ÌÑÀÈÐÄÊÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
qÀÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÐÖÕÌ¬ÄÑÇÌÖÍÃÍÕ» 
ÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÑÇËÈÌÍÒ»ÊÇÆÈÀÌÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ
ÑÇÌÊÀÑ¬ËËÇËÇÊÀÈºÆÊÀÈÏÇÄÑÍÈÀÐ¼À
ÑÓÌÃÓÀÑ¼ÓÌÅÈËÍÉÄÌÍÖºÌÓÌ
q/ÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÀÀÏ¬ÍÌÀÅÈËÍÉÄÌÍÖºÌÓÌ
ή εάν δεν μπορεί να τα μεταφέρει
ÐÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇ
qÀÐÖÄÑºÕÄÈÐÄÐÖÌÄÃÏÈ¬ÐÄÈÔÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
½ÓÔÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÀÁÍÇÒ¬ÐÑÇÌÀÍÆÏÀÅ»
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÀË»ÀÏ¬ÃÍÐÇ
ÐÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÔÁÏÀÃÈÌ»ÔÁ¬ÏÃÈÀÔ
qÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÏÍÅ¿ËÀÉÇÔÖÏÊÀÆÈ¬Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÀÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÈÔÍËÈÑÈÊºÔÊÀÈÑÈÔ
διαδικασίες του ξενοδοχείου

qÀÁÍÇÒ¬ÐÄ¬ËËÀÑ»ÀÑÀ ½ÓÔËÖÌÑÇÏ¼ÓÌÊÀÈ
¼ÌÈÀÏ ÕÏÇÐÈÍÍÈÎÌÑÀÔÑÇÌÊÏ¼ÐÇÑÇÔ»ÄÑ¬
À½ÑÈÔÍÃÇÆ¼ÄÔÍÖÃ¼ÌÍÌÑÀÈÀ½ÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈÍÈÄÑÐºÑÄÔÃÓÀÑ¼ÓÌÊÀÈÍ
ËÍÈ½Ô ÄÉÍËÈÐ½Ô ÃÓÀÑ¼ÓÌ ÀÏºÕÍÌÑÀÈ ¬ÌÑÀ
ÐÑÍÌÐÓÐÑ½ÀÏÈÒ½ ÃÄÌÄ¼ÌÀÈËÄÏÓºÌÀÊÀÈÄ¬Ì
οποιαδήποτε υλικά λείπουν ή είναι χαλασμένα να
ÄÌÇÄÏÎÐÍÖÌÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇÀºÐÓÔÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓÃÏ¬ÐÇ
qÀÄÑÍÈ¬×ÄÈÑÀÃÈÀÊÍÐÇÑÈÊ¬ËÍÖËÍÖÃÈÎÌ
qÀÀÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÍÍÈÀÃ»ÍÑÄ¬ËËÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀ
ÍÏ¼×ÍÌÑÀÈÀ½ÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q ½ÅÍÈÑÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÐÕÍË»Ô»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇÆÈÀÕÏ½ÌÈÀ
Παροχές:
q§ÈÐÒ½ÔÄÖÏÎÊÀÒÀÏ¬
q Ì¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÊÀÈÑÇÌÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÍÈÐÒ½ÔÄ¼ÌÀÈÐÖ×ÇÑ»ÐÈÍÔÀ½ÑÇÌÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ
ÄÑÇÌÖÍÂ»ÅÈÀ
qÇºÏÄÔÎÏÄÔ ÍÈÖÄÏÓÏ¼ÄÔÀÍ¼ÁÍÌÑÀÈ
ºÉÑÏÀ
qÀÏºÕÄÑÀÈÃÈÀÍÌ» ÀÌÀÌÄÓºÌÀÊÀÈÌÍ¿ÏÈÀ
ÃÈÀÄÏ¼ÐÀÑÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ºÐÀÐÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ÄÊËÈÀÑÈÐ½ 57 ÂÖÆÄ¼Í ¬ÌÈÍ
q ÐÅ¬ËÄÈÀ
qÀÏºÕÄÑÀÈÃÈÀÑÏÍÅ» ÆÄ¿ÀÑÀ
ÐÑÀÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀÏÍÐÓÈÊÍ¿
q¢¼ÃÍÀÀÃÄ¼ÀÔ
q¢¼ÃÍÀÇËÇÅÒÄ¼ÐÀÔÀÃÄ¼ÀÔ
qÎÏÍ²ÏÈÐÑÍÖÆºÌÌÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS;(P[
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍElysium Boutique ÐÑÇÌ Ì¬ËÇÂÇ
²ÄÏÐÍÌ»ÐÍÖ¦Ï»ÑÇÔ×ÇÑÄ¼
Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀºÌÑÄÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Η εταιρία μας προσφέρει:
q®ÈÊÍÌÍÈÊºÔÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÄÊÀÑÍ¼ÊÍÖÔ
εκτός Κρήτης
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ POUIFKPCUSBJOJOH
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÀÍÍ¼ÀÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ ÊÀÈ ÐÑºËÌÍÌÑÀÈ ÕÓÏ¼Ô Ï½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÃÄÌÒÀÆ¼ÌÍÌÑÀÈÃÄÊÑ¬ÈÀÀÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÊÀÈ ÀÈÑ»ÐÄÓÌ ÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬ Ä
Ï½ÐÅÀÑÇºÆÕÏÓÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÍ
link: IUUQTTXSHSD*TÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
°ÍPoseidonion Grand Hotel ÐÑÈÔºÑÐÄÔ αποτελεί ένα
À½ÑÀÊÍÏÖÅÀ¼ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ¶ÃÇÀ½ÑÍ
 ½ÑÀÌÉÄÊ¼ÌÇÐÄÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ºÆÈÌÄÐ¿ÁÍËÍÑÍÖÌÇÐÈÍ¿ÄÑÇÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊ»ÑÍÖ
ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»ÐÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÀËËÈÊ»Ô¯ÈÁÈºÏÀÔ§ÄÑ¬
ÑÇÌÀÌÀÊÀ¼ÌÈÐ»ÑÍÖ ÍÖÍËÍÊËÇÏÎÒÇÊÄÄÄÈÑÖÕ¼À
ÑÍ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÐ»ÄÏÀÃÈÀÒºÑÄÈÃÓ¬ÑÈÀ
ÊÀÈÐÍÖ¼ÑÄÔ ÇÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÑÓÌÍÍ¼ÓÌ
βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον χαρακτήρα και
ÑÇÌÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄÑ¬ÑÇÌ
ÏÎÑÇºÏÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÑÍ1PTFJEPOJPO(SBOE
)PUFM ÄÉÀÊÍËÍÖÒÄ¼ ÌÀ ÀÍÑÄËÄ¼ ÐÇÄ¼Í ÀÌÀÅÍÏ¬Ô
ÑÓÌÄÑÐÎÌ, όντας ταυτισμένο με την κοσμοπολίτικη ιστορία του.
Στέλεχος για το Τμήμα
Εκδηλώσεων & Catering
®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÄÈÄÑ»
ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÎËÇÐÇÊÀÈÐÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÄÊÃÇËÎÐÄÓÌ ÆÀ»ËÈÓÌÃÄÉÈÎÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿DBUFSJOH
Επιθυμητά προσόντα:
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ικανότητες
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
qÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ link:
IUUQTTXSHS'N-XÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÈÀ
½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η AMC ÀÉÈÍËÍÆÄ¼ÐÑÄËºÕÇÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Receptionist
ÄÄÆ¬ËÄÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÐÑÇÌ¦Ï»ÑÇ ÐÑÈÔ
ÄÏÈÍÕºÔÑÇÔ Æ¼ÀÔÄËÀÆ¼ÀÔÊÀÈÐÑÇ²ÄÏÐ½ÌÇÐÍ
Οι κατάλληλες υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν
ÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À ÊÀÈ ÆÌÎÐÇ ÀÆÆËÈÊÎÌ¤ ÆÌÎÐÇ
ÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍ
προσόν.
Παρέχεται ÄËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÍÈ ÖÍÂ»ÅÈÍÈ ÌÀ ÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS14:U,
ÐÇÄÈÎÌÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌκωδικό CHH2018.
°ÇË
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍOlea All Suite Hotel 5*, BNFNCFSPG
%FTJHO)PUFMCZ.BSSJPUUÐÑÇ£¬ÊÖÌÒÍ ÊÀÈÑÍÉÄÌÍδοχείο TUI Sensimar Caravel Hotel 5* ÐÑÇ£¬ÊÖÌÒÍ 
×ÇÑÍ¿Ì¬ÄÐÀÆÈÀÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÄÏ¼ÍÃÍ
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Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÄÈÒÖÇÑ»
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬
Η εταιρία προσφέρει: ικανοποιητικό πακέτο
ÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
Ë»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSJ)6
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Vedema Resort, μέλος της Luxury
$PMMFDUJPO 4UBSXPPE)PUFMT3FTPSUTÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Night Auditor
Προσόντα που θα εκτιμηθούν:
qÑÖÕ¼Í°¢¥»¬ËËÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô
ξενοδοχειακής σχολής
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔOJHIUBVEJUPSÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ ÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ1SPUFM
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½Ô» ÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ 
ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS87K,'
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAgalia Luxury Suites ºËÍÔÑÓÌ
TNBMMMVYVSZIPUFMTPGUIFXPSME 4-( ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
ÆÈÀÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÄÏ¼ÍÃÍ
Night Auditor
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS[)3NH
Andronis Exclusive JT DVSSFOUMZ SFDSVJUJOH GPS
TFBTPO
Hotel Manager
Entry requirements:
Functions as the strategic business partner of
the property operation, the ideal candidate we
are looking for must have:
q6OJWFSTJUZPSDPMMFHFEFHSFFJOCVTJOFTT
BENJOJTUSBUJPOPSIPTQJUBMJUZNBOBHFNFOU
q  ZFBST PG DPSF FYQFSJFODF JO NBOBHFNFOU
PQFSBUJPOTJOUIFIPTQJUBMJUZJOEVTUSZ QSFGFSBCMZ
JOB IPUFMFOWJSPONFOU
Core Activities:
q.BOBHJOHQSPGJUBCJMJUZCVEHFUBMMPDBUJPO
q.BOBHJOHBMMQSPQFSUZTEFQBSUNFOUT
BOEBSFBT
q1SPWJEFEBZUPEBZMFBEFSTIJQBOEEJSFDUJPO
UPBMMIPUFMTEFQBSUNFOUT
q.BYJNJ[JOHGJOBODJBMSFUVSOT
q$SFBUJOHBOENBJOUBJOJOHBVOJRVFHVFTU
FYQFSJFODFFYFDVUJOHPO"OESPOJT&YDMVTJWF
TUBOEBSET
q%FWFMPQJOHQSPDFEVSFTUIBUESJWF
JNQSPWFNFOUTJOUFBNNFNCFSFOHBHFNFOU
JOBMJHONFOUXJUI"OESPOJT&YDMVTJWFCSBOE
TFSWJDFCFIBWJPST
q&TUBCMJTIJOHQFSGPSNBODFBOEEFWFMPQNFOU
HPBMT NFOUPSJOH DPBDIJOHBOESFHVMBS
GFFECBDLUPFOIBODFQFSGPSNBODFBOEFOTVSF
GVUVSFCFODITUSFOHUI
q1SFQBSJOHBOOVBMDBQJUBMBOEDBTIGMPX
UPBDDVSBUFMZGPSFDBTUCVEHFUTUPBDIJFWF
SFRVJSFEPQFSBUJOHSFTVMUT
q"OBMZ[FGJOBODJBMTUPESJWFSFWFOVFT GVUVSF
QSPGJUBCJMJUZ BOENBYJNJ[FSFUVSOPOJOWFTUNFOU
BOENBSLFUTIBSF
We offer:
q"DDPNNPEBUJPOQSPWJEFEXJUI"$ XJGJ
BOEMBVOESZBDDFTT
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
Andronis Exclusive JT BO FRVBM FNQMPZNFOU
PQQPSUVOJUZ BOE BGGJSNBUJWF BDUJPO FNQMPZFS
8FEPOPUEJTDSJNJOBUFPOUIFCBTJTPGSBDF BHF 
TFYVBMPSJFOUBUJPO NBSJUBMTUBUVT OBUJPOBMPSJHJO 
QSFHOBODZ DPMPS DJUJ[FOTIJQPSBOZPUIFSHSPVQ
QSPUFDUFECZUIFMBX
1MFBTFTFOEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPlink:
IUUQTTXSHS8,0R3FTVNFTUIBUEPOPUDPNQMFUF
UIFSFRVJSFNFOUTPSIBWFOPSFDFOUQIPUPJODMVEFE
XJMMCFOPUUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO
°ÍSanto Maris Oia Luxury Suites & Spa, το υπερποËÖÑÄËºÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÑÓÌ.BSJT)PUFMTÐÑÇ ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ,
×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÑ»ÀGSPOUPGGJDFÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Groom
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
ÐÄÒºÐÇHSPPNÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα: ÌÎÐÇ ÄÈËºÍÌ ÉºÌÓÌ
ÆËÓÐÐÎÌ ÈÐÀÌÈÊ¬ ÈÑÀËÈÊ¬ ÆÄÏÀÌÈÊ¬ ÆÀËËÈÊ¬ 
Προσφέρουμε:
q¢ÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍTUBGGSFTUBVSBOU
qÈÀÍÌ»ÐÄTUBGGIPVTFT
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔ ÄÐÖÌÇºÌÇÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
Ñ¿ÍÖÑÀÖÑ½ÑÇÑÀÔ»ÃÈÀÁÀÑÇÏ¼ÍÖÐÑÍlink: https://
TXSHSVQY,U
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Leda Village Resort στο Χόρτο
ÇË¼ÍÖÀÌÀ×ÇÑ¬ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÆÈÀÑÈÔÒºÐÄÈÔ
Υπάλληλος Υποδοχής-Κρατήσεων
(Front & Back Office)
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÌ¼ÃÈÀ»ÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ 
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌ

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS
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q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÐÄÐ¿ÌÑÍÍÕÏÍÌÈÊ½ÃÈ¬ÐÑÇÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍË¿
ÊÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖÄË¬ÑÇ ÊÀÒÎÔÊÀÈ
ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÓË»ÐÄÓÌ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÐÄÆÏÀÑ½
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈ.40GGJDF
Eπιθυμητά προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¬ËËÓÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
ÐÄÏÁÈÊ¬ ÏÓÐÈÊ¬ ÆÄÏÀÌÈÊ¬ ÆÀËËÈÊ¬Ê¬ 
q¼ËÓÀÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ4VOTPGU ËºÉÀÌÃÏÍÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSIS-R2
Äκωδικό θέσης: Υποδοχή.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

Euphoria Retreat-Mystras
Male Spa Therapist
8FBSFMPPLJOHUPSFDSVJU&YQFSJFODFE.BMF.BTTBHF
UIFSBQJTUTXJUIFYDFMMFOULOPXMFEHFPGNBTTBHF
UFDIOJRVFT QBTTJPOGPSIPMJTUJDEJTDJQMJOFT HPPE
LOPXMFEHF PG &OHMJTI 1SFWJPVT FYQFSJFODF JO
IPTQJUBMJUZPSXFMMOFTTJOEVTUSZXPVMECFBQQSFDJBUFE
Key Responsibilities:5IFNBJOKPCEVUJFTJODMVEF
EFMJWFSJOHBTFMFDUJPOPGQSPGFTTJPOBMBOEFOHBHJOH
XFMMOFTTUIFSBQJFTBOENBTTBHFUSFBUNFOUTJOB
TBGFBOEDPNGPSUBCMFNBOOFS6OEFSUIFEJSFDUJPO
PG UIF 4QB .BOBHFS  ZPV XJMM PGGFS B GVMM SBOHF
PGUSFBUNFOUTUPGVMGJMMEJGGFSFOUHVFTUOFFETBOE
PCKFDUJWFTBOEFOTVSFJOEJWJEVBMJ[FEHVFTUTFSWJDF
"EEJUJPOBMRVBMJGJDBUJPOTBOETLJMMT TVDIBTJOTQPSUT
NBTTBHF SFGMFYPMPHZ TIJBUTV ZPHB NZPGBTDJBM
SFMFBTFPS3FJLJ XJMMCFSFHBSEFEGBWPSBCMZ
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHSI*9&
¤ AegeoSpas-Leading Spa Management Solutions
Ä¼ÌÀÈÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊºÌÑÏÓÌÄÖÄÉ¼ÀÔÄÌÑ½ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÍÌ¬ÃÓÌ
Ä ÐÇÀÌÑÈÊºÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔ ÐÑÇÌ ¢ËË¬ÃÀ ÊÀÈ ÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½°ÍÑÀÉ¼ÃÈÑÇÔ"FHFP4QBT$.4ÉÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÄÊ¿ÏÈÍÐÑ½ÕÍÑÇÌÀÏÍÕ»ÖÂÇË»Ô
ÍÈ½ÑÇÑÀÔ ÖÇÏÄÐÈÎÌ ¤ "FHFP4QBT $.4 ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌ
TQBTÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Αισθητικός
Περιγραφή θέσης: ÀÏÍÕ» ÍÈÊÈË¼ÀÔ ÖÇÏÄÐÈÎÌ ÍÍÏÅÈ¬Ô ÊÀÈ ÄÖÄÉ¼ÀÔ ÒÄÏÀÄ¼ÄÔ ÐÎÀÑÍÔ 
ÄÏÈÍÈ»ÐÄÈÔÏÍÐÎÍÖ ÀÐ¬× ÀÍÑÏ¼ÕÓÐÇÊÀÈ
ÀÌÈÊÈÍ¿ÏÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÇÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÇÌÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link:
IUUQTTXSHSSH32;
¤Domes Resorts XXXEPNFTSFTPSUTDPN ÏÍÐËÀÁ¬ÌÄÈÐÑÍÌºÍÑÇÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍDomes Miramare (XXX
EPNFTNJSBNBSFDPN BMVYVSZDPMMFDUJPOSFTPSU ºËÍÔ
ÑÇÔ.BSSJPUU*OUFSOBUJPOBM ÐÑÇÌ¦ºÏÊÖÏÀ§ÓÏÀÚÑÈÊÀ
Spa Therapist/Beautician
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ¤¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÈÏ½ÐÒÄÑÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÓÔÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÇÄÖÏÄ¼ÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌ
ÊÀÈÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄ¼ÀÔ
q.BOJDVSF QFEJDVSFÊÀÈÇÈ½ÌÈÍ ÀÐ¬×
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÎÒÇÐÇÔÊÀÈÎËÇÐÇÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÊÀÈÏÍØ½ÌÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍØ½ÌÑÀ&MFNJTÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÍÏÍÐ½Ì
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÑÀËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬
Ï½ÑÖÀÊÀÈÑÍÌÑÏ½ÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Στα πλαίσια της παραπάνω θέσης, η εταιρία
μας προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÀÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»
qÈÀÍÌ»
ÍÐÑÍË»ÀÌÀËÖÑÈÊÍ¿ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔ
Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link: IUUQTTXS
HS,1&F[
¤ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀHersonissos Group Hotels
ÊÀÈ ÑÍ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í CBUPO *TMBOE 3FTPSU  4QB
ÀÌÀ×ÇÑP¿ÌÐÑÇÌ¦Ï»ÑÇ
Θεραπεύτρια Spa
(κωδικός θέσης: Spa Αbαtοn)
Απαραίτητα προσόντα:
q&ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÏ½ÐÒÄÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»Ô»ÏÓÐÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÊÀÈÑÇÌÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF 
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
Ë½ÆÍÖ

q¨ÈËÈÊ»ÊÀÈÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ&MFNJT
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍ
link:IUUQTTXSHSB:+F¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ
½ËÄÔ ÑÈÔ ÀÈÑ»ÐÄÈÔ Ä À½ËÖÑÇ ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÒÀ Æ¼ÌÄÈ ½ÌÍ Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAqua Luxury Suites ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈ
ÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÒºÐÇÑÍÖÑÇÔ
Μασέρ/Αισθητικού
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄ¼ÏÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌ
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
qÌÎÐÇÃÈ¬ÅÍÏÓÌÄÈÃÎÌÀÐ¬×
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
XDE2T¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄÀ½ËÖÑÇ
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ¤ÄÌÇºÏÓÐÇÒÀÆ¼ÌÄÈÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬
½ÌÍÏÍÔÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÓÌÒºÐÄÓÌ
5PAfitis Boutique Hotel×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Spa Therapist
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ç¬ÏÈÐÑÇ
ÆÌÎÐÇÏ½ÐÒÄÑÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇ Ä¬ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÓÌÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÄÖÏÄ¼ÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌNBTTBHFT
ÖÍÕÀËÀÏÓÑÈÊ½NBTTBHF ÏÄÅËÄÉÍËÍÆ¼À UIBJ
NBTTBHF TIJBUTV ËÄÅÈÊ»¬ËÀÉÇ 
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔZPHBÊÀÈQJMBUFT
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÎÒÇÐÇÔÎËÇÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÄÏÈÍ¼ÇÐÇÔÍÍÏÅÈ¬Ô
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q³ÊÏÓÔÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»Ô
ÊÀÈÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÏÍÐÅÍÏ¬ÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔ
ÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
ÄÏÍÐÅÍÏ¬½ÌÈÇÔÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄ Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍIUUQTTXSHS4C#S¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖÃÄÌÒÀ
ÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀÀÉÈÍËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿¸ËÀ
ÑÀFNBJMTÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
ÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ»×Ó»ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
HotelBrain BOJOEFQFOEFOUDPNQBOZTQFDJBMJ[JOH
JOIPUFMNBOBHFNFOU DPOTVMUJOHBOEEFWFMPQNFOU 
JTDVSSFOUMZTFFLJOHUPSFDSVJUGPSBNBOBHFEIPUFM
JO;BLZOUIPTQSPGFTTJPOBMGPSUIFQPTJUJPOPG
Spa Therapist
Zakynthos (code: SPA ZAK)
3FTQPOTJCMFGPSDBSSZJOHPVUUSFBUNFOUTUPEFMJWFS
BOFYDFMMFOU4QB(VFTUFYQFSJFODFXIJMFBDIJFWJOH
EFTJSFE4QBTBMFTSFWFOVFUBSHFUT
Qualifications:
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBT4QB
5IFSBQJTUJOBTQBPQFSBUJPO QSFGFSBCMZ
JOBMVYVSZCPVUJRVFIPUFMPSBTQBSFTPSU
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUIFOHMJTIBOEHSFFL
MBOHVBHFJTFTTFOUJBM
q&YDFQUJPOBMDVTUPNFSDBSFBOEDPNNVOJDBUJPO
TLJMMT
q4FMGNPUJWBUFE FOUIVTJBTUJDBOEDVTUPNFS
PSJFOUFE
q&YDFMMFOUHSPPNJOHTUBOEBSET
q*OOPWBUJWFBOEDSFBUJWF
q5FBNXPSLTQJSJU
"OBUUSBDUJWFQBDLBHFPGCFOFGJUTJTPGGFSFEBDDPSEJOH
UPRVBMJGJDBUJPOT4IPVMEZPVXJTIUPCFBNFNCFS
PG)PUFM#SBJOUFBN QMFBTFTFOEVTZPVS$7XJUIB
QIPUP"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEJOUIFTUSJDUFTU
DPOGJEFODF$7TXJUIOPSFGFSFODFDPEFBOEOPU
GVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFTXPOUCFUBLFO
VOEFSDPOTJEFSBUJPO
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHSS#EW
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀConstantinou Bros HotelsÐÑÇÌ¬ÅÍ 
ÐÑÇÌ ¦¿ÏÍ  ×ÇÑ¬ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÏÍÐÓÈÊ½ ÆÈÀ
ÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÑÇÔÍÌ¬ÃÓÌ
Massage Therapist
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
qºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Ë»ÏÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
,7R'Y$POTUBOUJOPV#SPT)PUFMT )VNBOSFTPVSDFT
EFQBSUNFOU ° °¦¬ÅÍÔXXX
DCIDZQSVTDPN

°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍArte & Mare Elia Mykonos Suites
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Spa Therapist
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÀÌÈÊÈÍ¿Ï ÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï ÒÄÏÀÄÈÎÌ
ÐÎÀÑÍÔÊÀÈÏÍÐÎÍÖ
qÌÎÐÇÕÀËÀÏÓÑÈÊÍ¿ÀÐ¬×
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»
qÈÀÑÏÍÅ»
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈ½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ ÖÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSK#4;
°ÍRenaissance Hotel×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Spa Therapist
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ç¬ÏÈÐÑÇ
ÆÌÎÐÇÏ½ÐÒÄÑÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇ Ä¬ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÓÌÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÄÖÏÄ¼ÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌ–NBTTBHFT
ÖÍÕÀËÀÏÓÑÈÊ½NBTTBHF ÏÄÅËÄÉÍËÍÆ¼À 
UIBJNBTTBHF TIJBUTV ËÄÅÈÊ»¬ËÀÉÇ 
q¤ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔZPHBÊÀÈQJMBUFT
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÎÒÇÐÇÔ–ÎËÇÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÄÏÈÍ¼ÇÐÇÔÊÀÈÍÍÏÅÈ¬Ô
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q³ÊÏÓÔÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»Ô
ÊÀÈÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÏÍÐÅÍÏ¬ÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔ
ÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
ÄÏÍÐÅÍÏ¬½ÌÈÇÔÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS7J[C¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖ
ÃÄÌÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀÀÉÈÍËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ¸ËÀ ÑÀ FNBJMT ÒÀ ÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì Ä
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÑÇÔÈÃÈÓÑÈÊ»Ô×Ó»Ô
ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
Ikos Resorts JTB IPTQJUBMJUZDIBJO CBTFEPOBO
JOOPWBUJWF MVYVSZDPODFQUUIBUIBTBMSFBEZCFFO
SFXBSEFEBTPOFPGUIFCFTUSFTPSUTJOUIFXPSME 
8JUIUXPCSBOEOFXSFTPSUTPQFOJOHJO$PSGV
BOE,PTBOEXJUIUXPUPQBXBSEFEPOFTJO
)BMLJEJLJXFBSFMPPLJOHGPSUBMFOUFEFOFSHFUJD
QSPGFTTJPOBMT5IFSFIBTOFWFSCFFOBNPSFJOUFSFTUJOH
UJNFUPKPJO*LPT3FTPSUT8FSFPOBEFWFMPQNFOUBM
KPVSOFZBOEXFBSFOPXSFDSVJUJOHGPS
Spa Manager & Assistant Spa Manager
5IJTJTBGJYFEUFSNSPMFXJUIBMPOHEVSBUJPOGPS
PVS OFX MVYVSZ *LPT "SJB SFTPSU JO ,PT PQFOJOH
JO.BZ
About the role::PVBSFSFTQPOTJCMFGPSPWFSTFFJOH
BMMTQBPQFSBUJPOTUPEFMJWFSBOFYDFMMFOUHVFTU
FYQFSJFODF:PVXJMMBMTPCFSFRVJSFEUPFWBMVBUF
HVFTUTBUJTGBDUJPOBOETFUEFQBSUNFOUUBSHFUTBOE
PCKFDUJWFT 4QFDJGJDBMMZ  ZPV XJMM CF SFTQPOTJCMF
GPSQFSGPSNJOHUIFGPMMPXJOHUBTLTUPUIFIJHIFTU
TUBOEBSET
Some of the goals you will be having:
q.BOBHFUIFTQBBOEUFBNPGUIFSBQJTUT
UPSFBDITFUQFSGPSNBODFHPBMT
q)PMESFWFOVFNBOBHFNFOUBOE1-
SFTQPOTJCJMJUZGPSBMMTQBTFSWJDFTFOTVSFTQB
QSPGJUBCJMJUZ
q*OTUJMMCSBOETUBOEBSETUPNBJOUBJORVBMJUZ
BOETFSWJDFFYDFMMFODFJOUIFEBJMZPQFSBUJPO
q)JSF USBJOBOETVQFSWJTFTQBQFSTPOOFM
q)BOEMFDVTUPNFSTSFRVFTUTBOEDPNQMBJOUT
XJUIBOFYDFQUJPOBMMZQSPGFTTJPOBMNBOOFS
q3FQPSUUP)PUFM.BOBHFSPOLFZTFSWJDFT
BOE1-POBTDIFEVMFECBTJT
To succeed in your role, you will need to have:
q3FMFWBOUFYQFSJFODFJOTUBSIPUFMTQB
PSXFMMOFTTSFMBUFECVTJOFTT BUMFBTUZFBST 
q#FBVUZBOENBTTBHFRVBMJGJDBUJPOXPVME
CFDPOTJEFSFEBTBOFYUSBBTTFU
q,OPXMFEHFBCMFJOTQBTBMFTBOENBSLFUJOH
FYQFSJFODF CVEHFUJOHBOEGJWFTUBSDVTUPNFS
TFSWJDF
q$PNQFUFOUXJUI.JDSPTPGU4VJUF 8PSE &YDFM 
1PXFS1PJOU 0VUMPPL BOETQBTPGUXBSF
q'MVFOUJO&OHMJTIBOE(SFFL"EEJUJPOBM
LOPXMFEHFPG3VTTJBOXPVMECFDPOTJEFSFE
BQMVT
Besides the experience and professional
development:0VSDPNQBOZJTHSPXJOHGBTU:PV
BSFHPJOHUPCFQBSUPGUIJTHSPXUIBOEZPVBSF
HPJOHUPIBWFNBOZPQQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBT
XFMMBTQSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOU5IFDPNQBOZ
PGGFSTBDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHFJOB
EZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
"DDPNNPEBUJPOBOENFBMTPGGFSFE
"QQMZOPXUPUIF link CFMPXIUUQTTXSHSD:C,1 'PS
BOZBEEJUJPOBMJOGP QMFBTFDIFDLIUUQJLPTSFTPSUT
DPNSFTPSUTJLPTBSJB
Spa Manager
Κρυοπηγή Χαλκιδικής
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌKassandra Palace Hotel
& SpaÐÑÇÌ ¦ÏÖÍÇÆ»²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ4QB.BOBHFS ÆÈÀÑÇÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÐÄ×½Ì 
ÆÈÀÌÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÊÀÈ
ÌÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÐÑ½ÕÓÌ ÑÍÖ TQB À ÄÍÑÄ¿ÄÈ ÊÀÈ ÒÀ ÅÏÍÌÑ¼×ÄÈ
ÆÈÀÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÕÎÏÍÖ

Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÐÕÍË»ÔÒÄÏÀÄÖÑ» 
ÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄÖÑ»»ÀÈÐÒÇÑÈÊÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÌÎÐÇ
ÄÈËºÍÌÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±.40GGJDF
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÄÏÍÐÄÆºÌÇ
ÄÅ¬ÌÈÐÇ ÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÍÖÔÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÐÊÍ½ÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÄÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬
ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÀÊºÑÓÌTQB
ÀÐ¬× ÒÄÏÀÄ¼ÄÔÏÍÐÎÍÖÐÎÀÑÍÔ 
ÄÏÈÍ¼ÇÐÇÔÍÍÏÅÈ¬ÔÊÑË ÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌ
q¢¿ÏÄÐÇ ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
q³ÏÈÐÑÄÔÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÀÌÒÏÓ¼ÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÀÌ¬ÒÄÐÇÔÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌ
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÐÑ½ÕÓÌÐÑÇÌÍ¬ÃÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÑÀËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬
Ï½ÑÖÀÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ À¿ÉÇÐÇ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
ÑÓÌÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
ÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÄÈÒÖÇÑ»Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS8L7
Σύμβουλος Ομορφιάς
(κωδ. θέσης: PROF-126)
¤Optimal HR GroupÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇ
ÑÇÔ ÊÍÏÖÅÀ¼ÀÔÀËÖÐ¼ÃÀÔÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÀÏÓ¬ÑÓÌÑÍÖÍ¼ËÍÖ$"1BQBFMMJOBTÐÑÇÌ
¦¿ÏÍ  Ð¿ÁÍÖËÍ ÍÍÏÅÈ¬Ô  Ä ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÍ½ÔÑÇÔÒºÐÇÔÄ¼ÌÀÈ
ÇÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖ
ÄË¬ÑÇ ÊÀÒÎÔÊÀÈÇÐÖÁÍË»ÐÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÎÐÑÄÌÀÄÈÑÖÆÕ¬ÌÍÌÑÀÈ
ÍÈÐÑ½ÕÍÈÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αντικείμενο και αρμοδιότητες:
q¢ÉÖÇÏÄÑÄ¼ÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÐÑÍÀÌÀÄÌ½ÄÌÍ
À½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÄ¼ÄÃÍÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
ÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼À
ÒÄÑÈÊ»ÔÄÈÊ½ÌÀÔÐÑÍÌÄË¬ÑÇ
qÏÍÓÒÄ¼ÊÀÈÓËÄ¼ÑÀÏÍØ½ÌÑÀÁ¬ÐÄÈ
ÑÓÌÏÍÑ¿ÓÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q§ÄÏÈÌ¬ÆÈÀÑÇÌ¬ÏÑÈÀÄÅÀÏÍÆ»ÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÎÐÑÄÍÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔ
ÀÏ¬ÆÍÌÑÀÔÌÀÐÖÌÃÏ¬ÄÈÐÑÇÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
ÑÇÔÍÀË»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÒÄÑÈÊ»ÔÄÈÊ½ÌÀÔÑÍÖ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÎÐÑÄÍÄË¬ÑÇÔÌÀÀÍËÀÁ¬ÌÄÈÑÇÌ
ÄÄÈÏ¼ÀºÐÀÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
q§ÄÏÈÌ¬ÎÐÑÄÍÇ¼ÃÈÍÔÀÌÀÑÖÆÕ¬ÌÄÈ¬ÏÑÈÀÔÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÔÊÀÈÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌÀÁ¬ÒÈÐÇÔÑÓÌÆÌÎÐÄÓÌ
ÊÀÈÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌÑÍÖÑÇÔÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ ÑÓÌ ÄËÀÑÎÌ ÊÀÈ ÑÇÌ Ä¼ÑÄÖÉÇ ÑÍÖ
ÐÑ½ÕÍÖÐÄÓË»ÐÄÈÔ
qÖÄÑºÕÄÈÐÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À
ÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇÃÈÀÅ½ÏÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÄÐÑ½ÕÍ
ÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q§ÄÏÈÌ¬ÎÐÑÄÇÄÉÓÑÄÏÈÊ»ÊÀÈÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÄÈÊ½ÌÀ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÌÀÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÄÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈÐÑÈÔÊÀÒÍÏÈÐºÌÄÔÊÀÑÄÖÒÖÌÑ»ÏÈÄÔ
ÆÏÀºÔ ºÑÐÈÎÐÑÄÀÖÑ»ÌÀÐÖÁ¬ËÄÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
ÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÐÄÓË»ÐÄÈÔ
q¢ÅÀÏ½×ÄÈÑÀÏ½ÑÖÀNFSDIBOEJTJOHÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ ÎÐÑÄÍÑÏ½ÍÔÑÍÍÒºÑÇÐÇÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÇÄÈÊ½ÌÀÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÌÀÐÖÁ¬ËÍÖÌ
ÐÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÐÑÇÌ
À¿ÉÇÐÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÏÓÑÍÁÍÖË¼ÄÔÊÀÈÖÍÁ¬ËËÄÈÄÈÐÇÆ»ÐÄÈÔÆÈÀÑÇÌÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÎÐÑÄÌÀÄÌÈÐÕ¿ÄÑÀÈÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÇÌ
ÍÏÄ¼ÀÑÍÖÆÈÀÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÐÄÓË»ÐÄÈÔ
qÖÌÃÏ¬ÄÈÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊË¼ÀÑÍÔÐÄÁÀÐÍ¿
ÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
παραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
qÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÑÀÈÏ¼À
ÑÍÖÊË¬ÃÍÖÑÍÖËÈÀÌÈÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖ
ÓÔÀÈÐÒÇÑÈÊ½ÔÊÀÈÐ¿ÁÍÖËÍÔÍÍÏÅÈ¬Ô
q¢ÈÊºÌÑÏÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q¬ÒÍÔÆÈÀÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖÑÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
Παροχές: ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÏÍÐÅºÏÄÈÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈºÌÀÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÍÖ
ÏÍÓÒÄ¼ÑÇÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS4LSY
Spa Therapist
(Φισκάρδο Κεφαλονιάς)
´ÌÀÀ½ÑÀÊÀË¿ÑÄÏÀSFTPSUTÑÍÖ¥ÍÌ¼ÍÖ ÆÌÓÐÑ½
ÆÈÀÑÇÌÍÌÀÃÈÊ»ÑÍÖÑÍÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÃÈÀÊÄÊÏÈºÌÍ
ÆÈÀÑÇÌ ÖÂÇË»ÍÈ½ÑÇÑÀÖÇÏÄÐÈÎÌÑÍÖ ÄÃÎ ÊÀÈ
ÐÖÌÀÑ¬ºÑÇÐÑÍÊÍÐÍÍË¼ÑÈÊÍ¨ÈÐÊ¬ÏÃÍÑÇÔ
¦ÄÅÀËÍÌÈ¬Ô ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍEmelisse Art Hotel ÑÇÔ
ÍÈÊÍÆºÌÄÈÀÔ°ÐÈ¬ÏÀ Ã¼ÌÄÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÄË¼ÆÍÖÔ
ÊÀÈÈÊÀÌÍ¿Ô ÌÀÐÖÄÑ¬ÐÕÍÖÌÐÑÇÌÍ¬ÃÀÍÖÒÀ
ÐÖÌÑÄËºÐÄÈÐÄ¼ÀÀÊ½ÀÍË¿ÄÑÖÕÇºÌÇÕÏÍÌÈ¬ 
ÑÍÊÀËÍÊÀ¼ÏÈÑÍÖÑÍ&NFMJTTF"SU)PUFMÒÀ
ÀÌÑÈÄÑÓ¼ÐÄÑÄÑÇÏ½ÊËÇÐÇÑÍÖÌÀÀÌÑÀÄÉºËÒÄÑÄ
ÐÑÈÔÖÂÇËºÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÓÌÄËÀÑÎÌÄÌ½ÔMVYVSZ
CPVUJRVFIPUFMÃÓÀÑ¼ÓÌ ÀÍÊÑÎÌÑÀÔÄÏÀÈÑºÏÓ
ÆÌÎÐÇÀËË¬ÊÀÈÑÀÏÍÌ½ÈÀÈÀÔÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇÔ
ÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÕÎÏÍ
Απαιτούνται:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÐÄÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀNJOÄÑÎÌ

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

To Emelisse Art Hotel Fiskardo προσφέρει
στον κατάλληλο συνεργάτη:
q¨ÈËÈÊ½ÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀË½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ Ü»ÌÀ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»ÆÈÀÑÍÖÔÊÀËÍÊÀÈÏÈÌÍ¿Ô
»ÌÄÔÄÌÑ½ÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS;5Y1

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Προϊσταμένη Καθαριότητας
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
»ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
q¤ÆÄÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS:UHP(
Valet Attendants
Προσωπικό Πλυντηρίου
+PJOPVSUFBNFour Seasons Astir Palace Hotel
AthensJTMPPLJOHGPSUBMFOU8FBSFJOWJUJOHFOFSHFUJD
BOEUBMFOUFEDBOEJEBUFT XJUIIPTQJUBMJUZDVMUVSF 
QPTJUJWF BUUJUVEF  DVTUPNFS TFSWJDF TQJSJU BOE
QBTTJPOGPSFYDFMMFODFUPKPJOUIFEZOBNJDUFBN
PG'PVS4FBTPOT
%PFTUIJTTPVOEMJLFZPV 5IFOXFXBOUUPIFBS
GSPN ZPV *G ZPV XBOU UP CF QBSU PG UIJT VOJRVF
PQQPSUVOJUZPOUIFHSFFLSJWJFSB BMMZPVOFFEUPEP
JTUPTFOEVTZPVSVQEBUFEDWUPlink:IUUQTTXS
HS(ZP'4FMFDUFEDBOEJEBUFTTIBMMCFDPOUBDUFE
UPBUUFOEBOJOUFSWJFX
¤CRC ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÍÏ¼ÀÔÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÍÏÒÍÄÃÈÊÎÌÄÈÃÎÌÀÌÀ×ÇÑ¬
Yπάλληλο Καθαριότητας
ÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÓÌ ÄËÍÊ»ÓÌ ÒÇÌÎÌ
Αρμοδιότητες:¦ÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÆÏÀÅÄ¼ÓÌ ÑÓÌ
ÊÍÈÌ½ÕÏÇÐÑÓÌÕÎÏÓÌÊÀÈÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προσφέρεται: ÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS&TH.ÀÒºËÀÄ
ÌÀÐÀÔÄÌÇÄÏÎÐÍÖÄÓÔÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ½ËÓÌÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ 
ÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌÍ¿Ä½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖ
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
Yπάλληλος Καθαριότητας
Ë»ÏÍÖÔ»ÄÏÈÊ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
ÈÀ ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ ÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ ÊÀÈ ÍÈÊÈÀÊÍ¿ ÕÎÏÍÖ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÆÄÖ¬ÑÓÌÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»
ÑÇÔ¡Í¿ËÀÔÊÀÈÑÇÔ¡ÍÖËÈÀÆºÌÇÔ
Προσφέρεται:ÖÂÇË½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÀÃÍÒÄ¼
ÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÐÑÈÔÊÖÏ¼ÄÔÍÖÃÈÀºÌÍÖÌÐÑÇÌ¼ÃÈÀ
»ÐÄÊÍÌÑÈÌ»ÄÏÈÍÕ»
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÑ¼ÑËÍÑÇÔ
ÒºÐÇÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHS0'N)I°ÇËÄÅÓÌÈÊ»
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÎÏÄÔ ÐÑÍ
¤Auto Marin A.EÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπάλληλο Καθαρισμού
με δίπλωμα οδήγησης
Περιοχή:¡½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS;QS$
ÈÀÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄ ÑÇÌ ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀ ÀÔ XXXBVUPNBSJO
HSÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΜΟΔΑ

Seamstresses/Μοδίστρες
+PJOPVSUFBNFour Seasons Astir Palace Hotel
AthensJTMPPLJOHGPSUBMFOU8FBSFJOWJUJOHFOFSHFUJD
BOEUBMFOUFEDBOEJEBUFT XJUIIPTQJUBMJUZDVMUVSF 
QPTJUJWF BUUJUVEF  DVTUPNFS TFSWJDF TQJSJU BOE
QBTTJPOGPSFYDFMMFODFUPKPJOUIFEZOBNJDUFBN
PG'PVS4FBTPOT
%PFTUIJTTPVOEMJLFZPV 5IFOXFXBOUUPIFBS
GSPN ZPV *G ZPV XBOU UP CF QBSU PG UIJT VOJRVF
PQQPSUVOJUZPOUIFHSFFLSJWJFSB BMMZPVOFFEUPEP
JTUPTFOEVTZPVSVQEBUFEDWUPlink:IUUQTTXS
HS#Y(,94FMFDUFEDBOEJEBUFTTIBMMCFDPOUBDUFE
UPBUUFOEBOJOUFSWJFX
¤Funky Buddha ºËÍÔÑÍÖP¼ËÍÖ MUFY4" ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÐ¿ÆÕÏÍÌÇÔÀÌÃÏÈÊ»Ô 
ÆÖÌÀÈÊÄ¼ÀÔÊÀÈÀÈÃÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔ
ÃÖÌÀÈÊ»ÔÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÀËË¬
ÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ×ÇÑ¬
Σχεδιαστή
Σχεδιάστρια Μόδας
Περιγραφή θέσης:
qÌÎÐÇÊÀÈÀÏÀÆÓÆ»ÀÌÃÏÈÊÎÌ ÆÖÌÀÈÊÄ¼ÓÌ
ÊÀÈÀÈÃÈÊÎÌÐÖËËÍÆÎÌÄÑÍ¼ÓÌÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÑÄÕÌÈÊÎÌÐÕÄÃ¼ÓÌÐÄ$"%
qÄÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÑÏ½Ì
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÆ»ÐÕÄÃ¼ÓÌ
ÆÈÀÀ×ÈÊ»ÀÏÀÆÓÆ»
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÃÄÈÆ¬ÑÓÌ
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔÄÑÍ¼ÓÌÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
Προσόντα:
qÌÎÐÇ"EPCF*MMVTUSBUPSÊÀÈ1IPUPTIPQ
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÇÔ½ÃÀÔ
q¦ÀË»À¼ÐÒÇÐÇÕÏÓ¬ÑÓÌ ÖÅÀÐ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÐÕÄÃ¼ÓÌ
q°ÄÕÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÐÄÖÅ¬ÐÀÑÀ ÀÉÄÐÍÖ¬Ï
ÊÀÈÀÑÏ½Ì
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ.40GGJDF
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSR)T;"
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Μικρές αγγελίες εργασίας
LOGISTICS

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες από μεταφορική
εταιρία στην Κατερίνη για άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 2351 305241. https://
swr.gr/sm41f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος logistics. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. https://
swr.gr/mEFuI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης. Αρμοδιότητες: παραλαβή, ταξινόμηση, ετοιμασία
παραγγελιών, ενημέρωση για ελλείψεις
υλικών κ.ά. Εξωτερικές εργασίες εάν
απαιτείται. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/YMzT0
ZHTOYNTAI χειριστές μηχανημάτων
μετάλλου CNC (τόρνων και κέντρων
κατεργασίας) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310 515122, ώρες
επικοινωνίας: 09:00-15:00. https://
swr.gr/5s0Xk
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ χειριστές μηχανημάτων
μετάλλου CNC λαμαρίνας, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:0015:00. https://swr.gr/hofgU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παραγωγής με
έδρα το Καματερό, εργάτης αποθήκης
για πλήρη απασχόληση. Δίπλωμα προαιρετικό. https://swr.gr/e7HzF
ZHTEITAI από εισαγωγική εταιρία υφασμάτων υπάλληλος αποθήκης. Δίπλωμα
οδήγησης απαραίτητο. https://swr.gr/
CIHJi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πακετάς για τα Subito στην
πλατεία Θέρμης. Πλήρες ωράριο εργασίας
και ανταγωνιστικές αποδοχές. Συνεντεύξεις στο κατάστημα, Παραμάνας 12. Τηλ:
2310 486244. https://swr.gr/4cbrR
ZHTEITAI από εισαγωγική-εμπορική
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού
στις Αχαρνές αποθηκάριος για εργασίες
αποθήκης (παραλαβή εμπορευμάτων,
εκτέλεση παραγγελιών, ανεφοδιασμός
ραφιών), επικοινωνιακός, δραστήριος,
συνεργάσιμος, επιθυμητή γνώση ERP/
Scanner. https://swr.gr/wuvhQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης από μεταφορική
εταιρία στη Λάρισα. https://swr.gr/aRNh3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ συνοδοί διανομής πλήρους
απασχόλησης για φόρτωση και διανομή
εμπορευμάτων στην Αττική. Tηλ.: 210
9324806. Κωδικός: ΣΜ718. https://
swr.gr/OXiyx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης από Α.Ε. με
έδρα τη Παλλήνη. https://swr.gr/EeODz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης-οδηγός
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ από
εταιρία αλουμινίου για μόνιμη απασχόληση. https://swr.gr/PNlCV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χειριστής κλαρκ με προϋπηρεσία και δίπλωμα χειριστή. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε υποψηφίους της ευρύτερης περιοχής. https://swr.gr/3yHcL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός χειριστή κλαρκ από
εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στις
Καλύβες Χαλκιδικής. Σχετική προϋπηρεσία επιθυμητή. Απαραίτητα μόνιμος
κάτοικος νομού Χαλκιδικής. Για τους
άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. https://swr.gr/2OwfK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ανώνυμη εισαγωγική
εταιρία με έδρα την Παλλήνη, υπάλληλος
για το τμήμα τιμολόγησης-παραγγελιών.
Προσόντα: γνώση προγράμματος SoftOne,
γνώση αγγλικών, γνώση αποθήκης, 3
έτη προϋπηρεσία. Κωδ θέσης: 1. https://
swr.gr/8QslZ
ZHTEITAI από εισαγωγική-εμπορική
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού στις
Αχαρνές, απόφοιτος ΙΕΚ/ΤΕΙ logistics,
για οργάνωση και εκτέλεση εργασιών
αποθήκης. Καλή γνώση H/Y και ERP,
οργανωτικός, επικοινωνιακός μεθοδικός.
https://swr.gr/mYP7V
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία με
έδρα το Καματερό βοηθός logistics
πλήρους ωραρίου με γνώση εμπορικού
προγράμματος και MS Office. https://
swr.gr/xS8Ei

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία εμπορικός διευθυντής με τουλάχιστον τριετή
εμπειρία. https://swr.gr/hapoB
LOOKING for china visa center legal
residence and work permit in Greece.
Fluent in Greek and English, better if
you can understand chinese, familiar
with computer office software, healthy
body, driver’s license is preferred. https://
swr.gr/4ONA0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νομικός σύμβουλος GDPR για
συμμετοχή σε ομάδα υλοποίησης έργων
από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη
της, οργανισμoύ παροχής υπηρεσιών
συμβουλευτικής. Ειδικές γνώσεις και
σχετική εμπειρία απαραίτητα. Κωδικός:
Counsel. https://swr.gr/kNBA6

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ZHTEITAI από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή των Ιωαννίνων. Απαραίτητη η
κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/4xK0A
ZHTEITAI από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή της Άρτας. Απαραίτητη η κατοχή
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε
ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/vTGZ6
ZHTEITAI από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή της Πρέβεζας. Απαραίτητη η κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/lEgXT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή της Λευκάδας. Απαραίτητη η
κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/isYPL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή του Βόλου. Απαραίτητη η κατοχή
άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97 σε
ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/I3V15

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος ψηφιακών εκτυπώσεων-γραφίστας για τη διαδικασία
σχεδιασμού ή/και παραγωγής ψηφιακών
εκτυπώσεων σε περιβάλλον απαιτήσεων και σύγχρονης τεχνολογίας. Καλές
γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών, προαιρετικά γραφιστικής,
social media. https://swr.gr/MxfOE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια
από διαφημιστική εταιρία στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση.
Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών, άριστη
γνώση των προγραμμάτων του Adobe
Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).
Απαραίτητη η αποστολή portfolio. https://
swr.gr/64KuF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ senior graphic designer από
διαφημιστική εταιρία. Γνώσεις: Adobe
Suite MAC, motion και video skills using
after effects, σχεδιασμός web και digital
content, αγγλικά. Προϋπηρεσία σε διαφημιστική εταιρία. https://swr.gr/bI9Rs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια
από διαφημιστική εταιρία στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση. Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών,
άριστη γνώση των προγραμμάτων: Adobe
Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).
Απαραίτητη αποστολή portfolio. https://
swr.gr/5bnml
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από εταιρία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού HR
για λογαριασμό πελάτης της με γνώσεις
Illustrator και Photoshop και εμπειρία
τουλάχιστον 4 χρόνων για απογευματινή
εξωτερική ή μόνιμη απασχόληση. Κωδικός θέσης: Graf.2. https://swr.gr/EMyH7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας για εκτυπώσεις
μουσαμάδων-τεντών σε plotter ψηφιακής εκτύπωσης Rolland, αυτοκόλλητα
σε οχήματα και επιγραφές. Επιθυμητή η
γνώση αερογράφου. Τηλ.: 2310 683911.
https://swr.gr/Zsbg2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δακτυλογράφος-γραφίστας
από τον ιατρικό σύλλογο Ε.Ε.ΛΙ.Α. (Κύπρου 4, Αθήνα) με μεγάλη εμπειρία στη
σελιδοποίηση και στη διαμόρφωση
κειμένου περιοδικών-βιβλίων. Υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκήπων
και Αμαρουσίου. Τηλ.: 210 6718080.
https://swr.gr/E-

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών,
γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα
για όλη την Αττική. Πλήρης ασφάλιση,
επιδόματα, δώρα, bonus. Τηλ.: 210
7565300. https://swr.gr/2hWkT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ψυχολογίας με
εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων αναφορικά με τις
κατατακτήριες εξετάσεις των τμημάτων
ψυχολογίας τόσο του Παντείου, όσο και
του ΕΚΠΑ. Αναλυτικότερα τα μαθήματα
είναι γνωστική, κοινωνική, της προσωπικότητας. https://swr.gr/gWXkx
ZHTEITAI παιδαγωγός για μελέτη και
φύλαξη 7χρονου παιδιού καθημερινά
17:00-19:30. Περιοχή: Νέος Κόσμος.
Τηλ.: 6936 008185. https://swr.gr/ZT8aL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσκαλος/α για εργασία σε
κέντρο μελέτης με εμπειρία. Κάτοικος
Καλλιθέας ή γύρω περιοχών. https://
swr.gr/E6CKN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια αγγλικών με
εμπειρία στην προετοιμασία για πτυχία
γλωσσομάθειας για μερική απασχόληση
σε ΚΞΓ. Απαραίτητη η θετική διάθεση
και η εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. https://
swr.gr/somOG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός με διδακτική
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από
κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερινή μεσημεριανή απασχόληση με παιδιά
γυμνασίου. https://swr.gr/hfEtc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές μαθηματικών με
πενταετή τουλάχιστον φροντιστηριακή
εμπειρία σε Β’ και Γ’ λυκείου και ηλεκτρονικές σημειώσεις από φροντιστήριο
μέσης εκπαίδευσης. https://swr.gr/BfSI6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κέντρο ξένων γλωσσών
στη Νέα Σμύρνη καθηγητής/τρια της αγγλικής και της ισπανικής γλώσσας για
όλα τα επίπεδα με διδακτική εμπειρία
σε φροντιστήριο. https://swr.gr/m42rv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών για
εργασία σε κέντρο ξένων γλωσσών
στην Καλαμαριά. Τηλ: 6932 432564.
https://swr.gr/O2fkj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής /τρια από φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια
προάστια Αττικής για το μάθημα Α.Ο.Θ.
Επιθυμητή σχετική διδακτική εμπειρία.
Θέμα: Α.Ο.Θ. https://swr.gr/B6mc8
ZHTΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco School
Μπλε Μέλισσα γυμναστής /τρια για την
κυψέλη του αθλητισμού. Στείλτε μας το
βιογραφικό σας και τα εργαστήρια που
θέλετε να πραγματοποιήσετε. https://
swr.gr/ZcbOl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την ομάδα του Eco
School Μπλε Μέλισσα μουσικοπαιδαγωγοί για να αναλάβουν τα eco εργαστήρια μουσικής. Στείλτε μας ένα σύντομο
βιογραφικό και τα μουσικά εργαστήρια
που θέλετε να πραγματοποιήσετε. https://
swr.gr/V24ry
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την ομάδα του Eco
School Μπλε Μέλισσα ECO-παιδαγωγοί
για τις κυψέλες της. Στείλτε μας ένα σύντομο βιογραφικό και τα εργαστήρια που
θα θέλατε να υλοποιήσετε στο σχολείο
μας. https://swr.gr/6aQoK

ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με διδακτική
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από
κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερινή απασχόληση με παιδιά γυμνασίου.
https://swr.gr/jRQq6
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγήτριες πτυχιούχοι
αγγλικής φιλολογίας για εργασία σε
φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη για τη
σχολική χρονιά 2018-2019. Απαραίτητη
η δυνατότητα διδασκαλίας όλων των
επιπέδων, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων
και η διάθεση για συνεργασία. https://
swr.gr/b92Ly
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ αγγλικών καθηγητές/τριες
με αγάπη για τη διδασκαλία από κέντρο
ξένων γλωσσών στα βόρεια προάστια.
Παρέχονται άριστες συνθήκες εργασίας και
εξαιρετικές αμοιβές. https://swr.gr/l2Saw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ξενοδοχειακών
σπουδών από αθηναϊκό εκπαιδευτικό
όμιλο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Κωδικός: KΞ_07_2018.
https://swr.gr/2VfOB
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές αγγλικών,
γαλλικών και άτομο για συνδυαστικά
καθήκοντα γραμματείας-διδασκαλίας από καταξιωμένο όμιλο στα νότια
προάστια. Σοβαρές προτάσεις, σταθερή
συνεργασία, εργασιακό ήθος, καλό βιογραφικό. Άδεια προτιμητέα. Μισθός,
ΙΚΑ, συστάσεις. https://swr.gr/pAM89
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών όλων
των επιπέδων με τεκμηριωμένη προϋπηρεσία από κέντρο ξένων γλωσσών
στην περιοχή της λεωφ. ΑλεξάνδραςΓκύζη. Τηλ.: 210 6776167, 6972 451100.
https://swr.gr/LrZvP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια γερμανικών από
κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της
λεωφ. Αλεξάνδρας-Γκύζη. Προϋπηρεσία
επιθυμητή. Τηλ.: 210 6776167, 6972
451100. https://swr.gr/8F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οστεοπαθολόγος ή χειροπράκτης, διπλωματούχος πανεπιστημίου του
εξωτερικού, για συγγραφή εκπαιδευτικών επιστημονικών άρθρων σε ιατρικό
περιοδικό σε συνεργασία με ιατρούς.
Τηλ.: 210 6776167 (09:00-14:00).
https://swr.gr/zZ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝADMINISTRATION
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εξαγωγική
εταιρία τροφίμων με έδρα το Χαλάνδρι
Αττικής. Κύριες αρμοδιότητες: τηλεφωνικό κέντρο, υποδοχή, διαχείριση αλληλογραφίας-courier, υποστηρικτικές
εργασίες γραφείου. Προοπτική εξέλιξης.
Άριστη προφορική επικοινωνία στα αγγλικά είναι απαραίτητη (Proficiency).
https://swr.gr/kIc1h
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραμματέας
εμπορικού οργανωτική, επικοινωνιακή,
απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης
για το εμπορικό τμήμα. Αρμοδιότητες:
παρακολούθηση αλληλογραφίας, διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου, σύνταξη
προσφορών, διαχείριση παραγγελιών
e-shop. Απαραίτητες γνώσεις Ms Office,
CRM, αγγλικών. https://swr.gr/KB572
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εκδοτική εταιρία
στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Προϋπηρεσία
απαραίτητη. Θα προτιμηθούν υποψήφιες
από κοντινές περιοχές. Κωδικός θέσης:
Secr0918. https://swr.gr/dbNkx
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τη Spartan Security, η
οποία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας,
υπάλληλοι γραφείου δίπλα στο μετρό
Συγγρού-Φιξ. Πρόκειται για μία εκ των
δυναμικότερων και μακροβιότερων ελληνικών επιχειρήσεων ασφαλείας με
σημαντικές διακρίσεις και εκατοντάδες
μακροχρόνιες συνεργασίες. https://swr.
gr/s5AFk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείαςεξυπηρέτησης πελατών από ιδιωτικό
ΚΤΕΟ στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε
ιδιωτικό ΚΤΕΟ με ελαφρά και βαρέα
οχήματα. https://swr.gr/RCyJM
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από
εταιρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
https://swr.gr/PtBxD

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία έμπειρη πωλήτριατηλεφωνήτρια για επιβεβαίωση και διαχείριση παραγγελιών και καταχωρίσεις.
Παρέχεται σταθερός μισθός, bonus και
ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Tηλ.:
210 3460132. https://swr.gr/SXbmt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μελετητική εταιρία που
αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα
άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. Προηγούμενη προϋπηρεσία σε δημόσιους διαγωνισμούς μελετών και σπουδές σχετικές με
το αντικείμενο του μηχανικού θα εκτιμηθούν
ιδιαιτέρως. https://swr.gr/TCrX1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία
υπαλλήλοι γραφείου (όχι πωλήσεις) για
4ωρη απασχόληση. Άμεση πρόσληψη.
Παρέχεται σταθερός μισθός και ασφάλιση.
Απέναντι από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Tηλ.: 210 3460132. https://
swr.gr/x01y2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία
άτομα για τη στελέχωση τηλεφωνικού
κέντρου (όχι πωλήσεις). Παρέχεται
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι από τη στάση
μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210 3460132.
https://swr.gr/nkK86
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας διευθύνσεως
που να γνωρίζει γερμανικά από όμιλο
επιχειρήσεων. https://swr.gr/OHLTg
ZHTEITΑΙ από κατασκευαστική εταιρία
δημοσίων έργων γραμματέας με άριστη γνώση Η/Υ (MS Office). Επιθυμητή
η γνώση ξένων γλωσσών. https://swr.
gr/FDNK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από
εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στο
αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Απαραίτητα: απόφοιτος τουριστικής σχολής ή
σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, πολύ
καλή γνώση αγγλικών, γνώση χρήσης
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας,
προϋπηρεσία. https://swr.gr/ljis7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό όμιλο
στο κέντρο υπάλληλος γραμματειακής
υποστήριξης με γνώση Η/Υ, αγγλικών
και διετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
φροντιστηρίου για πλήρη απασχόληση.
https://swr.gr/37hDi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από την
Ευρωγνώση Καλαμαριάς για απογευματινή μερική απασχόληση (υποδοχή και
εξυπηρέτηση μαθητών). Άριστη γνώση
αγγλικών (κάτοχος Proficiency) και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS
Office, internet). https://swr.gr/uQLTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον χώρο των
οδοντιατρικών, υπάλληλος γραφείου
έμπειρος στα logistics. Άριστες οργανωτικές ικανότητες και άνετη χρήση του
Office. Η γνώση χρήσης Softone και της
οδοντιατρικής θα θεωρηθούν επιπλέον
προσόντα. https://swr.gr/sGznD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου σε
γραφείο στον Άγιο Δημήτριο για ημιαπασχόληση. Άριστη γνώση Word, Excel
και Power Point. Η γνώση γραφιστικής
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/kPTKQ
ZHTEITAI άτομο με άριστη γνώση
αγγλικών καθώς και Η/Υ κάτοχος
διπλώματος αυτοκινήτου από εταιρία
δομικών υλικών στα Καλύβια Αττικής
για το τμήμα πωλήσεων. Εσωτερική και
εξωτερική εργασία. Κάτοικος γύρω περιοχών. https://swr.gr/kFbe3
ZHTEITAI από εταιρία εκπαιδευτικού
λογισμικού υπάλληλος γραφείου με καλή
γνώση photoshop και flash. https://swr.
gr/vM6g8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ωδείο βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών οργάνων, άμεσα
γραμματέας για 5ωρη απογευματινή
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα:
καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών. Δεκτά
βιογραφικά μόνο από Βόρεια Προάστια.
https://swr.gr/ximK8
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από
διαφημιστική εταιρία για τηλεφωνικές
καμπάνιες. Όχι πωλήσεις. Άμεση πρόσληψη. Παρέχεται μισθός και ασφάλιση.
Απέναντι από στάση μετρό «Κεραμεικός».
Τηλ.: 210 3460132. https://swr.gr/KBTXR

ZHTEITAI από εταιρία πληροφορικής
στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης και
customer service (full time). Απαραίτητα
προσόντα: αγγλικά, χρήση Η/Υ (office
suite), προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον
έτους και κάρτα ανεργίας. https://swr.
gr/4LG87
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου με
ευχέρεια λόγου για εργασία στο τηλεφωνικό κέντρο για λογαριασμό της
Elpedison. Σύμβαση αορίστου, σταθερός
μισθός, αποδοχές βάση αποδοτικότητας, εκπαίδευση, ευχάριστο περιβάλλον.
Πλησίον μετρό Συγγρού Φιξ. Τηλ: 211
8804314, 211 8804360. https://swr.
gr/ysPcJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από φροντιστήριο
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια αττικής. Ωράριο απογευματινό και
Σάββατο πρωί. Θέμα: θέση γραμματείας.
https://swr.gr/WR0qp
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-γραμματέας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ πληροφορικής.
Καλή γνώση Ms Office, άριστη γνώση
αγγλικών και ευχέρεια στην επικοινωνία.
https://swr.gr/AQPRy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη υπάλληλος γραφείου
από συνεργείο αυτοκινήτων στον Κολωνό. Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429.
https://swr.gr/2SUzj
OFFICE EMPLOYEE. Fluent in greek and
english, better if you can understand
Chinese. Familiar with computer office
software. Healthy body. Driver’s license
is preferred. Work permit in Greece.
https://swr.gr/AIXsY
DEUTSCHSPRACHIGE Kundenbetreuer
gesucht f?r M?beldesign Startup aus
Berlin (Email, Chat, Telefon). Kein
Callcenter-bei uns steht der Mensch
im Fokus. Gute Bezahlung-Vollzeit
garantiert. Kein Vorwissen notwendig.
https://swr.gr/gfPSW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό οργανισμό,
άτομο για υποδοχή-γραμματεία. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, διαχείριση
τηλεφωνικού κέντρου, διαχείριση αλληλογραφίας, γνώση υπολογιστή, γνώση
αγγλικών, με άνεση στην επικοινωνία
και ευχέρεια λόγου. https://swr.gr/o7i0f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Word, Excel,
Internet, επιθυμητή γνώση αγγλικών,
επιθυμητή γνώση ERP, ανεπτυγμένη
ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Είδος εργασίας: πλήρης
απασχόληση. Περιοχή Καβάλα. https://
swr.gr/lDp62
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με γνώσεις στο μικροβιολογικο χώρο από την
περιοχή Γουρνών Πεδιάδος Ηρακλείου
Κρήτης. Καλές γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. Να έχει άδεια οδήγησης μηχανής
και αυτοκινήτου. https://swr.gr/Lm9ku
EMPLOYEE for customer care and
office position, B2B. Contact with local/
international customers/suppliers.
Fluent english/greek, oral/written, MS
Office, Singular Software, communication
skills, dynamic personality, team player,
work under pressure, attention to details.
https://swr.gr/atYNO
EMPLOYEE for office and accounting
position, B2B, pharmaceuticals. Contact
with customers/suppliers, invoicing,
logistics, accounting singular software.
Fluent english/greek, oral/written, MS
Office, communication skills, team
player, work under pressure, attention
to detail. https://swr.gr/BaPqj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης από εταιρία HR για λογαριασμό
πελάτη της, ΙΕΚ στα νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Tηλ. επικοινωνίας:
210 2717160. Κωδικός θέσης: secret.
support2. https://swr.gr/zkDNC
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ customer care agents για
κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών οδικής βοήθειας. Απαραίτητα: πολύ
καλή γνώση αγγλικών, χρήση Windows,
επικοινωνία, υπευθυνότητα, εμπειρία στην
εξυπηρέτηση πελατών. Πλήρης απασχόληση σε βάρδιες. https://swr.gr/e9ciZ

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

26 Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-γραμματέας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ πληροφορικής.
Γνώση Ms Office, αγγλικών και ευχέρεια
στην επικοινωνία. Ευέλικτη απασχόληση.
https://swr.gr/caNK2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείας πολυϊατρείου για τη στελέχωση σύγχρονου
ιδιωτικού πολυϊατρείου στον Πόρο Αργοσαρωνικού. Απαραίτητη προϋπόθεση:
προϋπηρεσία 1 έτους, ιδανικά σε πολυϊατρείο. Σταθερός μισθός, 8ωρη απασχόληση, ασφάλιση. https://swr.gr/ZLb3J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνδυαστικά καθήκοντα διδασκαλίας και γραμματειακής
υποστήριξης. Διάθεση για εργασία, μόνιμη
απασχόληση, επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, proficiency αγγλικών,
υπευθυνότητα, καλό βιογραφικό, μισθός,
ένσημα, άδεια προτιμητέα. Περιοχή: νότια
προάστια. https://swr.gr/SZdVi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι ιατρικής,
πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων ως βοηθοί διαχείρισης ιατρικού
site (megamed.gr). Κάτοικοι μεταξύ
Αμπελοκήπων και Αμαρουσίου. Τηλ.:
6976 654854. https://swr.gr/93

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διανομέας από αλυσίδα μικρογευμάτων στο Περιστέρι. https://
swr.gr/5Tco0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για εξωτερικές
εργασίες. Απαραίτητη προϋπόθεση η
άδεια οδήγησης πέραν των 5 ετών, καλή
γνώση αγγλικών. Συστατικές επιστολές.
https://swr.gr/WKJQU
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για εξωτερικές εργασίες από εισαγωγική εταιρία. Πλήρης απασχόληση και άμεσα διαθέσιμοι.
Απαραίτητα κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Παρέχεται σταθερή αμοιβή. https://
swr.gr/8NeQ7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγγρού. Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία,
προϋπηρεσία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας,
προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου.
Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας:
09:00-21:00). https://swr.gr/Y15AI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα
Ciao Italia για το κατάστημα του Παγκρατίου. Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία,
προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμός,
ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου.
Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας:
09:00-21:00). https://swr.gr/DaRZU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίουΤ.Ε.Ι. έμπειρος, που διαμένει υποχρεωτικά
σε Αμπελοκήπους, Ψυχικό ή Μαρούσι
(γενικώς στα βόρεια προάστια) για μερική απασχόληση. Τηλ.: 6976 654854.
https://swr.gr/WVc7b

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός μηχανικός-χημικός
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων για
το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στο αντικείμενο.
https://swr.gr/qjFfv
ZHTEITAI μοριακός βιολόγος τμήματος
πωλήσεων εταιρίας, πτυχιούχος με μεταπτυχιακό, Οffice, αγγλικά, άδεια οδήγησης,
δυνατότητα ταξιδιών και προϋπηρεσία στον
χώρο επιθυμητά. Παρέχεται ικανοποιητικό
πακέτο, κινητό, αυτοκίνητο και εκπαιδευτικά
ταξίδια. https://swr.gr/gKamt
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή
ζωικής παραγωγής για πωλητής στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:0015:00. https://swr.gr/J9KEx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός από φροντιστήριο
μέσης εκπαίδευσης στην Κηφισιά. Αποστολή βιογραφικών με θέμα: Χημικός.
https://swr.gr/ZIx5F
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την ομάδα του Eco School
Μπλε Μέλισσα ψυχολόγος για την κυψέλη
των συναισθημάτων. Στείλτε μας το βιογραφικό σας και τα εργαστήρια που θέλετε να
πραγματοποιήσετε. https://swr.gr/6wZzF

ΕΣΤΙΑΣΗ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Κέρκυρα 250 κλινών μάγειρας και βοηθός
μάγειρας με προϋπηρεσία. https://swr.
gr/TU5jp

ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη/ισσας
στην Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής.
Πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσληψη,
εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης. https://swr.gr/jWYoR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εστιατορίων
assistant FB manager για εκτέλεση παραγγελιών-παραλαβών, παρακολούθηση
κοστολογίων και καταχώριση τιμολογίων.
https://swr.gr/DFZ2f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre εστιατορίου με εμπειρία, οργανωτικές δυνατότητες, γνώσεις
εκδηλώσεων και δεξιώσεων για ξενοδοχείο στην Καλαμπάκα. https://swr.
gr/yOZm5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο ζαχαροπλαστικής ανατολικά της Θεσσαλονίκης άτομο με προϋπηρεσία για την παραγωγή
βουτημάτων, σνακ, σάντουιτς. https://
swr.gr/rhqaK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα ζαχαροπλαστεία Ν.
Αλεξούδας πωλήτρια με προϋπηρεσία
για το κατάστημα στην περιοχή της Κασσάνδρου. https://swr.gr/pRh9D
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπουφέ από καφετέρια στον Άγιο Δημήτριο
(Αγίου Δημητρίου 216). Ευχάριστο και
φιλικό περιβάλλον εργασίας. Τηλ.: 6974
109270. https://swr.gr/W9rCd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman για 5* ξενοδοχείο
στη Σαντορίνη με σχετική προϋπηρεσία
και άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται
διαμονή και διατροφή (σεζόν έως 31/10).
Τηλ.: 22860 25480. https://swr.gr/O6skw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ captain για το εστιατόριο
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.
https://swr.gr/kG2xb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για το εστιατόριο
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.
https://swr.gr/SuOEM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre d’ για το εστιατόριο
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.
https://swr.gr/h45dn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef και βοηθός μάγειρα από
εστιατόριο bistro στο Χαλάνδρι. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Μισθός ικανοποιητικός.
https://swr.gr/frLEY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον
χώρο της μαζικής εστίασης, Β’ μάγειρας.
https://swr.gr/UkpPn
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στον χώρο της μαζικής εστίασης, άτομα
για λάντζα. https://swr.gr/DmGpB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή γηροκομείου, Πολυγώνο.
https://swr.gr/5a4KO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα-βοηθός
κουζίνας για ξενοδοχείο 3* στη Σίβηρη
Χαλκιδικής. Τηλ.: 6958 005668. https://
swr.gr/r8YHR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σερβιτόρου από ιταλικό εστιατόριο στο Χαλάνδρι. https://
swr.gr/dQKzp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Canal Cafe στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σερβιτόρος/α για πλήρη ή μερική
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία.
https://swr.gr/MTpAn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας-μαγείρισσα Α’ από
το Kouros Hotel στη Δράμα για μόνιμη
εργασία. Απαραίτητη η 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητά
βιογραφικά από την περιοχή της Δράμας.
https://swr.gr/4Odef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος-σερβιτόρα από
το ξενοδοχείο 4* Κούρος στη Δράμα για
μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η γνώση ξένων γλωσσών.
https://swr.gr/WFwLc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι με προϋπηρεσία
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών.
https://swr.gr/QfWYa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με γνώσεις-εμπειρία
στο wok και sushi για το νέο κατάστημα Mongo Ευόσμου. Πλήρη ασφάλιση,
ωράριο, πολύ καλό πακέτο αποδοχών.
https://swr.gr/VHMku
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το κατάστημα Le Go?t
στη Γλυφάδα, με πρωινό ωράριο, μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία για κρύα
κουζίνα και παραγωγή σάντουιτς. Τηλ.:
210 8944566. https://swr.gr/Yet5P

ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα σερβιτόρα και για ταμείο
για εστιατόριο στο Κολωνάκι. Απαραίτητη
προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση.
https://swr.gr/u2Dxw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για όμιλο εστιατορίων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ
ή ΤΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης, γνώσεις
H/Y, Microsoft Office και προγραμμάτων
της Megasoft. Προϋπηρεσία τουλάχιστον
5 ετών σε ξενοδοχεία ή επισιτιστικούς
χώρους. https://swr.gr/rBc0E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας βραδινός από Οκτώβριο με Μάϊο στο κέντρο Θεσσαλονίκης σε
νεανικό εστιατόριο. Επιθυμητή εμπειρία
σε rational, therrmomix, roner. https://
swr.gr/oxVsE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή
και πλήρης διατροφή. https://swr.gr/
lPFOV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ α’ σερβιτόρος από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται
διαμονή και πλήρης διατροφή. https://
swr.gr/yBhWC
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρες και για μπουφέ από το Politia Tennis Club για part
time απασχόληση (Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή) στο τμήμα κοινωνικών εκδηλώσεων του συγκροτήματος. Τηλ.: 210
6200003. https://swr.gr/wP9IJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ζαχαροπλάστης από ζαχαροπλαστείο για την παραγωγή. Απαραίτητο το πιστοποιητικό υγείας και το
μεταφορικό μέσο. Περιοχή Θεσσαλονίκη.
https://swr.gr/SKbpZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες/οι σερβιτόρες/οι σε
ξενοδοχείο για απασχόληση σε σύγχρονο
περιβάλλον. Απαραίτητα καλή γνώση
της αγγλικής και δεύτερης γλώσσας.
https://swr.gr/dh8Tj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία εστίασης
Αφοι Κομπατσιάρη ΑΕ άτομα με εμπειρία στην παρασκευή καφέ, και buffet
για εργασία σε αναψυκτήριο εντός του
Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα.
Τηλ: 210 6025202, φαξ: 210 6025204.
https://swr.gr/R5wr8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης-τυλιχτής /τρια από
αναψυκτήριο εντός του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα. Τηλ: 210
6025202, φαξ: 210 6025204. https://
swr.gr/wuhKM
ZHTOYNTAI από ανώνυμη εταιρία άτομα
με εμπειρία σε service και buffet για
καφέ-εστιατόριο στα Σπάτα. Tηλ: 210
6635615, ώρες επικοινωνίας: 12:0023:00. https://swr.gr/XuiRB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα με 5 έτη
εμπειρία για εργαστήριο ζαχαροπλαστικής-catering. Περιοχή Μεταμόρφωση.
https://swr.gr/1mTNE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ barwomen από μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας για απασχόληση
σε καινοτόμο και σύγχρονο περιβάλλον.
Απαραίτητα αντίστοιχος τίτλος σπουδών
και καλή γνώση της αγγλικής. Προτιμώνται δεύτερη ξένη γλώσσα και ανάλογη
προϋπηρεσία. https://swr.gr/uUlNH
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέες/οι σερβιτόρες/οι από
μεγάλο ξενοδοχείο της Αθήνας για απασχόληση σε σύγχρονο περιβάλλον. Απαραίτητα αντίστοιχος τίτλος σπουδών και
καλή γνώση της αγγλικής. Προτιμώνται
δεύτερη ξένη γλώσσα και ανάλογη προϋπηρεσία. Προοπτικές εξέλιξης. https://
swr.gr/Ebu7R
ZHTEITAI βοηθ?ς ζαχαροπλάστη με
απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο
του παγωτού σε τζελατερία στο κέντρο.
https://swr.gr/6xulO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας για μικρό ξενοδοχείο
στο Ημεροβίγλι Σαντορίνης. Διατείθεται διαμονή, επίσης πρέπει να διαθέτει
δικό του μεταφορικό μέσο. https://swr.
gr/VEywe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στη Μύκονο σερβιτόρος καθώς και άτομα για το
εστιατόριο και το beach bar. Παρέχεται
διαμονή και διατροφή. Τηλ: 6974 582818.
https://swr.gr/1Hmv3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Green Deli
(εργαστήριο, catering) μάγειρας Β’ και βοηθός μάγειρα για παρασκευή sandwiches
και σαλατών. Προσόντα: πτυχίο σχολής,
γνώσεις HACCP, εργασιακή εμπειρία.
https://swr.gr/4iHtT

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για service από
all day cafe-restaurant στην περιοχή
του Νέου Ψυχικού. https://swr.gr/GlBdN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος /α για την καλοκαιρινή σεζόν, από παραλιακό ξενοδοχείο
στη Μύκονο. Παροχή διαμονής, διατροφής, ικανοποιητικές αποδοχές και πλήρης ασφάλιση. Απαραίτηρη προϋπηρεσία
στον χώρο και άριστη γνώση αγγλικών.
Πρόσληψη άμεση. https://swr.gr/mzPq1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από snack-bar στη Μύκονο
βοηθός σερβιτόρου με άριστα αγγλικά
και προαιρετικά ιταλικά. Παρέχεται διαμονή, διατροφή. Τηλ: 6940 893642.
https://swr.gr/Nj8eq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα από μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων για μπουφέ σε VIP lounge μεγάλης
αεροπορικής εταιρίας στο αεροδρόμιο
«Ελευθέριος Βενιζέλος». Ωράριο κυλιόμενο. Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός:
ΜΠ718 (μπουφές). https://swr.gr/Pelvq
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το εστιατόριο Τσέρκι
στη Θεσσαλονίκη (Λαδάδικα) άτομα για
τη θέση του μάγειρα. Τηλ: 6977 240057.
https://swr.gr/Fp3VB
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το εστιατόριο Τσέρκι στη
Θεσσαλονίκη (Λαδάδικα) άτομα για τη
θέση του σερβιτόρου. Τηλ: 6977 240057.
https://swr.gr/Konvl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για service σε pool and
beach bar ξενοδοχείου. Παρέχεται διαμονή.
Τηλ: 23710 51107. https://swr.gr/lxmC1
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειρες βοηθοί κουζίνας
από μεζεδοπωλείο στην Ομόνοια. Ωράριο:
09:00-18:00. Καθημερινή πληρωμή. Τηλ.:
210 5239429, 6906 228854. https://
swr.gr/Qfb0F
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεζεδοπωλείο στην
Ομόνοια 3 έμπειρες για σέρβις. Ωράριο:
09:00-18:00. Καθημερινή πληρωμή. Τηλ.:
210 5239429, 6906 228854. https://
swr.gr/oJO0i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α με προϋπηρεσία
και γνώσεις αγγλικών από ξενοδοχείο στη
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή.
Τηλ.: 6944 771905. https://swr.gr/usOqK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή μονάδα
5* στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης A’,
B’, Γ’ μάγειρας-ζαχαροπλάστης-βοηθός
ζαχαροπλάστη για εργασία όλο τον χρόνο.
https://swr.gr/51tLS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στη Χρυσή
Ακτή της Πάρου σερβιτόρος /α με προϋπηρεσία και γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/8QMJb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef από μεγάλη εταιρία
catering με έδρα την Αθήνα για μόνιμη εργασία. Προϋπηρεσία απαραίτητη.
Ικανοποιητικός μισθός. https://swr.
gr/1Tybv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα από εστιατόριο
στη Σαντορίνη με προϋπηρεσία και με
επαγγελματική συμπεριφορά. Παρέχεται
χώρος για διαμονή. https://swr.gr/ZOvz2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ζαχαροπλάστης και βοηθός
ζαχαροπλάστη για ξενοδοχειακή μονάδα
στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. https://
swr.gr/dJ8R0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ α’, β’ και γ’ μάγειρες για
ξενοδοχειακή μονάδα στην Αγία Τριάδα
Θεσσαλονίκης. https://swr.gr/UJGuC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα από ξενοδοχείο 4 αστέρων στη Σαντορίνη με προϋπηρεσία. Απόφοιτος σχολής, συνεπής,
σοβαρός με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας.
https://swr.gr/5J72b
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός κουζίνας από ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη. Απαραίτητη
η γνώση της ελληνικής ή της αγγλικής
γλώσσας. Παρέχεται διαμονή, διατροφή
και πλήρης ασφάλιση. https://swr.gr/fOz2l
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη στην
Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής.
Πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτική
εξέλιξης. https://swr.gr/YPsij
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από την αλυσίδα
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ.
Συγγρού. Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας,
προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου.
Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας:
09:00-21:00). https://swr.gr/y3e6Z
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MARKETINGΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing director. Απαραίτητη
η άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/rVndt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος marketing-διοίκησης
επιχειρήσεων. https://swr.gr/GQKi0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος πλήρους η μερικής απασχόλησης για την εμπορική
στελέχωση ενημερωτικού site. Πλήρως
ικανοποιητικές απολαβές. Απαραίτητες
γνώσεις social media, υπολογιστή. Παρέχεται εκπαίδευση. https://swr.gr/b49iz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη
υπάλληλος γραφείου με γνώσεις digital
marketing. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ, άριστες γνώσεις διαχείρισης
ιστοσελίδων, εφαρμογών social media.
https://swr.gr/yxk6T
ZHTEITAI από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη
υπάλληλος στο τμήμα marketing με τα
παρακάτω προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ ή
ΤΕΙ, επικοινωνιακός/ή, άριστα αγγλικά και
γνώση H/Y. Απαραίτητη η προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/iXZ7r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία στα βόρεια
προάστια άτομο για το τμήτα του internet
marketing και συγκεκριμένα για τη διαχείριση e-shop. https://swr.gr/MYBE0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing assistant από εκδοτική εταιρία (Print Digital). Επιθυμητή
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
εμπειρία σε FB campaigns και analytics
απαραίτητη. Κωδικός θέσης: MRK0718.
https://swr.gr/HDM18
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από διαφημιστική εταιρία άτομα με άριστες ικανότητες επικοινωνίας για
να καλύψουν τη θέση του business coach.
Μισθός και bonus. https://swr.gr/yNsIW
TOURIST agency in Athens is looking
for a digital sales marketing associate.
Experience in a similar position is
necessary, excellent command of
english and computer literacy. https://
swr.gr/LtDI8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος/η social marketing
expert για τη διαχείριση των λογαριασμών του αρχιτεκτονικού γραφείου Eleni
Lorandou Design Lab και συγκεκριμένα
για τη σωστή προώθησή του στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. https://swr.
gr/7pRNG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτη/ος
marketing με άριστες γνώσεις πληροφορικής, υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ
Αμπελοκήπων και Νέου Ψυχικού, για
πρωινή μερική απασχόληση. https://
swr.gr/K5

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλωμα 3ης
κατηγορίας από μεταφορική εταιρία στην
Κατερίνη (επιθυμητή η προϋπηρεσία) για
άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 2351 305241.
https://swr.gr/scxhe
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα οδηγοί με δίπλωμα
Γ’ κατηγορίας από μεταφορική εταιρία
στην Κατερίνη για διανομή. https://swr.
gr/PsF6O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από Α.Ε. παραγωγής
και εμπορίας τροφίμων στη ΒΙΠΕΘ
Σίνδου. Προφίλ υποψηφίων: κάτοχος
διπλώματος Γ’ κατηγορίας, κάτοχος ΠΕΙ,
κάτοχος κάρτας ψηφιακού ταχογράφου,
γνώση μεταφορικών Καλοχωρίου και
περιχώρων. https://swr.gr/265M9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.
https://swr.gr/T0pgA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για μεταφορά παιδιών σε οικογένεια με το αυτοκίνητο
της οικογένειας. Μερική απογευματινή
απασχόληση (16 ώρες την εβδομάδα,
Δευτέρα έως Σαββάτο). Αμοιβή μηνιαία,
περιοχή: Φιλοθέη. Θα επιλεγεί κάτοικος.
https://swr.gr/zbp34
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία
από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Κωδικός θέσης: VAN1017.
https://swr.gr/Bfqx9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας (συρόμενο-επικαθήμενο) με
πιστοποιητικό ΠΕΙ και ψηφιακού ταχογράφου από μεταφορική εταιρία. Τηλ:
6984 444220. https://swr.gr/sx7Ao

ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από μεταφορική εταιρία
στη Λάρισα για διανομή με δίπλωμα Γ’
κατηγορίας. https://swr.gr/zwGy8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας και Π.Ε.Ι. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε συρόμενο φορτηγό με γερανό.
Κατά προτίμηση από δυτικές συνοικίες.
Κωδικός θέσης: ΟΔΗΓΟΣ. https://swr.
gr/PfNIQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης-οδηγός
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ από
εταιρία αλουμινίου για μόνιμη απασχόληση. https://swr.gr/udcnj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί οδικής βοήθειας
μοτοσυκλέτας και φορτηγού. Απαραίτητα: δίπλωμα απεριόριστων κυβικών για
μηχανές και Ε’ κατηγορίας για φορτηγά.
Ο ηλεκτρονικός ταχογράφος θα εκτιμηθεί
ως επιπλέον προσόν. Κωδικός θέσης:
DR/08/2018. https://swr.gr/1WZk3

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συντηρητής-ηλεκτρολόγος
με προϋπηρεσία και πτυχίο. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε υποψηφίους της ευρύτερης περιοχής. https://swr.gr/YAqDK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προϊστάμενος συντήρησης,
κατά προτίμηση μηχανολόγος, απόφοιτος
τουλάχιστον ΤΕΙ, με γνώσεις ξενοδοχειακής συντήρησης. https://swr.gr/jgBk6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών
έργων για εργασία σε χωματουργικά και
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία
απαραίτητη. https://swr.gr/Q6ei7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών
έργων για εργασία σε χωματουργικά και
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία
απαραίτητη. https://swr.gr/OnxbD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλο σύγχρονο μηχανουργείο μηχανουργός με γνώση τόρνων
CNC ή κέντρων κατεργασίας CNC για
στελέχωση του τμήματος μηχανουργείου.
Απαραίτητη γνώση προγραμματισμού και
χειρισμού κέντρων κατεργασία ή τόρνων
CNC. https://swr.gr/yovxK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από
τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία
απαραίτητη. https://swr.gr/QXroE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από
τεχνική εταιρία για εργασία στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία
απαραίτητη. https://swr.gr/JXOFw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη χειριστής
CNC για εργασία πλήρους απασχόλησης.
https://swr.gr/GTdB7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός αυτοκινήτων με
ανάλογη εμπειρία για μόνιμη εργασία από
συνεργείο αυτοκινήτων εξειδικευμένο
στα BMW και Μini. Τηλ.: 6977 268363.
https://swr.gr/9GctY
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι μηχανικοί πωλήσεων από εταιρία με τριακονταετή παρουσία για την προώθηση βιομηχανικών
συστημάτων μέτρησης και ελέγχου σε
όλη την Ελλάδα. https://swr.gr/6nQE3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος
ΑΒΕΕ ηλεκτρόλογος-μηχανολόγος μηχανικός με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Αμοιβή ικανοποιητική. https://swr.gr/i5bOe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος,
απόφοιτος ΤΕΙ, από εταιρία συστημάτων ασφαλείας για τοποθετήσεις και
συντηρήσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία.
https://swr.gr/F0MkR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος
μηχανικός για την τεχνική υποστήριξη
και την υποστήριξη πελατών. Κωδικός:
003. https://swr.gr/4PGhb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος
απόφοιτος ΤΕΙ από εταιρία συστημάτων ασφαλείας για τοποθετήσεις και
συντηρήσεις. Επιθυμητή προϋπηρεσία.
https://swr.gr/QF4L6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παραγωγής
από εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στις
Καλύβες Χαλκιδικής. Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Απαραίτητα
μόνιμος κάτοικος νομού Χαλκιδικής. Για
τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. https://swr.gr/E6Cmx
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παραγωγής
από βιοτεχνία πλαστικών. Απαραίτητη
η τεχνική εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. ή
Τ.Ε.Ι.). Επιθυμητή η εμπειρία σε μηχανές
injection ή blow molding. Προοπτικές
εξέλιξης. Για τους άνδρες εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. https://swr.
gr/O3Qmz
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργείο αυτοκινήτων και φανοποιίας. Σταθερός μισθός. Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429.
https://swr.gr/7sOhq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας
τελειόφοιτοι ηλεκτρονικοί-ηλεκτρολόγοι για πρακτική άσκηση. Κωδικός: 002.
https://swr.gr/2aO8i

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa στην
Αθήνα έμπειρη πωλήτρια υπηρεσιών
αισθητικής με διοικητικές ικανότητες.
Εμπειρία σε luxury spa ή ιατρική αισθητική. Οργανωτική, σοβαρή, με έμφαση στην
εξυπηρέτηση πελατών. Προσφέρονται
μισθός, bonus. https://swr.gr/thCn8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa
επαγγελματίας αισθητικός καμπίνας-spa
manager με εμπειρία σε πρόσωπο-σώμα, απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ. Να διαθέτει
εμπειρία, επαγγελματισμό, διοικητικές
ικανότητες και ικανότητες στις πωλήσεις. Προσφέρονται μισθός, εκπαίδευση,
bonus. https://swr.gr/nRNi9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες και βοηθοί για
το σαλόνι και το βαφείο του επώνυμου
κομμωτηρίου JO Hair Body by Betty
Marmarinou στον Κορυδαλλό. Τηλ:
210 4944478-9. https://swr.gr/1BZh0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τεχνίτες μανικιούρ-πεντικιούρ για μόνιμη εργασία με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. https://swr.
gr/uNVzD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθητικής στα νότια προάστια. Απαραίτητα
προσόντα: κάτοχος πτυχίου αισθητικής
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχο χώρο.
Κωδικός θέσης: Aisthetic. https://swr.
gr/xq0CP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιστοποιημένη τεχνίτρια νυχιών (μανικιούρ-πεντικιούρ) με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος από ινστιτούτο
spa στην περιοχή των νοτίων προαστίων. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Κωδικός
θέσης: spaman.1. https://swr.gr/UmpGr

ΝΟΜΙΚΑ
ZHTEITAI δικηγόρος με γνώσεις και
εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και
σε θέματα real estate για εργασία σε
τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη
Χαλκιδική. https://swr.gr/q7AJI
ZHTEITAI δικηγόρος με γνώσεις και
εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και
σε θέματα real estate για εργασία σε
τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη
Χαλκιδική. https://swr.gr/rP6Bf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ασκούμενη/ος δικηγόρος από
γραφείο με υποθέσεις αστικού, εταιρικού,
πτωχευτικού και δικαίου προστασίας
προσωπικών δεδομένων. Θα εκτιμηθεί
η γνώση GDPR. Προοπτικές εξέλιξης,
καλό περιβάλλον. https://swr.gr/lsoT3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος
μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε), με πιστοποίηση
στην ενεργειακή διαχείριση Η/Μ εγκαταστάσεων. https://swr.gr/ZxOGu

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κλιβανέας με πιστοποιητικό
της Σχολής Απολυμαντών ή βεβαίωση
της Δ/νσης Υγιεινής και εμπειρία τουλάχιστον (2) ετών για εργασία πλήρους
απασχόλησης στην Αλεξανδρούπολη.
https://swr.gr/qGiOY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον
χώρο της μαζικής εστίασης, προσωπικό
καθαριότητας. https://swr.gr/gFzaW
ZHTEITAI άτομο για φύλαξη-επίβλεψη μαθημάτων αγοριού 9 ετών. Δευτέρα-Παρασκευή: 14:00-20:00 όταν τα
σχολεία είναι ανοιχτά, ενώ 08:30-17:30
όταν είναι κλειστά. Επιθυμητά οικιακά,
διανυκτέρευση αν χρειαστεί. Υπάρχει
κατοικίδιο, απαγορεύται το κάπνισμα.
Μηνιαίος μισθός. https://swr.gr/fBqhC

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος βάρδιας από μεγάλη εταιρία καθαρισμού για να εργαστεί
στον καθαρισμό. Ωράριο απογευματινό
σταθερό πενθήμερο. Περιοχή Περιστέρι.
Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΥΠΑ 188.
https://swr.gr/Bs1Ec
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις αγγλικών
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη
παιδιών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε
Κω, Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη.
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/p8fY0
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις αγγλικών
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη
παιδιών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε
Κω, Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη.
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/i06zM
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα με γνώσεις αγγλικών
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη
παιδιών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε
Κω, Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη.
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/XshGK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός χωρίς
υποχρεώσεις ως εσωτερική για ηλικιωμένη στη Μύκονο. Παρέχεται σταθερός μισθός. Τηλ.: 6906 228854, 210
5239429. https://swr.gr/1k5re
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός ως
εσωτερική για 60χρονο στην Ηλιούπολη.
Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429 (κ.
Γιάννης). https://swr.gr/lxLK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια από
κατάλυμα στην Αθήνα για 8 ώρες εργασίας, 12-μηνη απασχόληση, ασφαλισμένη
κανονικά με ΙΚΑ, άδειες κλπ. https://
swr.gr/T0Jdc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για τριμελής
οικογένεια στην περιοχή Πατήσια. Τηλ:
6942 534390. https://swr.gr/WpjUf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Skiathos
Palace για εποχιακή απασχόληση καθαρίστρια με προϋπηρεσία και γνώση
αγγλικών. Προσφέρεται διαμονή και
διατροφή. https://swr.gr/Qqa5n
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες σε βίλες για
σεζόν στη Μύκονο. Παρέχεται στέγη και
ασφάλιση. Τηλ.: 210 6251000, κα Καμπριγιάννη Μαρίνα. https://swr.gr/cwIlp
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαριστές από μία από
τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης
εγκαταστάσεων με εμπειρία στον καθαρισμό στις περιοχές: Ελληνικό, Άγιος
Δημήτριος, Βούλα, Καλλιθέα, Π. Φάληρο, κέντρο, βόρεια προάστια. Τηλ.: 210
9324806. Κωδικός: ΑΚΑ 187. https://
swr.gr/1DR3O
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθαρίστριες στην Κάτω
Κηφισιά από μία από τις μεγαλύτερες
εταιρίες διαχείρισης εγκαταστάσεων.
Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΚΚΚ187.
https://swr.gr/G0dic
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συνταξιούχος με γνώσεις κηπουρικής, ερασιτέχνης, για καλλιέργεια
μισού στρέμματος κήπου στο Ψυχικό.
Τηλ.: 210 6718080, 6976 654854.
https://swr.gr/lmuEU

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με επιθυμητή
προϋπηρεσία. Θα προτιμηθούν άτομα από
το Μάτι και τις γύρω περιοχές. https://
swr.gr/GFD8y
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λογιστές και βοηθοί λογιστών με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία.
https://swr.gr/LWNvU
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ oρκωτοί ελεγκτές από
νεοϊδρυθείσα εταιρία για συνεργασία.
https://swr.gr/4MKlg
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή για εργασία
σε λογιστικό γραφείο στον Πειραιά. Απαραίτητη η γνώση μισθοδοσίας (έκδοση,
προσλήψεις κ.λπ.), καλή γνώση Β’ και
Γ’ κατηγορίας βιβλίων. https://swr.gr/
X5Wy4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής και βοηθός λογιστής
απόφοιτος τελειόφοιτος οικονομικής
σχολής για πρακτική και ένταξη στην
παραγωγή με απόκτηση εμπειρίας σε
διπλογραφικά λογιστικά βιβλία Γ΄κατηγορίας, μηχανογράφηση, εργατικά,
μισθοδοσία. https://swr.gr/DKEyx

ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής-λογίστρια από λογιστικό γραφείο της Θεσσαλονίκης (περιοχή
Cosmos) με ελάχιστα προαπαιτούμενα
προϋπηρεσία 5-10 έτη σε βιβλία Γ’ κατηγορίας, διαχείριση μισθοδοσίας και
χρήση των λογισμικών της epsilon-net.
https://swr.gr/ED2Mi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 3 καταρτισμένοι οικονομολόγοι από μελετητική εταιρία διοίκησης
και οικονομίας για στελέχωση οικείου
τμήματος. Απαραίτητη γνώση τουλάχιστον
ενός εκ των SPSS/EViews/STATA/R.
https://swr.gr/HgtP8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από μεγάλο
λογιστικό γραφείο στη Δυτική Αθήνα (Ίλιον)
για θέση μισθοδοσίας. Απαραίτητα: πρόσφατη 4ετής προϋπηρεσία σε μισθοδοσία
και γνώσεις Β’ και Γ’ κατηγορίας βιβλίων.
Επιθυμητά: γνώσεις Excel, λογισμικών
Prosvasis. https://swr.gr/eO6ME

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ZHTOYNTAI από μεγάλη εξαγωγική βιομηχανία εργάτες για πενθήμερη πλήρη
εργασία. Προϋπηρεσία σε βιομηχανική
ή βιοτεχνική εταιρία θα προσμετρηθεί
θετικά. https://swr.gr/OI0X8
ZHTOYNTAI άτομα από μεγάλη βιομηχανία στη Σίνδο, για απασχόληση στο
συσκευαστήριο. https://swr.gr/tvFHq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παραγωγής
από βιοτεχνία πλαστικών. Απαραίτητη η
τεχνική εκπαίδευση (ΕΠΑ.Λ., Ι.Ε.Κ. ή Τ.Ε.Ι.).
Επιθυμητή η εμπειρία σε μηχανές injection
ή blow molding. Προοπτικές εξέλιξης. Για
τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. https://swr.gr/XaqLH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μηχανικού παραγωγής
από εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στις
Καλύβες Χαλκιδικής. Προϋπηρεσία επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. Απαραίτητα
μόνιμος κάτοικος νομού Χαλκιδικής. Για
τους άνδρες εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. https://swr.gr/s9zBS
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες/τριες για παραγωγή ιατρικών μηχανημάτων από εταιρία
κατασκευής ιατρικών μηχανημάτων.
Εμπειρία παραγωγής ηλεκτρονικών
(συναρμολόγηση, επεξεργασία) ή μικροαντικειμένων (π.χ. κοσμημάτων)
και χρήσης βασικών μικροεργαλείων
θα συνεκτιμηθεί. https://swr.gr/eCGbu

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Ζουμπουλάκης Α.Ε.
presales engineer-IT administrator.
Πτυχίο πληροφορικής ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε δημόσιους
διαγωνισμούς. https://swr.gr/0yK8c
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ για παραμετροποίηση router Mikrotik, T/K ενσύρματων-ασύρματων δικτύων remote-onsite
support σε πελάτες και εγκαταστάσεις.
Προσόντα: επιθυμητό πτυχίο πληροφορικής ΤΕΙ θετικών επιστημών, γνώση
ενσύρματων δικτύων, γνώση TCP/ΙΡ,
καλή γνώση λειτουργικών συστημάτων
Windows, Windows Server, Linux, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, δίπλωμα
οδήγησης μηχανής. Προσφορά: ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών, άριστο περιβάλλον εργασίας. https://swr.gr/8KXhY
GEORAMA is looking to hire a software
developer. A candidate with skills in
Image Processing-Computer Vision will
be preferred. The successful candidate
will participate in exciting national and
European projects. https://swr.gr/8tTQ7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ IT support specialist για
πλήρη απασχόληση με εμπειρία 2-4+
ετών, απόφοιτος ΤΕΙ-ΑΕΙ, υποστήριξη
εταιρικών πελατών σε Windows, Mail,
Active Directory, δίκτυo. Απαραίτητα:
αγγλικά (καλό επίπεδο γραπτά-προφορικά) και αυτοκίνητο ή μηχανή. https://
swr.gr/obThm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ computer engineer computer
freak, γνώσεις router, Firewall, Exchange
Server, Hyper V, Active Directory, με
δίκυκλο, καλοπληρωμένη εργασία, από
εταιρία πληροφορικής. Aπαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών. https://swr.gr/7nHDE
ZHTEITAI ERP support consultant με
γνώσεις ATLANTIS ERP η και SOFTONE
SQL από την Geniusnet AE, για άμεση
πρόσληψη. Mισθός ικανοποιητικός και
εξελίξιμος, άριστο εργασιακό περιβάλλον. https://swr.gr/I3SiC

ZHTEITAI web developer-τεχνικός
λογισμικού από εταιρία διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού HR για λογαριασμό πελάτη της με γνώσεις σε
υποστήριξη και κατασκευή sites και
εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια. Κωδ:
Web.dev.2. https://swr.gr/rZVKf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ web developer-τεχνικός λογισμικού από μεγάλη ανώνυμη εταιρία
συμβούλων και εκπαίδευσης με γνώσεις
σε υποστήριξη και κατασκευή sites και
εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια, για απογευματινή εξωτερική ή μόνιμη απασχόληση.
Κωδ: Web.dev.1. https://swr.gr/83qb4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ sales manager από εταιρία
πληροφορικής για την προώθηση λογισμικού και υπηρεσιών, γνώση του τομέα
υγείας, ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου, συμμετοχή στον σχεδιασμό
των πωλήσεων, σύνταξη προσφορώνπροτάσεων. https://swr.gr/eiQxX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος PHP CSS developer
για 4ωρη απασχόληση ή ελεύθερος
επαγγελματίας για συντήρηση-ανάπτυξη
πλατφόρμας internet PHP CSS custom.
https://swr.gr/7fZL0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ presales engineer-IT
administrator από την εταιρία Ζουμπουλάκης Α.Ε. Πτυχίο πληροφορικής
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/brZHM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ και δικτύων
(κατά προτίμηση με μηχανάκι) για πλήρη
απασχόληση σε κατάστημα πληροφορικής στον Πειραιά. Απαραίτητη γνώση
αγγλικών. https://swr.gr/1mWiD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ και δικτύων.
Απαιτούνται: γνώσεις λειτουργικών συστημάτων Windows (server-τερματικών),
υποστήριξης δικτύων (LAN, WLAN, VPN),
δίπλωμα οδήγησης, γνώση αγγλικών.
Επιθυμητές γνώσεις σε τεχνικά ζητήματα
MS-SQL. https://swr.gr/GZYeh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ temporary IT coordinator για
προσωρινή 6μηνη πρόσληψη. Άριστη
γνώση αγγλικών και Η/Υ. Δυνατότητα
οργάνωσης. Καθήκοντα: διαχείριση
υπολογιστικών πληροφοριακών συστημάτων, κυρίως όσον αφορά εφαρμογές
λογισμικού και υλικού υπολογιστών.
https://swr.gr/YpWkM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ή φοιτητής πληροφορικής αριστούχος για διαχείριση ιατρικού
site. Να διαμένει Αμπελοκήπους, Ψυχικό
(υποχρεωτικό). Τηλ.: 210 6718080, 6976
654854. https://swr.gr/plx9H
ZHTEITAI αριστούχος τελειόφοιτος
πληροφορικής Α.Ε.Ι. από ιατρείο της
Αθήνας. Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων-Ψυχικού. Πρωινή μερική απασχόληση (μισθός και ασφάλιση). Τηλ.:
210 1678080, 6976 654854.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής ή web
designer για ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή: Αμπελόκηποι Αττικής. Τηλ.: 6976
654854 (09:30-14:30). https://swr.gr/2J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Υποχρεωτικά
κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου (βόρεια προάστια). Πρωινή μερική απασχόληση. https://swr.gr/EWw7t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος φοιτητής ή τελειόφοιτος Α.Ε.Ι. ιατρικής ή πληροφορικής με
Proficiency για πρωινή μερική απασχόληση ως διαχειριστής ιατρικής ιστοσελίδας.
Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων,
Ψυχικού, Αμαρουσίου. https://swr.gr/3Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής-κατασκευαστής site έμπειρος, τελειόφοιτος
πανεπιστημίου, υποχρεωτικά κάτοικος
Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου
(βόρεια προάστια), για πρωινή μερική
απασχόληση. https://swr.gr/ZN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού,
Αμαρουσίου (βόρεια προάστια). Πρωινή
μερική απασχόληση. https://swr.gr/FOfS8

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος για μόνιμη εργασία
για το τμήμα αγορών με εμπειρία στον
κλάδο τροφίμων από εταιρία χονδρικού
εμπορίου. Γνώση δημοσίων διαγωνισμών
θα εκτιμηθεί. Απαραίτητη προϋπηρεσία.
https://swr.gr/qonkC

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία υφασμάτων ένδυσης πωλητής/τρια με άνεση
στην επικοινωνία για δειγματισμό των
προϊόντων της σε βιοτεχνίες ενδυμάτων.
Δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. https://
swr.gr/XhKT6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια chocolateriepatisserie με δεξιότητες επικοινωνίας,
ομαδικό πνεύμα. Πλήρης ή μερική απασχόληση σε βάρδιες, άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης,
άριστο περιβάλλον. https://swr.gr/uFhqv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για πλήρη απασχόληση από αρτοζαχαροπλαστείο στην Άνω
Γλυφάδα. Τηλ.: 210 9608788. https://
swr.gr/rq627
LOOKING for sales coordinator from
Variety Cruises. Responsibilities
include assisting the sales team in
communications and establishing lists of
potential partners. Previous sales, travel
industry or administrative experience
preferred. https://swr.gr/sZB0l
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος καταστημάτων
λιανικής. Απαραίτητη η άριστη γνώση
Η/Υ. https://swr.gr/pnHew
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής σε δίκτυο χονδρικής.
Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ. https://
swr.gr/G3B7o
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλησης με γνώση αγγλικών από κατάστημα
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/QFfLz
ZHTOYNTAI από τη Validus Sales
Promotion προωθήτριες για προωθητικές
ενέργειες σε supermarkets. Προϋπηρεσία
επιθυμητή. https://swr.gr/8HuIA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τη Validus Sales Promotion
promoters για προωθητικές ενέργειες σε
φαρμακεία εντός Αττικής. Προϋπηρεσία
επιθυμητή. https://swr.gr/LdN3y
ZHTEITAI από εταιρία εμπορίας εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών άτομο
για τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών,
πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, αγγλικών. Προσφέρεται ανταγωνιστικό
πακέτο αποδοχών. https://swr.gr/fqre7
ZHTEITAI υπάλληλος για μαγαζί εστίασης στα Διαβατά. Απογευματινά ωράρια,
απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει από
καφέ και service. Τηλ.: 6936 112271
(ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00).
https://swr.gr/owUqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια χονδρικής επικοινωνιακή για part time εργασία σε
εταιρία νεανικής μόδας. Επικοινωνία
με υφιστάμενους-νέους πελάτες. Δειγματισμοί, παραγγελιοληψία, εμπειρία
πωλήσεων και αγάπη για τη μόδα.
Γνώσεις αγγλικών και Η/Υ. Ευέλικτο
ωράριο. https://swr.gr/oFd1O
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία βοηθός υπευθύνου
πωλήσεων. Προϋπηρεσία στις πωλήσεις
απαραίτητη. Παρέχονται μισθός, ασφάλιση και bonus. Συνεχής εκπαίδευση και
προοπτικές εξέλιξης. Τηλ.: 210 3460132.
https://swr.gr/eCoAI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πρατήριο καυσίμων στα νότια προάστια. Προσόντα:
απολυτήριο λυκείου, γνώσεις Η/Υ,
δίπλωμα αυτοκινήτου, στρατιωτικές
υποχρεώσεις εκπληρωμένες, δυνατότητα εργασίας σε κυλιόμενες βάρδιες.
Επιθυμητά: προϋπηρεσία σε πρατήριο BP,
Shell ή ΕΚΟ, γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/OwFkV
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ προωθήτριες από την
κατασκευαστική εταιρία Simpa Α.Ε.
για παρουσίαση προϊόντων στη ΔΕΘ.
Ασφάλιση, μισθός, bonus. Τηλ.: 2310
758060. https://swr.gr/OwGA6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία
στα βόρεια προάστια στη θέση του πωλητή
για τηλεφωνικές πωλήσεις με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία και καλή γνώση
Η/Υ. https://swr.gr/Iod4D
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή γηροκομείου, Πολύγωνο.
https://swr.gr/BgAGs
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή
ζωικής παραγωγής για πωλητής στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:0015:00. https://swr.gr/A6UrD
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-πωλήτρια από επώνυμη εταιρία αντρικών ειδών ένδυσης
για άμεση πρόσληψη. Προϋπηρεσία στις
πωλήσεις θα εκτιμηθεί. Περιοχή: κέντρο.
https://swr.gr/H1aK6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία 1 άτομο
για το τηλεφωνικό της κέντρο. Μερική
απασχόληση 4ωρη. (Όχι τηλεφωνικές
πωλήσεις). https://swr.gr/qyNXd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από δυναμικά αναπτυσσόμενη
εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου, σε
όλη την Ελλάδα, άμεσα: οδηγός-αποθηκάριος για την περιοχή του Πειραιά.
Δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας
απαραίτητο, προϋπηρεσία επιθυμητή.
https://swr.gr/o6jOw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για λιανικό κατάστημα
στη Δάφνη για μερική απασχόληση με
διάθεση προέκτασης για πλήρη απασχόληση και διάθεση για συνεργασία.
https://swr.gr/Xrx4b
“ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για προώθηση προϊόντων σε καταστήματα καλλυντικών
και super market. Παρέχεται ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών με ένδειξη
“”Promo”” στο: Τηλ: 210 6142140. https://
swr.gr/TBSIc”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από
εταιρία εμπορίας τεχνολογικών ειδών με
online κατάστημα. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η γραμματειακή υποστήριξη,
η τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθώς και
η διενέργεια τηλεφωνικών προωθήσεων. Επιπλέον γνώσεις γραφιστικής
θα εκτιμηθούν. https://swr.gr/LMF8t
ZHTEITAI πωλητής /τρια από αλυσίδα
καταστημάτων βιβλιοπωλείου για το
υποκατάστημά της στο Μενίδι. Ωράριο
σπαστό. Τηλ.: 210 5140060. Φαξ: 210
5147588. https://swr.gr/zkQUh
“ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για full-part
time απασχόληση σε κατάστημα καλλυντικών. Παρέχεται ασφάλιση, ικανοποιητική
αμοιβή. Αποστολή βιογραφικών με την
ένδειξη “”Sales””. Τηλ: 210 6142140.
https://swr.gr/dlPrF”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια κρεοπωλείου στο
κέντρο της Θέρμης, για πλήρη απασχόληση. Προϋπηρεσία απαραίτητη στον χώρο
πωλήσεων τροφίμων, εξοικείωση με τη
διαχείριση και καταμέτρηση χρημάτων.
https://swr.gr/L54FO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για κατάστημα
γνωστής αλυσίδας τηλεπικοινωνιών
στα δυτικά προάστια. Πλήρης εργασία,
ασφάλιση και bonus. Τηλ.: 210 5755355,
6932 300058. https://swr.gr/iZ1Yx
“ZHTOYNTAI προωθήτριες για εργασία
σε μεγάλα super market και καταστήματα καλλυντικών. Παρέχεται ασφάλιση.
Βιογραφικά με ένδειξη “”Promo””, τηλ:
210 6142140. https://swr.gr/IvOE6”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό πώλησης από την
εταιρία Olympus Sport για πλήρη και
μερική απασχόληση στα καταστήματα
του Νέου Φαλήρου και της Κυψέλης.
https://swr.gr/3Xmrv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής από
εταιρία επεξεργασίας και εμπορίας
καφέ και συναφών ειδών, με εμπειρία
χονδρικών πωλήσεων HORECA. Γνώσεις barista θα εκτιμηθούν. Δίπλωμα
οδήγησης απαραίτητο. Μισθός και bonus
επι πωλήσεων. https://swr.gr/2RYHt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλησης με γνώση αγγλικών από κατάστημα
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/SA90u
ZHTEITAI άτομο με γνώσεις αγγλικών,
ως ταμίας σε κατάστημα με είδη δώρων
στην πλατεία Βικτωρίας. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 6942 534390. https://
swr.gr/FYz0f
WE are currently recruiting 1 new Sales
Representative for the sales/recruitment
activities in Bulgaria, who will work as
independent collaborators across the
country. https://swr.gr/Ry5kt
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία τροφίμων πωλητές και άτομα με αυτοκίνητο για παράδοση
παραγγελιών. https://swr.gr/ey3K8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε γεωπονικό κατάστημα-pet shop στην Αρτέμιδα. Πλήρες
ωράριο απασχόλησης. Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Τηλ: 22940
45434. https://swr.gr/4SxC5
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ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλητές-υπεύθυνοι βάρδιας
από τα ζαχαροπλαστεία Χατζηφωτίου.
Επαγγελματισμός, ικανότητες πωλήσεων
και οργάνωσης. Απαραίτητη προϋπηρεσία
σε χώρους μαζικής εστίασης, κάτοχοι
ΙΧ. https://swr.gr/r8ZfU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος έκθεσης-υποστήριξης
πωλήσεων από εταιρία που δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδών κήπου, DIY και
του home improvement με έδρα τα βόρεια
προάστια της Αττικής. https://swr.gr/P9MlO
ZHTEITAI σύμβουλος προώθησης και
εκπαίδευσης από εταιρία ΗR για λογαριασμό πελάτη της, ΙΕΚ στα βόρεια
προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη.
Tηλ.: 210 2717160. Κωδικός θέσης:
advisor1. https://swr.gr/lyf6n
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος εκπαίδευσης και
πωλήσεων από εταιρία HR για λογαριασμό
πελάτη της, μεγάλου εκπαιδευτικού οργανισμού (ΙΕΚ) στα νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Tηλέφωνο επικοινωνίας:
210 2717160. Κωδικός θέσης: Educat.
Consult.1. https://swr.gr/IRvgl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος προώθησης (call
center), κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ από
εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη
της-κέντρο εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ.:
210 2717160. Κωδικός θέσης: Callc.1.
https://swr.gr/5QsFe
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για full-part
time απασχόληση σε κατάστημα μεγάλης
αλυσίδας. Παρέχεται ασφάλιση και ικανοποιητική αμοιβή. https://swr.gr/AbU9S
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πενθήμερη
τετράωρη εργασία 10:00-14:00 για την
εκτέλεση παραγγελιών από eshop. Απαραίτητες οι βασικές γνώσεις Η/Y και
αγγλικών. https://swr.gr/BFDtX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική-εμπορική
επιχείρηση υδραυλικού εξοπλισμού
στις Αχαρνές σύμβουλος πωλήσεων
B2B, απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με ευχέρεια για επαγγελματικά
ταξίδια. Δυναμική, ευχάριστη παρουσία
με επικοινωνιακές ικανότητες. https://
swr.gr/CiKAS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια από κατάστημα
τουριστικών ειδών στην Πλάκα. Απαραίτητα αγγλικά. Τηλ.: 210 3220464,
6937 732313. https://swr.gr/tx1Pw
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ πωλήτριες για full-part time
απασχόληση σε κατάστημα καλλυντικών.
Παρέχεται ασφάλιση, ικανοποιητική αμοιβή.
Τηλ.: 210 6142140. https://swr.gr/NziBv
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη προώθησης υπηρεσιών ηλεκτρικού ρεύματος από την εταιρία
GDM, επίσημος συνεργάτης της Elpedison
για στελέχωση τμήματος πωλήσεων. Τα
γραφεία μας βρίσκονται στον Εύοσμο
Θεσσαλονίκης. https://swr.gr/BM5te
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για πρατήριο υγρών
καυσίμων στο Παλαιό Φάληρο. Απολυτήριο Λυκείου, γνώσεις Η/Υ, δίπλωμα
αυτοκινήτου, στρατιωτικές υποχρεώσεις
εκπληρωμένες. Δυνατότητα εργασίας σε
κυλιόμενες βάρδιες, επιθυμητή γνώση
αγγλικών και προϋπηρεσία σε Shell, BP
ή ΕΚΟ. https://swr.gr/dRSpI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια ή διακοσμητής/τρια από εταιρία διακόσμησης και
διοργάνωσης εκδηλώσεων. Απαραίτητα
προσόντα: άριστη γνώση αγγλικών, άριστη γνώση H/Y (MS Office), εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/brNzl
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ στελέχη call center τμήματος πωλήσεων. Προώθηση ασφαλιστικών προϊόντων και διαχείριση
εισερχόμενων κλήσεων. Απαραίτητα:
καλή χρήση Windows, αγγλικά, επικοινωνία και υπευθυνότητα. Πλήρης και
μερική απασχόληση. Κωδικός θέσης:
SCC/08/2018. https://swr.gr/snGMo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής ιατρικών υλικών από
ιατρική εταιρία με εμπειρία σε ορθοπεδικές
χειρουργικές επεμβάσεις (ορθοπεδικά
εμφυτεύματα) για άμεση πρόσληψη. Πλήρης απασχόληση, ικανοποιητικό πακέτο
αποδοχών, κινητό. Τηλ.: 210 6400006
(κ. Γαμπιεράκης). https://swr.gr/TQWNI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια από chocolateriepatisserie με επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε βάρδιες. Άμεση πρόσληψη,
εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης,
άριστο περιβάλλον. https://swr.gr/NUxqQ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού με προϋπηρεσία 3 ετών
και πλέον, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας.
Περιοχή: Αιγάλεω Αττικής. https://swr.gr/8d
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα
ηλεκτρολογικού υλικού. Απαιτούμενα
προσόντα: απόφοιτος Τ.Ε.Ι., προϋπηρεσία
2-3 ετών. Περιοχή: Γλυφάδα Αττικής.
https://swr.gr/VLHMJ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός ανελκυστήρων για
μόνιμη πρωινή εργασία 09:00-17:00 στο
τμήμα εγκατάστασης ανελκυστήρων
στην Αθήνα με αρμοδιότητες βοηθού
(δίνεται η ευκαιρία εκπαίδευσης στην
περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι
ανειδίκευτος). https://swr.gr/NO2nd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ψυκτικού για βιομηχανική ψύξη. https://swr.gr/InhiU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο για μόνιμη
απασχόληση έμπειρος συντηρητής με
ειδικότητα ψυκτικού-υδραυλικού. Προσφέρεται αναλόγως προσόντων αμοιβή
μετά ασφάλισης και αξιοπρεπής στέγη
και διατροφή. https://swr.gr/h3XpM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εμπορική κατασκευαστική εταιρία Quality North Hellas πολιτικός μηχανικός ως εργοδηγός έργων
(μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ). Απαραίτητo προσόν:
προϋπηρεσία στην επίβλεψη έργων κτηριοδομικών υλικών. https://swr.gr/mUkSx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κατασκευών αλουμινίου μάστορας σιδεράς και μάστορας
αλουμινάς με γνώσεις από κατασκευές
Etalbond κουφωμάτων και πετασμάτων.
Ελάχιστη εμπειρία 10 ετών, περιοχή:
Περιστέρι. https://swr.gr/zEOFL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος ΑΒΕΕ στην περιοχή της Κηφισιάς
μηχανουργός-εφαρμοστής καλουπιών
με γνώσεις τόρνου, φρέζας και προϋπηρεσία σε ανάλογες θέσεις. Αμοιβή
ικανοποιητική. https://swr.gr/SD87t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία στον Γέρακα Αττικής ηλεκτρολόγος με εμπειρία
για ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση
μηχανημάτων πρατηρίων υγρών καυσίμων. Δίπλωμα Β’ κατηγορίας απαραίτητο.
https://swr.gr/bsBzZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη τεχνίτης κουφωμάτων. Προϋπηρεσία όχι απαραίτητη.
Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
https://swr.gr/IAbPQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτης με εμπειρία στην κατασκευή κουφωμάτων αλουμινίου-σίδερα,
αλλά και στην τοποθέτηση. Θα εκτιμηθούν
περαιτέρω γνώσεις. Τηλ.: 210 5122555,
6977 227111 (ώρες επικοινωνίας: 09:0021:00). https://swr.gr/KI9Ln
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ταπετσιέρης επίπλων για πλήρη
απασχόληση. Έμπειρος σε σαλόνια και
καρέκλες και με γνώσεις σε σκελετούς
σαλονιού για το μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής επίπλων «Ηλέκτρα». Βρισκόμαστε
στην εθνική οδό. https://swr.gr/x8Dqu
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εγκαταστάτες από εταιρία κτηνοτροφικών εξοπλισμών στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:0015:00. https://swr.gr/4ti19
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός για κατάστημα
κλειδιών για πλήρη απασχόληση για
τα καταστήματα στον Άγιο Στέφανο και
στο Αιγάλεω. Τηλ.: 210 590000, 6944
303753. https://swr.gr/8AedH
ZHTOYNTAI από κατασκευαστική εταιρία
με έδρα το Ρέθυμνο Κρήτης, τεχνίτες,
καθώς και βοηθοί τεχνιτών για απασχόληση στον τομέα του σιδήρου ή του
αλουμινίου. https://swr.gr/CAdpq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία επαγγελματικής
ψύξης και κλιματισμού στην περιοχή Νέου
Κόσμου ψυκτικός και βοηθός ψυκτικού
για μόνιμη αποσχόληση σε εγκατάσταση επαγγελματικών ψυγείων, θαλάμων,
επαγγελματικό και οικιακό κλιματισμό.
https://swr.gr/C3viA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία συστημάτων
ασφαλείας στην περιοχή Νέου Κόσμου
ηλεκτρονικός και βοηθός ηλεκτρονικού
για μόνιμη αποσχόληση σε εγκατάσταση
συναγερμών, κάμερες, ηλεκτρονικού
εξοπλισμού σπιτιών και καταστημάτων.
https://swr.gr/QqdOG

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ή μαθητευόμενοι
για υδραυλικές και ηλεκτρολογικές
εργασίες. https://swr.gr/8lGp2
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία κατασκευής
οργάνων παιδικής χαράς εργάτες για
διάφορες θέσεις εργασίας για μόνιμη
απασχόληση. https://swr.gr/3zFtg
ZHTEITAI τεχνικός-συντηρητής υγρών
και αερίων καυσίμων (ηλεκτρολόγος),
από τεχνική εταιρία με παρουσία στον
χώρο της τεχνικής υποστήριξης για
μόνιμη απασχόληση (Πλαγιάρι, Θεσσαλονίκης). https://swr.gr/QykO9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα συντηρητής και γενικών
καθηκόντων σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική.
Παρέχεται μισθός, διαμονή, ασφάλιση.
Τηλ: 23710 51107. https://swr.gr/xbGeM
ZHTEITAI από πεντάστερο ξενοδοχείο στο
κέντρο της Αθήνας υδραυλικός-συντηρητής ξενοδοχείου. Απαραίτητα προσόντα
υποψηφίων: απαραίτητη προηγούμενη
εμπειρία σε ανάλογη θέση, απαραίτητη η
γνώση αγγλικών, ευχάριστος χαρακτήρας,
ομαδικό πνεύμα. https://swr.gr/g4PRi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων
για τη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: τεχνική
εκπαίδευση, εμπειρία, υπευθυνότητα,
ικανότητα συνεργασίας. Προσφέρονται:
ανταγωνιστικές αποδοχές, προοπτική
εξέλιξης και διαρκής εκπαίδευση. https://
swr.gr/pyits
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ/ΤΕΙ, απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ με γνώσεις ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης από
κατασκευαστική-εμπορική εταιρία για
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικού-εξωτερικού service. Φαξ: 2310
787821. https://swr.gr/mA3BF
“ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός, απόφοιτος ΤΕΙ
ή ΙΕΚ με γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρονικών
επισκευών και παραγωγής (κολλητήρι,
πίνακες, μοντάρισμα), για το τμήμα service
κατασκευαστικής εταιρίας. Αποστολή
βιογραφικού με την ένδειξη “”Ηλεκτρονικός””. https://swr.gr/S5lAC”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός ηλεκτρονικός από
εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο
αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών
για επισκευή-συντήρηση των μηχανημάτων. Εργασία πλήρους απασχόλησης
με σταθερό μισθό. https://swr.gr/IV8l9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ συντηρητής-ηλεκτρολόγος
με προϋπηρεσία και πτυχίο. Θα δοθεί
προτεραιότητα σε υποψηφίους της ευρύτερης περιοχής. https://swr.gr/m9O46
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό ξενοδοχείο 4
αστέρων στη Θεσσαλονίκη υδραυλικός
με αντίστοιχη προϋπηρεσία για μόνιμη
και πλήρη απασχόληση, στην οποία συμπεριλαμβάνεται και συντήρηση πισίνας.
https://swr.gr/2dNTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός συστημάτων ασφαλείας και δικτύων, απόφοιτος ΤΕΙ. https://
swr.gr/NZVmR
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ηλεκτρολόγου από
τεχνική εταιρία. Τηλ.: 210 5697302.
https://swr.gr/HxQIj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. μηχανημάτων συσκευασίας με έδρα την Παλλήνη τεχνικός.
Προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, γνώση Η/Υ,
αγγλικά, 3 έτη προϋπηρεσία. Κωδ θεσης:
6. https://swr.gr/WNOhB

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από ξενοδοχείο 4*
στο κέντρο της Αθήνας με προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση για μόνιμη απασχόληση. https://swr.gr/cJdyq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής με
γνώση all inclusive concept για εποχική
τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα (studio
and apartments), 2 ταβέρνες, εστιατόριο,
μπαρ, πισίνα, tennis. https://swr.gr/xqdKN
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη
Φολέγανδρο receptionist για συνεργασία, απογευματινός/ή με εμπειρία στο
σύστημα Ερμής 8 και στο night auditing.
Παρέχεται αξιοπρεπής διαμονή και διατροφή. https://swr.gr/iBaRZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Δροσιά Αττικής.
https://swr.gr/nPp1r
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι υποδοχής με
προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Δροσιά
Αττικής. https://swr.gr/07bCJ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Boutique Hotel
Veneto υπεύθυνος reception-κρατήσεων
για μόνιμη συνεργασία. Γνώσεις ξένων
γλωσσών και συστατικές επιστολές θεωρούνται απαραίτητες. Τηλ.: 6934 943640
(κ. Προκοπάκης). https://swr.gr/sOpqP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στην
Αθήνα άμεσα receptionist. Προσόντα:
κάτοχος πτυχίου τουριστικής σχολής,
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας (προφορικά-γραπτά), ευχάριστη εμφάνιση και
δυναμική προσωπικότητα, γνώση άλλων
ξένων γλωσσών. https://swr.gr/fB3RZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος τουριστικού
γραφείου με γνώσεις έκδοσης εισιτηρίων (Forth CRS), Word, Excel και
ξένες γλώσσες. https://swr.gr/GhwaB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από ξενοδοχείο
στις Κυκλάδες για τη σεζόν 2018-2019.
Απαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία και η
άριστη γνώση αγγλικών. Γνώση γαλλικών
πολύ επιθυμητή. https://swr.gr/Wdyqa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από πολυτελές
ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται
διαμονή και πλήρης διατροφή. https://
swr.gr/LemDZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ duty manager με προϋπηρεσία και εμπειρία σε ξενοδοχεία 5*,
απόφοιτος σχολής με καλές γνώσεις
F B. https://swr.gr/FoAZd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής με
γνώση all inclusive concept για εποχική
τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα (studio
and apartments), 2 ταβέρνες, εστιατόριο,
μπαρ, πισίνα, tennis. https://swr.gr/8sfNt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής για μικρή
ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, με
άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται διαμονή.
Τηλ: 22860 25480. https://swr.gr/5mF18
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250
κλινών. https://swr.gr/zU3aD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες-πλυντήρια σε
ξενοδοχείο 3*-4* και 5* στην Αθήνα με
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών και
απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. Τηλ:
210 3318276, ώρες επικοινωνίας: 09:0017:00. https://swr.gr/Ndu54
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα ξενοδοχεία Santa
Hotels στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης άτομα για το τμήμα του front office-υπάλληλοι
υποδοχής. Μισθός αναλόγως προσόντων
και προϋπηρεσίας. https://swr.gr/U4b1Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες από μεγάλο
ξενοδοχείο της Αθήνας για έκτακτη
απασχόληση με προοπτική μόνιμης
απασχόλησης. Προτιμάται προηγούμενη
εμπειρία σε αντίστοιχα μεγάλα ξενοδοχεία και δυνατότητα επικοινωνίας στην
αγγλική γλώσσα. https://swr.gr/3jUBs
ΖΗΤOYNTAI από την HIP Hospitality δυναμικοί και ταλαντούχοι front office agent για
τα ξενοδοχεία της στη Μύκονο. Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες: προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5
αστέρων, Ελλάδας. https://swr.gr/h0ypU
ZHTOYNTAI άμεσα καμαριέρες σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Παρέχεται διαμονή.
Tηλ: 23710 51107. https://swr.gr/tkwSY
ZHTEITAI υπάλληλος υποδοχής για νέο
hostel στο κέντρο της Αθήνας. Απαραίτητα
προσόντα: άπταιστη γνώση αγγλικών,
όρεξη για εργασία, ευχέρεια στην επικοινωνία. Θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν
η εμπειρία σε άλλα hostels της Ελλάδας.
https://swr.gr/AMnOR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απογευματινός receptionist
με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών
και η γνώση extranets και εργαλείων
internet για την προβολή του ξενοδοχείου. https://swr.gr/FyC3K
ZHTEITAI Ε-commerce manager
για εταιρία διαχείρισης τουριστικών
ακινήτων στο Σύνταγμα. Τουριστικές
σπουδές, ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία,
απαραίτητα. Ετήσια πλήρης απασχόληση.
https://swr.gr/8XzIe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist για εταιρία διαχείρισης τουριστικών ακινήτων στο
Σύνταγμα. Τουριστικές σπουδές, ξένες
γλώσσες, προϋπηρεσία, απαραίτητα.
Ετήσια πλήρης απασχόληση.
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια από
κατάλυμα στην Αθήνα για 8 ώρες εργασίας, 12-μηνη απασχόληση, ασφαλισμένη
κανονικά με ΙΚΑ, άδειες κλπ. https://
swr.gr/J3EpR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Skiathos
Palace για εποχιακή απασχόληση καμαριέρα με προϋπηρεσία και γνώση
αγγλικών. Προσφέρεται διαμονή και
διατροφή. https://swr.gr/dGLyT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από το
ξενοδοχείο Κούρος 4* στην Δράμα για
μόνιμη απασχόληση με προϋπηρεσία
και καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητά
προσόντα: ομαδικότητα, επικοινωνιακές
δεξιότητες, ευελιξία, εργατικότητα. Τηλ.:
25210 57200. https://swr.gr/BwQCD
TOURIST office in Santorini is looking
for assistant (rep) till the end of October.
Perfect knowledge of english language
obligatory (preferred other languages
italian, french, spanish or portuguese).
Tel.: 22860 22320. https://swr.gr/PCiag
ATHENSWAS, a luxury hotel in Athens,
welcomes applications for the following
full time position: groom-bell boy.
https://swr.gr/RMl1v
TOURIST agency in Athens is looking for
a tour escort with excellent command of
english and driver’s license, computer
literacy and outgoing personality. https://
swr.gr/frWK5
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες για ημιαπασχόληση από τουριστική εταιρία στο κέντρο
της Αθήνας. Τηλ.: 215 5559413, 6932
243688. https://swr.gr/WuhUk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ groom με προϋπηρεσία και
γνώσεις αγγλικών από ξενοδοχείο στη
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή.
https://swr.gr/HeosL

ΥΓΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυμνάστρια για επίβλεψη
οργάνων γυμναστικής σε γυμναστήριο
στον Γέρακα. Τηλ.: 6988 082200 (ώρες
επικοινωνίας: απογευματινές). https://
swr.gr/Bkupa
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Λαμίας.
https://swr.gr/Ok40M
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Εύβοιας.
https://swr.gr/QvBEp
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. https://swr.gr/k6F0P
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή των Ιωαννίνων.
https://swr.gr/p6jyi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Χαλκίδας.
https://swr.gr/MiFmW
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Πάτρας.
https://swr.gr/p0KuW
ZHTOYNTAI fitness instructors με γνώση αγγλικών, yoga, pilates, stretching,
aquagym για ξενοδοχεία σε Κω, Κέρκυρα,
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν.
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/wd5Bh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γενικών καθηκόντων με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη
Κέρκυρα 250 κλινών. https://swr.gr/uBepZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, παθολόγος ή ρευματολόγος, για συνεργασία
σε ιατρείο με δυνατότητα δωρεάν συστέγασης (περιοχή Αλεξάνδρας-Γκύζη).
Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/6f

ZHTOYNTAI fitness instructors με γνώση αγγλικών, yoga, pilates, stretching,
aquagym για ξενοδοχεία σε Κω, Κέρκυρα,
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν.
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/CqFzO
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυμναστές με γνώση αγγλικών για άμεση πρόσληψη σε Κω, Κέρκυρα,
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/kIwCq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυμναστές με γνώση αγγλικών για άμεση πρόσληψη σε Κω, Κέρκυρα,
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/hULCm
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυμναστές με γνώση αγγλικών για άμεση πρόσληψη σε Κω, Κέρκυρα,
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/QBzoM
ZHTOYNTAI fitness instructors με γνώση αγγλικών, yoga, pilates, stretching,
aquagym για ξενοδοχεία σε Κω, Κέρκυρα,
Πελοπόννησο. Διαμονή, διατροφή δωρεάν. Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας: 9:30-5:30. https://swr.gr/7LqYj
MOVING
people
looking
for
physiotherapists, has negotiated special
working conditions for you: Contact us
for more information: Moving People
+351 232 469 406. https://swr.gr/HQc7u
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικροβιολόγος-βιοπαθολόγος από μεγάλο πολυϊατρείο στον
Αργοσαρωνικό για τη στελέχωσή του
με ολοκληρωμένη την ειδικότητά του
για μόνιμη 5ήμερη 8ωρη απασχόληση.
Αμοιβή ικανοποιητική. https://swr.gr/
OGhPY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γενικός ιατρός ή παθολόγος
από μεγάλο πολυιατρείο στον Πόρο Αργοσαρωνικού για μόνιμη απασχόληση.
Αποδοχές πολύ ικανοποιητικές. https://
swr.gr/BHg5r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ακτινολόγος από
μεγάλο πολυϊατρείο στον Πόρο Αργοσαρωνικού. Πτυχιούχος ΤΕΙ τεχνολόγος
ραδιολόγος για μόνιμη 5ήμερη 8ωρη
απασχόληση. Σταθερός μισθός, ασφάλιση. Απαραίτητη η εμπειρία σε ψηφιακή
μαστογραφία, ακτινογραφίες και μέτρηση
οστικής μάζας. https://swr.gr/6OEtc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρευματολόγος ή γενικός ιατρός
για ειδική συνεργασία με δυνατότητα
δωρεάν παραχώρησης ιατρείου. Περιοχή:
λεωφ. Αλεξάνδρας, Γκύζη. Τηλ.: 6976
654854. https://swr.gr/8nZ6t
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοθεραπευτές-κινησιοθεραπευτές για πρακτική και θεωρητική εξάσκηση σε φυσικοθεραπεία,
ηλεκτροθεραπεία, manipulation, μέθοδο
Mckenzie από ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο. Tηλ.: 210 6469666 (ώρες
επικοινωνίας: 6:00-9:00 μ.μ.). https://
swr.gr/Fai5d
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ νέοι ιατροί ή φοιτητές
από ιατρικό σύλλογο που θέλουν στις
ελεύθερες ώρες τους να εκπαιδευτούν
από το σπίτι τους στη συγγραφή και στη
δημοσίευση ιατρικών άρθρων σε ιατρικά
περιοδικά και βιβλία. https://swr.gr/if
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ρευματολόγος, φυσίατρος, ορθοπεδικός. Δυνατότητα παροχής επαγγελματικής στέγης (ιατρείου)
με ευνοϊκούς όρους. Περιοχή: λεωφ.
Αλεξάνδρας. Τηλ.: 210 6718080, 6976
654854 (09:00-14:30). https://swr.gr/
SZweG
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοθεραπεύτριες-κινησιοθεραπεύτριες για θεωρητική και
πρακτική άσκηση σε φυσικοθεραπεία,
ηλεκτροθεραπεία, manual therapy από
ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο στους
Αμπελοκήπους. Απόγευμα 6-10 μ.μ.
Τηλ.: 210 6469666. https://swr.gr/TΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, ρευματολόγος, παθολόγος από ιατρείο στη
λεωφ. Αλεξάνδρας-Γκύζη με ευνοϊκούς
όρους και δωρεάν παραχώρηση ιατρείου.
Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/GCuEA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κινησιοθεραπεύτριες-φυσικοθεραπεύτριες για θεωρητική και πρακτική και εξάσκηση σε φυσικοθεραπεία,
ηλεκτροθεραπεία, χειροπρακτική από
ιατρικό φυσικοθεραπευτήριο. Περιοχή:
Αμπελόκηποι. Απογεύματα 18:00-22:00.
Τηλ.: 210 6469666. https://swr.gr/9U

Marketing Manager

Jobsallover.euJTDVSSFOUMZMPPLJOHGPS

for CDM Medical Group (Full Time)
Responsibilities:
q-FBEUIFXIPMFNBSLFUJOHUFBN
q4UPSZUFMMJOHDPOUFOUNBOBHFNFOUTVQFSWJTJPOUIF
XFCTJUFPQUJNJTBUJPOBOE$.4BOEDSFBUFDPNQFMMJOH
BSUJDMFTQSFTFOUBUJPOTPSQPTUTGPSPVSTPDJBMNFEJB
q1SPEVDUNBSLFUJOHVOEFSTUBOEUIFWBMVFQSPQPTJUJPO
PGPVSTPMVUJPOTBOEDSFBUFNBUFSJBMUIBUBEESFTT
PVSDVTUPNFSTOFFET
q"OBMZTJTSFQPSUT4VQFSWJTJPOBOEESJWFUIFBOBMZUJDT
SPBENBQGPSEJHJUBMNBSLFUJOHBOEQSPNPUFEBUBCBTFE
EFDJTJPONBLJOHBDSPTTUIFPSHBOJTBUJPO
Requirements:
q#BDIFMPST%FHSFFJO.BSLFUJOHPSTPNFUIJOHTJNJMBS
.#"JO.BSLFUJOHJTDPOTJEFSFEBQMVT
qZFBSTXPSLJOHFYQFSJFODFJOBTJNJMBS.BSLFUJOH
position
q5IPSPVHIVOEFSTUBOEJOHPGNBSLFUJOHFMFNFOUT
JODMVEJOHUSBEJUJPOBMBOEEJHJUBMNBSLFUJOH
q8SJUUFO  WFSCBM DPNNVOJDBUJPO ZPV IBWF TUSPOH
DPNNVOJDBUJPOTLJMMT UBJMPSFECPUIUPJOUFSOBMBOEFYUFSOBM
BVEJFODF :PVMM CF DSFBUJOH B MPU PG VTFS DPOUFOU  BOE
ZPVDBOEPUIJTXJUINJOJNBMPWFSTJHIUBOETVQFSWJTJPO
q&YDFQUJPOBMQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIHSFFLMBOHVBHF
q0SHBOJTBUJPOBMBOEUJNFNBOBHFNFOUTLJMMTBSFSFRVJSFE
1MFBTFTFOEVTZPVS$7UPUIJTlink: https://swr.gr/5npGs.

PHP Developer
Από αντιπροσωπία γερμανικής εταιρίας στην Ελλάδα ζητείται:

Προϊστάμενος Τμήματος
Επικοινωνίας και Διαφήμισης
§ÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÐÖÌÀËËÀÆÎÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
με το εξωτερικό
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
qΕμπειρία στη διαχείριση επικοινωνίας με οίκους
του εξωτερικού
qÌÎÐÄÈÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔTPDJBMNFEJB EJHJUBMNBSLFUJOH 
γραφιστικών εφαρμογών
qΙκανότητα δημιουργίας σχέσεων εμπιστοσύνης
ÄÄË¬ÑÄÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ
qΆριστη γνώση χειρισμού Η/Υ και εφαρμογών γραφείου
qΆριστη γνώση αγγλικών, η πρόσθετη γνώση
της γερμανικής γλώσσας θα θεωρηθεί σημαντικό
πλεονέκτημα
qΆριστες επικοινωνιακές ικανότητες, υπευθυνότητα
και επαγγελματικό προφίλ
qΕυχάριστη προσωπικότητα με ομαδικό πνεύμα
Τόπος εργασίας: Ασπρόπυργος.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Cbpjc.

°PKPJOJUTUFBNPG*51SPGFTTJPOBMTPOCFIBMGPGPOFPG
JUTNBKPSDMJFOUT
Place:"UIFOT
Qualifications:
q$FSUJGJDBUJPOJO*OGPSNBUJPO5FDIOPMPHZPSFRVJWBMFOU
FYQFSJFODF
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFEFWFMPQJOHXJUI1)1
q3BQJETFMGTUBSUJOHDBQBCJMJUZBOEFYQFSJFODFJOUFBN
working
q1SPBDUJWFBUUJUVEF DPNNVOJDBUJWF JFHPPEMJTUFOFS 
BOEDVTUPNFSPSJFOUFE
q&YQFSJFODFJO1)1XFCGSBNFXPSLT
q&YQFSJFODFEXJUI%SVQBM 8PSE1SFTT
q4PMJEFYQFSJFODFJO)5.- $44 1)1 "+"9+BWB4DSJQU
qLanguage: english
1MFBTFDPOGJSNZPVSJOUFSFTUPOUIJTQPTJUJPOBOEGPSXBSE
VTZPVSNPTUSFDFOUMZVQEBUFE$7UPUIJTlink: https://swr.
gr/TYgh18FXJMMHFUCBDLUPZPVBTBQGPSOFYUTUFQTPG
UIFTVCNJTTJPO

To εστιατόριο Hytra, βραβευμένο με αστέρι Michelin και
χρυσό σκούφο, ζητά:

Extra-Banquet Waiter
Απαραίτητα προσόντα:
qΕπαγγελματική εμπειρία σε ξενοδοχείο ή catering
qΓνώση στησίματος coffee break, buffet, seated dinner
qΠτυχίο τουριστικής σχολής (επιθυμητό)
qΕυχάριστη προσωπικότητα και παρουσία
qΆριστη γνώση αγγλικών
Προσωπικές ικανότητες:
qΕυελιξία, προσαρμοστικότητα και ομαδικό πνεύμα
συνεργασίας
qΕπαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
qΕργασία υπό συνθήκες πίεσης
H εταιρία προσφέρει:
qΔυνατότητες εξέλιξης
qΆριστες συνθήκες εργασίας
σε πολυτελές περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/CzgWL.

Η Κεντρική Κλινική Αθηνών αναζητά:

Ιατρό Ορθοπαιδικό

Η KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Βοηθό Λογιστή
Ο πελάτης: Ένα από τα μεγαλύτερα λογιστικά
ÅÍÏÍÑÄÕÌÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Περιγραφή και δεξιότητες:
q°»ÏÇÐÇÀËÍÆÏÀÅÈÊÎÌÊÀÈÃÈËÍÆÏÀÅÈÊÎÌÁÈÁË¼ÓÌ
qÍÆÈÐÑÈÊºÔÄÆÆÏÀÅºÔ
qºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í 
σε αντίστοιχη θέση απαραίτητη
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ®GGJDF 8PSE &YDFM
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ%BUB$PNNVOJDBUJPO
Η εταιρεία προσφέρει:
qÍË¿ÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
q¨ÈËÈÊ½ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q«Ï¬ÏÈÍÄÖÑºÏÀÀÏÀÐÊÄÖ»
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHSQW#H7.
ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÁÈÍ
γραφικών σημειωμάτων.

Η Kαραντινός Α.Ε. η ταχύτερη αναπτυσσόμενη επιχείρηση
και με ηγετική θέση στην αγορά των νωπών φρούτων και
λαχανικών επιθυμεί να προσλάβει:

Πωλητές Μαναβικής
Σουπερμάρκετ
για να ενταχθούν στην ομάδα
πωλήσεων λιανικής που λειτουργεί
εντός επιλεγμένων σουπερμάρκετ
στον Νομό Αττικής
ÖÑ½ÑÍ¬ÑÍÍÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÄÈ¬ÏÈÐÑÄÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÉÖÇ
ρέτησης πελατών και να λειτουργεί σε ένα πολύ δυναμικό
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÑÀÕ¿ÑÀÑÍÖÔÏÖÒÍ¿ÔÊÀÈÌÀÍÏÄ¼ÀÍÑÄËÄ
σματικά να εκτελεί πολλαπλές εργασίες. Είμαστε όλοι για
τους πελάτες» και η ομάδα πωλήσεων σουπερμάρκετ είναι
ενεργητική, αξιόπιστη και θετική. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε
και δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε χωρίς την υπέροχη
ομάδα μας. Η θέση απαιτεί υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και
εξυπηρέτησης προς τους πελάτες, με χαμόγελο, βοηθώντας
ÑÍÖÔÄÑÈÔÄÈËÍÆºÔÑÍÖÔ®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈ
ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και συνεργασίας με τα
Ö½ËÍÈÀºËÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔ¤ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÀÏ¬ËËÇËÀÄÑÇÅÏÍÌÑ¼ÃÀÑÓÌÏÍØ½
ντων αποτελούν προτεραιότητες για τη θέση αυτή χωρίς
να περιορίζονται σε αυτές.
Παροχές εταιρίας:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΕυκαιρίες γρήγορης εξέλιξης σε μια εταιρία μπροστά
από τις εξελίξεις
qΔιαρκής εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://TXSHS/[N.

ÈÀÀÏÍÕ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÔNBYÇÄÏÎÌ»ÌÀÐÑÍ¥ÃÈÓÑÈÊ½
Πολυϊατρείο Σαντορίνης και τις υπόλοιπες ημέρες στην
Κεντρική Κλινική Αθηνών
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í¥ÀÑÏÈÊ»ÔÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍ»À½ÕÎÏÀ
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ
δεύτερης γλώσσας
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
¢Ë¬ÕÈÐÑÍÄÆÆÖÇºÌÍËÇÏÓÑºÍ ÄÖÏÎ
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό
σημείωμα στο link: IUUQTTXSHSYNW$K½ÆÓÑÇÔÌÍ
μοθεσίας, η επαφή επικοινωνίας που παρατίθεται στην
παρούσα δεν απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με την
À¼ÑÇÐÇÏ½ÐËÇÂ»ÔÐÀÔ ÀËË¬½ÌÍÐÄÀÈÑ»ÀÑÀ»ÄÏÓÑ»
σεις που αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.

Back Office Τμήματος
Πωλήσεων (S09)
O/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
qÈÄÑ»ÑÏÈÄÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿.T0GGJDF ÄÆ¬ËÇÁÀÏ¿ÑÇÑÀ
ÐÄÕÏ»ÐÇ&YDFMÊÀÈ*OUFSOFU&YQMPSFS
q ÌÑ¼ËÇÂÇ ÄÖÄËÈÉ¼À ÄÖÆºÌÄÈÀ ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÀÕ¿ÑÇÑÀ
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται η επικοινωνία
με πελάτες, η αναζήτηση στο διαδίκτυο και η επικοινωνία
με μηχανικούς έργων.
Παράκληση μόνο συμβατά βιογραφικά.
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ$7ÄÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½ÐÑÍlink: https://
TXSHSP'N" ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÄÓÅ½ÏÍÔ¼ÊÇÔ 
'BY  Ò»ÌÀÄÈÑºËÍÖ  ¥Ë¼ÐÈÀ
'BY

Web & LMS Administrator
Technical Support
This is a Moodle LMSBENJOQPTJUJPOGPDVTJOHPONPPEMF
TVQQPSUJODMVEJOHNPPEMFVTFSTBENJOJTUSBUJPO DPVSTF
BSFBTTFUVQBOEDVTUPNJ[BUJPO$BOEJEBUFTTIPVMETFOE
UIFJS$7TIJHIMJHIUJOHSFMFWBOUFYQFSJFODF
The ideal candidate should have:
q"UMFBTUZFBSTFYQFSJFODFXPSLJOHXJUI.PPEMF-.4
q,OPXMFEHFPGTPGUXBSFWFSTJPODPOUSPMVTJOH(*5
q,OPXMFEHFMFWFMPG9.- +40/BOE8FC4FSWJDFT 
42-JUF.Z42-PS42q&YQFSJFODFXJUI-JOVYBENJOJTUSBUJPOPO$FOU04
PSPUIFSMJOVYTFSWFSEJTUSJCVUJPOXJMMCFDPOTJEFSFE
an asset
Benefits:
q'VMMUJNFFNQMPZNFOU
q(SFBUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q#FQBSUPGBHSFBUUFBNMFBEJOHUIFFMFBSOJOHJOEVTUSZ
in Greece
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: https://swr.gr/R58d1.

®½ÈËÍÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌΜεταξά (Maris Hotels ÍÖÃÏÀ
στηριοποιείται στο Ηράκλειο Κρήτης και στη Σαντορίνη,
ζητά άμεσα για μόνιμη εξωτερική συνεργασία:

Μηχανικό
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο ΤΕΙ ή πολυτεχνείου
qΚατασκευαστική εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον
qΜελετητική εμπειρία 5 ετών τουλάχιστον
qΕμπειρία έκδοσης οικοδομικών αδειών
Επιθυμητό προσόν:
qΓνώση αγγλικών
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος
με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή
διαβατηρίου στο link IUUQTTXSHS7[U.

¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖQSPNPUJPO×ÇÑ¬ÌÀÀÀÐÕÍË»ÐÄÈÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄÆ¬ËÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ

Αποφοίτους Σχολής Κομμωτικής
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτοι σχολής κομμωτικής απαραίτητο, ιδανικώς
αγόρια
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
qΕμπειρία σε πωλήσεις – προώθηση προϊόντων
qΕυελιξία ωραρίο
qΕπικοινωνιακοί, με άριστες ικανότητες πώλησης
qΕπαγγελματισμός και συνέπεια
Προσφέρονται:

qΙκανοποιητικό ημερομίσθιο
qΑσφαλιστική κάλυψη
qΕργασία σε καταστήματα καλλυντικών
qΕυχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΣυνεχής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο
qΠροοπτική εξέλιξης με συνέπεια και αποτελεσματικότητα
Εφόσον πληροίτε τα στοιχεία, παρακαλούμε όπως αποστείλετε
ÑÍDWÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃ1SPNPUFST
στο link: IUUQTTXSHS+D./.

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία Απολλώνιον ΑΒΕΕ,
Ç ÍÍ¼À ÃÈÀÒºÑÄÈ ºÌÀ ¬ÏÑÈÀ ÍÏÆÀÌÓºÌÍ Ã¼ÊÑÖÍ  ÀÏ
τοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας,
ζητά να προσλάβει για το κατάστημα στο Μαρκόπουλο:

Πωλητές/τριες
με εμπειρία στην εστίαση
Προφίλ υποψηφίων:
qΠροϋπηρεσία στον χώρο της εστίασης
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿
qΕπαγγελματισμός
qΔεξιότητες επικοινωνίας
Η εταιρία προσφέρει:
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΑσφαλιστική κάλυψη ΙΚΑ
qΕκπαίδευση
qΠροοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS)9$ ή στο
ÅÀÉÖ½ÂÈÌÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Η E-GATE ΕΠΕ, μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες
προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογίας.
Zητά να προσλάβει στέλεχος για την καλύτερη οργάνωση
της λειτουργίας του τμήματος πωλήσεων και υποστήριξης
των πελατών της:

Πωλήτρια Καταστήματος
Μαρούσι
(Κωδ.: ΠΚΠ0718)
Είστε άνθρωπος που επικεντρώνεται στην άριστη εξυπηρέτηση
του πελάτη; Διακρίνεστε για το πάθος σας στον τομέα της
τεχνολογίας; Τότε θα χαρούμε να σας γνωρίσουμε από κοντά.
Ρόλος / αρμοδιότητες:¤Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÆ¼ÌÄÈº
λος μίας δυναμικής ομάδας στελεχών που εργάζεται στο
κατάστημα λιανικής πώλησης της εταιρίας στο Μαρούσι
και έχει ως στόχο την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση των
πελατών της εταιρίας.
Οι βασικές αρμοδιότητες περιλαμβάνουν:
qΕξυπηρέτηση των πελατών
τόσο εντός του καταστήματος,
όσο τηλεφωνικά και μέσω internet
qΠαροχή συμβουλών, εναλλακτικών προτάσεων
και λύσεων που συνάδουν με τις ανάγκες
κάθε πελάτη ξεχωριστά
qΠώληση ειδών πληροφορικής, αναλωσίμων
και υπηρεσιών επισκευής
και συντήρησης συσκευών
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση
qΓνώσεις των προϊόντων πληροφορικής
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qΆριστες επικοινωνιακές ικανότητες, εργατικότητα
και ομαδικό πνεύμα
qΠροσανατολισμός στο αποτέλεσμα
και στην άψογη εξυπηρέτηση των πελατών
¤&("5&¢¢ÏÍÐÅºÏÄÈºÌÀÍËÍÊËÇÏÓºÌÍÀÊºÑÍÀÍ
δοχών (μισθό, ασφάλιση, bonus κ.λπ.) σύγχρονο, νεανικό
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÐÇÀÌÑÈÊºÔÄÖÊÀÈ
ρίες εξέλιξης στο πλαίσιο μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης
εταιρίας στον χώρο της πληροφορικής.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
IUUQTTXSHS#8%6.
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2 άτομα στον Δήμο
Οροπεδίου Λασιθίου
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Δήμου,
που εδρεύει στο Τζερμιάδο. Οι
προσλήψεις αφορούν στις ειδικότητες Τ.Ε. Ζωικής Παραγωγής και
Τ.Ε. Πολιτικών Δομικών Έργων,
ενώ οι προσλήψεις θα γίνουν για
οκτώ μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι
καλούνται να συμπληρώσουν την
αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ
ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν,
είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο
εξουσιοδοτημένο από αυτούς
πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή
τους θεωρημένη από δημόσια
αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας στην ακόλουθη
διεύθυνση: Δήμος Οροπεδίου
Λασιθίου, Τζερμιάδο, Τ.Κ. 720
52, Οροπέδιο Λασιθίου, υπόψη
κ. Εμμανουήλ Αποστολάκη (τηλ.
επικοινωνίας: 28443 40157).
Στην περίπτωση αποστολής των
αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με
βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του
επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα
της τελευταίας δημοσίευσης της
παρούσας σε τοπικές εφημερίδες
ή της ανάρτησής της στον χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Οροπεδίου
Λασιθίου εφόσον η ανάρτηση
είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει
με την παρέλευση ολόκληρης
της τελευταίας ημέρας και, εάν
αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

23 προσλήψεις στον Δήμο Καλλιθέας
Ο δήμαρχος Καλλιθέας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση δεκαέξι (16) καθηγητών/
δασκάλων Μουσικής για το Τμήμα
Ωδείου και επτά (7) καθηγητών
(εκπαιδευτικό προσωπικό) για τις
ομάδες του Τμήματος Ερασιτεχνικής Δημιουργίας της Διεύθυνσης
Πολιτισμού-Παιδείας και Νέας
Γενιάς, συνολικά είκοσι τριών
(23) ατόμων για διάστημα έως
εννέα (9) μήνες, από 1/10/2018
έως 30/6/2019, για τους καθηγητές/δασκάλους Μουσικής και
για διάστημα (8) οκτώ μηνών, από
16/10/2018 έως 15/6/2019,
για τους καθηγητές (εκπαιδευτικό προσωπικό) του Τμήματος
Ερασιτεχνικής Δημιουργίας αντίστοιχα, με κάλυψη της δαπάνης
από το αντίτιμο που καταβάλλουν
οι ωφελούμενοι υπό τη μορφή
διδάκτρων τόσο στο Δημοτικό
Ωδείο όσο και στα τμήματα της
Ερασιτεχνικής Δημιουργίας του
Δήμου.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται
να συμπληρώσουν την αίτηση δηλώνοντας ρητά την ειδικότητα και
τον κωδικό θέσης, καθώς και όλα
τα απαραίτητα δικαιολογητικά
τα οποία προβλέπονται για την
απόδειξη των προσόντων τους,
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα
γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ματζαγριωτάκη
76, 2ος όροφος, Τ.Κ. 176 76

Καλλιθέα, τηλ. 213 2070415,
213 2070412, 213 2070413.
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερομηνία
που φέρει ο φάκελος αποστολής,
ο οποίος μετά την αποσφράγισή
του επισυνάπτεται στην αίτηση
των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αι-

τήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε εφημερίδες ή
της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στον
χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος εφόσον
η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις

Προσλήψεις στη Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας
Η Δημοτική Πινακοθήκη Λάρισας-Μουσείο προκηρύσσει
τη σύναψη σύμβασης εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (με αντίτιμο) έντεκα
(11) δασκάλων στο Ελεύθερο Εργαστήρι Εικαστικών και
Εφαρμοσμένων Τεχνών, με
σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών.
Συγκεκριμένα:
Δάσκαλοι στα εργαστήρια
ζωγραφικής, Ζωγράφοι Π.Ε.
εννέα (9)
Δάσκαλος στα εργαστήρια
κεραμικής, Κεραμίστας Δ.Ε.
ένας (1)
Δάσκαλος στο εργαστήρι
χαρακτικής, Χαράκτης Π.Ε.
ένας (1)
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπική εφημερίδα. Η ανωτέρω

προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι
κατά νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη,
τότε η λήξη της προθεσμίας
μετατίθεται για την επόμενη

εργάσιμη ημέρα. Οι αιτήσεις
θα κατατίθενται στο κατάστημα της Δημοτικής Πινακοθήκης
Λάρισας, Γ. Παπανδρέου 2,
έως και τις 14 Σεπτεμβρίου
2018, από ώρα 8:30 π.μ. έως
14:30.

εφημερίδες, και συγκεκριμένα
έως και τις 10/9/2018, ημέρα
Δευτέρα, και ώρες 09:00 π.μ. έως
14:00. Διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση
τυχόν ελλειπόντων στοιχείων,
έστω και διευκρινιστικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της
ανωτέρω προθεσμίας υποβολής
των αιτήσεων συμμετοχής στη
διαδικασία επιλογής.

Προσλήψεις ωρομισθίων
στο ΚΕΚ Ιωαννίνων
από τον ΟΑΕΔ
Προκήρυξη για την πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο ΚΕΚ Ιωαννίνων για
την υλοποίηση προγράμματος κατάρτισης
25 ατόμων από το Επιμελητήριο Πρέβεζας
σχετικά με τον κλιματισμό αυτοκινήτων,
με τίτλο: «Σύστημα Φθοριούχων Αερίων
Κλιματισμού Αυτοκινήτων» (40 ώρες). Ο
ΟΑΕΔ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες
σε ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό με
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 3, παρ. 2 και 3 του
Ν. 2336/95 και άρθρο 16 του Ν. 2643/98),
καλεί όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τις
απαραίτητες προϋποθέσεις να υποβάλουν
αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
έως και την Τετάρτη 12/9/2018 μόνο με
συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά,
από ώρα 08:30 π.μ. έως 13:30, στο ΚΕΚ
Ιωαννίνων (3ο χιλ. Ιωαννίνων-Αθηνών,
45 500, Ιωάννινα, τηλ. 26510 48063).
Πληροφορίες για τις ειδικότητες που ζητούνται, τα μαθήματα, την υποβολή αιτήσεων
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά δίνονται
στο ΚΕΚ Ιωαννίνων και στην ιστοσελίδα
του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).
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ΑΣΕΠ: Αιτήσεις για επόπτες ΟΤΑ
Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε προκήρυξη για τις θέσεις προϊσταμένων των
Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ. Η
αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω
του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.
gr). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
αρχίζει την Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου 2018 και
ώρα 08:00 π.μ. και λήγει την Παρασκευή 5
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00. Οι θέσεις
εποπτών ΟΤΑ που προβλέπει η προκήρυξη
έχουν ως εξής:
α. Επόπτης ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της
Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα
(Κωδ.: 101).
β. Επόπτης ΟΤΑ Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα
όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς
Ελλάδας, με έδρα τη Λάρισα (Κωδ.: 102).
γ. Επόπτης ΟΤΑ Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα Ιωάννινα
(Κωδ.: 103).

δ. Επόπτης ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα
που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων
Νήσων, με έδρα την Πάτρα (Κωδ.: 104).
ε. Επόπτης ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των
Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου
Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά (Κωδ.: 105).
στ. Επόπτης ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της
Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
(Κωδ.: 106).
ζ. Επόπτης ΟΤΑ Μακεδονίας-Θράκης, με
κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα
όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Κωδ.: 107).
Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται
αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr.
Με την αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά
και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προκειμένου οι υποψήφιοι να αξιολογηθούν
πληρέστερα κατά τη διαδικασία επιλογής

ΕΛΑΣ: Προσλήψεις
διδακτικού προσωπικού
στο Διδυμότειχο

από το ΕΣΕΔ. Οδηγίες για τη συμπλήρωση ή υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων
θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr), στη διαδρομή: Βοήθεια >
Εγχειρίδια Χρήσης.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά πέντε (5)
ατόμων για την κάλυψη αναγκών
καθαριότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής,
που εδρεύει στην Αθήνα του
Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα 5 Υ.Ε. Καθαριότητας. Οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να
συμπληρώσουν την αίτηση με
κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 8
και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο,
εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη
από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στην
ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία
Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Λεωφ. Συγγρού 98-100,
Τ.Κ. 117 41, Αθήνα, υπόψη
κ. Γεωργίου Αρμακόλλα (τηλ.
επικοινωνίας: 210 3240563,
εσωτ. 110). Στην περίπτωση

αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των
αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος
αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες
(υπολογιζόμενες ημερολογιακά)
και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης

της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας μας,
στους αρχαιολογικούς χώρους
Σουνίου και Καισαριανής, στα
Αρχαιολογικά Μουσεία Βραυρώνας, Μαραθώνα και Λαυρίου,
όπου προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, και στον χώρο των
ανακοινώσεων των δημοτικών
καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Καισαριανής, Μαραθώνα,

Λαυρεωτικής και Μαρκοπούλου
Μεσογαίας, όπου αυτά εδρεύουν,
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν
μεταγενέστερη της δημοσίευσης
στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά
νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία)
ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται για την
επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των
αιτήσεων είναι ενιαία για όλες
τις κατά τόπους Υπηρεσίες
του φορέα και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας
δημοσίευσης ή ανάρτησης της
ανακοίνωσης στον τύπο ή στα
οικεία καταστήματα που αυτή θα
δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων
στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(asep.gr).

1 άτομο στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου ενός (1) ατόμου
για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της
Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, που
εδρεύει στην Ηγουμενίτσα. Η ειδικότητα
που ζητείται είναι Υ.Ε. Καθαριότητας και η
διάρκεια είναι από την υπογραφή της σύμβασης και έως 18 μήνες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ
ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε
αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους
θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρο-

μικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία
της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Κύπρου
68, Τ.Κ. 46 100, Ηγουμενίτσα, υπόψη κας
Γεωργίας Βασιλείου (τηλ. επικοινωνίας:
26550 29177-8).
Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά
την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων
είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επό-
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μενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας (Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας) και στον χώρο των ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου
Ηγουμενίτσας εφόσον η ανάρτηση είναι
τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις
εφημερίδες.
Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας
και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη
της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.

Η Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου
προκηρύσσει την πρόσληψη, με επιλογή,
διδακτικού προσωπικού με ωριαία αποζημίωση για κάλυψη των εκπαιδευτικών
αναγκών της και καλεί αυτούς/-ές που
επιθυμούν να διδάξουν κατά την εκπαιδευτική περίοδο 2018-2019 όπως
υποβάλουν σχετική αίτηση.
Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψη θα
γίνεται μέχρι την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου
2018 και ώρα 14:00, προσωπικά από
τους υποψηφίους ή από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, στο Τμήμα
Δοκίμων Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου.
Επίσης, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων
και ταχυδρομικά στη διεύθυνση: 1ο Χιλ.
Επ.Ο. Διδυμοτείχου-Μεταξάδων, Τ.Κ. 68
300, Διδυμότειχο. Μετά τις 14:00 της
Τετάρτης 26 Σεπτεμβρίου 2018 δεν θα
γίνουν αιτήσεις δεκτές.
Λοιπές πληροφορίες και λεπτομέρειες παρέχονται από το Τμήμα Δοκίμων
Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου / Γραφείο
Σπουδών και Δημ. Σχέσεων, τηλέφωνα
25530 26681-2-3-4 (εσωτερικό 9460).
Αρμόδιοι: Αστυνόμος Β’ Λαμπούδη Μαρία,
υπαστυνόμος Β’ Αθανάσογλου Σ. Μιχαήλ.

Νέες προσλήψεις μέσω
ΑΣΕΠ στην ΕΥΑΘ
Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΕΥΑΘ Α.Ε.) ανακοινώνει την πρόσληψη έντεκα (11) ατόμων
ειδικότητας Δ.Ε. Οδηγών Οχημάτων με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών της ΕΥΑΘ Α.Ε., που εδρεύει
στον Νομό Θεσσαλονίκης. Οι υποψήφιοι
πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 65 ετών.
Υποβολή αιτήσεων έως και την Πέμπτη 13
Σεπτεμβρίου 2018, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν
μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά,
είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας 127, Τ.Κ. 54
635, Θεσσαλονίκη, απευθύνοντάς την
στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, υπόψη
κας Θ. Δίτσα ή κας Ν. Μαυρίδου (τηλ.
επικοινωνίας: 2310 966663 ή 2310
966665), είτε αυτοπροσώπως είτε με
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει
την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία της υπηρεσίας στη διεύθυνση ΕΥΑΘ Α.Ε., Εγνατίας
127, Τ.Κ. 54 635, Θεσσαλονίκη, στο
Τμήμα Προσωπικού-Μισθοδοσίας και
Εκπαίδευσης, υπόψη κας Δ. Βεργίνη ή
κας Μ. Τριανταφυλλίδου, και ώρες από
08:30 π.μ. έως 13:30 (τηλ. επικοινωνίας: 2310 966762 ή 2310 966661).
Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται
με βάση την ημερομηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την
αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.

