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Αγγελίες εργασίας

Αρ. φύλλου 213

2.005
στον ιδιωτικό τομέα
θέσεις
εργασίας

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σελ. 25-28

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Σελ. 16-17

502 μικρές, 302 μεγάλες αγγελίες
& 72 ειδικές καταχωρήσεις πλαισίου
q 9 άτομα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης q 18 θέσεις

εργασίας στον Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης
q 16 προσλήψεις στον Δήμο Αλεξανδρούπολης
q Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς q ΑΣΕΠ: Νέα

προκήρυξη για 13 μόνιμες προσλήψεις στην Αρχή
Προστασίας Δεδομένων q ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις
για τους επόπτες στους ΟΤΑ q Προσλήψεις σε παιδικούς
σταθμούς του Δήμου Τριφυλίας q 13 άτομα για
τα Καταστήματα Κράτησης q Προσλήψεις στην ΑΕΜΥ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

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

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
Δημαρχείο
Λεωφ. Βασιλέως Γεωργίου 1

Αρχισυντάκτρια
Άννα Βενιέρη

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
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

Την επόμενη Πέμπτη δωρεάν
στα παρακάτω σημεία

ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Οπτικός: Το επάγγελμα που μας κάνει
τα μάτια 14! Η όραση είναι η κυρίαρχη
αίσθηση στον άνθρωπο. Στατιστικές δείχνουν ότι το 80% των πληροφοριών που
δεχόμαστε καθημερινά προέρχονται από
το οπτικό σύστημα.
Ο ρόλος του οπτικού είναι σημαντικός,
αφού χάρις σε αυτόν μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα, να έχουμε ξεκούραστα τα
μάτια μας, καθώς αυτός μας τα προσέχει
και κάνει τις κατάλληλες ενέργειες για να
επιδιορθώσει τις όποιες «βλάβες» παρουσιάζουν οι οφθαλμοί μας.
Ένα επάγγελμα που έχει λίγους τομείς
απασχόλησης, αλλά πολύ ενδιαφέρον για
κάποιον που θα θελήσει η επαγγελματική
ζωή του να έχει να κάνει με τη βοήθεια
προς τον συνάνθρωπο.
Τα προσόντα που χρειάζεται να έχει ο
οπτικός είναι πτυχίο ΑΤΕΙ Τμήματος Οπτικής
(ο πτυχιούχος παίρνει και άδεια ασκήσεως
επαγγέλματος από την περιφέρεια).
Η γνώση αγγλικών, η χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών (Ms Office), προγραμμάτων
και εφαρμογών που σχετίζονται με την ανάλυση και την επεξεργασία των μετρήσεων
των οφθαλμών είναι από τα απαραίτητα
προσόντα ενός επαγγελματία του χώρου.
Τα δημόσια ή τα ιδιωτικά ΙΕΚ σού παρέχουν
τη δυνατότητα να εργαστείς ως βοηθός
οπτικού αμέσως μόλις ολοκληρώσεις τις
σπουδές σου.
Όπως στα περισσότερα επαγγέλματα,
έτσι και σε αυτό του οπτικού σημαντικό
ρόλο παίζουν οι προσωπικές δεξιότητες,
που πρέπει να έχει ή να αναπτύξει ένας
υποψήφιος. Η ακρίβεια, η προσοχή και η
υπευθυνότητα θεωρούνται οι σημαντικότερες και είναι αυτές που αναζητούν όλες οι
εταιρίες που ζητούν να καλύψουν τη θέση
του οπτικού.
Εξίσου σημαντικές δεξιότητες είναι η
αίσθηση της τάξης, η ευαισθητοποίηση, η

κρίση και η αντίληψη που διακατέχουν έναν
υποψήφιο. Η επιδεξιότητα, η άριστη γνώση
του αντικειμένου, η υπομονή, η διάθεση
φιλικής εξυπηρέτησης, η κοινωνικότητα
και η επικοινωνία με τους πελάτες είναι
αυτά που θα σας κάνουν να ξεχωρίσετε
από τους άλλους υποψηφίους. Αν η θέση
είναι για πωλητή σε οπτικά καταστήματα,
στα παραπάνω πρέπει να προσθέσουμε την
εμπειρία προώθησης, τεχνικών πωλήσεων
και τη δημιουργία φιλικών σχέσεων με τους
εν δυνάμει πελάτες μας.
Οι θέσεις εργασίας συνήθως δεν αναρτώνται σε ιστοσελίδες αναζήτησης εργασίας. Αυτό δείχνει πόσο κλειστό είναι το
επάγγελμα του οπτικού ακόμη στην Ελλάδα.
Θέση εργασίας μπορείτε να αναζητήσετε
μέσα από τα κλαδικά μέσα (σωματεία,
ψηφιακά και έντυπα μέσα), μέσα από τα
γραφεία διασύνδεσης των σχολών, αλλά
και από κάποιο γνωστό που εργάζεται ήδη
σε κάποια εταιρία που αναζητά οπτικούς.
Η ιστοσελίδα skywalker.gr έχει αναρτήσει
τον τελευταίο χρόνο 7 αγγελίες για οπτικόοπτομέτρη, από τις οποίες οι 5 ήταν για
εταιρίες του εξωτερικού (4 για τη Γερμανία, 1 για τη Νορβηγία) και οι άλλες 2 για
εταιρίες στην Ελλάδα (για τη Θεσσαλονίκη
και την Αθήνα).
Τα καθήκοντα του οπτικού είναι η μέτρηση, η κατασκευή και η προσαρμογή βοη-

θημάτων όρασης (γυαλιά, φακοί επαφής,
τηλεσκόπια, κιάλια). Ο οπτικός είναι σε
άμεση συνεργασία με τον οφθαλμίατρο και
εκτελεί τις συνταγές του, βοηθά τον πελάτη
να επιλέξει τον σκελετό των γυαλιών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του προσώπου
του και του προτείνει ποιότητες γυαλιών ή
φακών επαφής. Η κοπή, το τρόχισμα των
φακών και η επιδιόρθωση του σκελετού
είναι μέσα στις αρμοδιότητες του οπτικού.
Στην περίπτωση που ο πελάτης επιλέξει φακούς επαφής ο οπτικός εξηγεί τον τρόπο
τοποθέτησής τους στους οφθαλμούς και
τον τρόπο καθαρισμού τους.
Ένας οπτικός μπορεί να εργαστεί σε καταστήματα, σε εργαστήρια ή σε βιομηχανίες
οπτικών ειδών με καλές συνθήκες εργασίας,
όπου εκ των πραγμάτων θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης μπορεί
να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας
σε δικό του κατάστημα. Το επάγγελμα δεν
θεωρείται κορεσμένο και οι αποδοχές του
βρίσκονται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Το
υπουργείο μάλιστα, θέλοντας να ενισχύσει
τον ρόλο του οπτικού, εξέδωσε υπουργική
απόφαση τον Αύγουστο του 2017 (ΦΕΚ
3247 β) που οριοθετεί το επάγγελμα του
οπτικού-οπτομέτρη και καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματά του.
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-Skywalker.gr

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

Η Rainbow Waters, εταιρία ψυκτών, οικιακών φίλτρων
και εμφιαλωμένου νερού ζητά για άμεση πρόσληψη στο
εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού στη Δωδώνη Ιωαννίνων:

Σύμβουλοι Τηλεφωνικών
Πωλήσεων

Χημικό Μηχανικό
(κωδ. θέσης CE0918)
Κύριες αρμοδιότητες:
q¢ÊÑºËÄÐÇÈÊÏÍÁÈÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÈÕÇÈÊÎÌÀÌÀË¿ÐÄÓÌ
q°»ÏÇÐÇÄÌÑ¿ÓÌÄÏÆÀÐÑÇÏ¼ÍÖ Ð¿ÅÓÌÀ
με τις απαιτήσεις του συστήματος διασφάλισης
ποιότητας του εργοστασίου
q¢ËÍÊ»ÐÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÀÏÀÆÓÆ»Ô ½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í²ÇÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ.40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
(για τους άνδρες υποψηφίους)
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
Για όλα τα βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS#F:8

Τα Ζαχαροπλαστεία Κωνσταντινίδης σε προσκαλούν να γίνεις
μέλος της πιο γλυκιάς ομάδας. Επιθυμούν να επιλέξουν:

2 Υποδιευθυντές Καταστήματος
με έδρα την Αττική
Περιγραφή θέσης:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÑÇÔÍÈÍÑÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
του καταστήματος παρέχοντας την καλύτερη δυνατή
εξυπηρέτηση στους πελάτες μας
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
και επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων
του καταστήματος
q¦ÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÅÀÏÍÆ»½ËÓÌÑÓÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÍÈ½ÑÇÑÀÔ
και ασφάλειας τροφίμων
q´ËÄÆÕÍÔÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÑÇÔÄÈÊ½ÌÀÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÑÇÔÍËÈÑÈÊ»Ô
της εταιρίας
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÑ»ÀÑÀÑÇÔÊÄÌÑÏÈÊ»ÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ NBSLFUJOH ÀÏÀÆÓÆ» )3 ÏÍ»ÒÄÈÄÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF JOUFSOFU ÕÏ»ÐÇ&31
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀ
(κυρίως σε καταστήματα λιανικής)
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
του πελάτη
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»Ô
επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔ
υπό πίεση
Προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
IUUQTTXSHSKE[O

Το εστιατόριο Eat at Milton’s εξακολουθεί σταθερά την
επιτυχημένη πορεία του στον χώρο της εστίασης συνεχίζοντας
ÑÈÔÃÈÄÒÌÄ¼ÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÑÍÖÄÁÏÀÁÄÖºÌÍÖÔDIFGTÄÑÈÔ
υψηλές γαστρονομικές τεχνικές και τη δημιουργικότητά
τους να είναι και πάλι πρωταγωνιστές.
Αν επιθυμείτε να εργαστείτε σε ένα άριστο περιβάλλον,
ÑÍ&BUBU.JMUPOTÒÀÕÀÏ¬ÉÄÈÆÈÀÄÐ¬ÔÈÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÍÏÄ¼À
εξέλιξης και θα σάς προσφέρει μια επιτυχημένη καριέρα.
°Í&BUBU.JMUPOT×ÇÑÄ¼

Μάγειρα Α’-Grill
για το εστιατόριο πολυτελείας
Εat at Μilton’s στην Πλάκα
Έως 32 ετών για πλήρη και μόνιμη απασχόληση (όχι σεζόν),
ÐÑÇÌ ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À ÊÀÈ ÑÍ B MB DBSUF ÈÀ ×ÄÐÑ» ÊÍÖ×¼ÌÀ
ÊÏºÀÔÂ¬ÏÈ ÄÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÀÀÄÏÈÊÀÌÈÊ¬ÊÏºÀÑÀ 3JC&ZF 
$PUFEFCPFVG DIBUFBVCSJBOE ÅÈËºÑÀÂÀÏÈÎÌÊÀÈÑÄÕÌÈÊºÔ
σε όλους τους τύπους ψησίματος: σχάρα, φούρνο, πλάκα.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÍÖÃÎÌÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ÀÌ¬ËÍÆÀÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
σε Ελλάδα ή εξωτερικό
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÄÔÒºÐÄÈÔ
τουλάχιστον 3 ετών
Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÂÍÆÇÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿
ÄÑÍÌDIFGÀËË¬ÊÀÈÑÇÌÖ½ËÍÈÇÍ¬ÃÀ
qÑÀÒÄÏ»ÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÏÍÐ¬ÒÄÈÀÆÈÀÏ½ÍÃÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄºÌÑÍÌÍÖÔÏÖÒÍ¿ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qºËÇÐÇÊÀÈÐÖËËÍÆÈÊ½ÌÄ¿À
qÄÑÈÊ»ÐÑ¬ÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Προσφέρουμε:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÀÌÎÑÄÏÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q§ÈÐÒ½Ô ÀÐÅ¬ËÈÐÇ ºÉÑÏÀÎÏÄÔ ÀÍÈÁ»
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ Ü ÐÖ×ÇÑ»ÐÈÇ
Αποστείλατε το βιογραφικό σας μαζί με μία πρόσφατη
φωτογραφία υπόψη κ. Μιχάλη Μασσόπουλου στο link:
IUUQTTXSHS4PETC °ÇË

Περιγραφή: Η εταιρία Teleraise, επίσημος συνεργάτης της
&MQFEJTPO ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÄÐÀ¬ÑÍÀÆÈÀÐÑÄËºÕÓÐÇÑ»ÀÑÍÔ
πωλήσεων με σκοπό την προώθηση υπηρεσιών ηλεκτρικού ρεύματος. Τα γραφεία μας βρίσκονται στο κέντρο της
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Η εργασία αφορά:
qÄÌÒ»ÄÏÇ ½ÌÈÇ ÎÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Προσφέρει:
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
q±ÂÇË¬CPOVTÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇÖÆÄ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Απαιτήσεις:
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÆÌÎÐÇÊÀÈÄÏÆÀÐ¼À
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
Η αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη
των υποψηφίων, οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι
για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων
ή/και εγγράφων. Με την αποστολή του βιογραφικού του
σημειώματος ο κάθε υποψήφιος συναινεί σύμφωνα με τις
ÃÈÀÑ¬ÉÄÈÔÑÍÖÐÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍ
σωπικών δεδομένων του, που περιέχονται στο βιογραφικό
σημείωμα, καθώς και κάθε άλλου προσωπικού στοιχείου,
ÍÖÄÏÈºËÒÄÈÐÑÇÌÊÀÑÍÕ»ÑÇÔ5FMFSBJTFÖÄÖÒ¿ÌÇÑÍÖ
υποψηφίου με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των
ικανοτήτων των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης,
για την οποία απέστειλαν το βιογραφικό τους, ή για την
κάλυψη άλλης θέσης, για την οποία κρίνεται, κατά την
επεξεργασία, ότι διαθέτει τις απαιτούμενες ικανότητες. Η
5FMFSBJTFÍÏÄ¼ÌÀÍÏ¼×ÄÈÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÑÇÔ»ÑÏ¼ÑÍÖÔ 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την
ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÇÔ¦¬ÒÄÖÍÂ»ÅÈÍÔºÕÄÈÑÀ
ÃÈÊÀÈÎÀÑÀÄÌÇºÏÓÐÇÔÊÀÈÀÌÑ¼ÏÏÇÐÇÔÑÓÌ¬ÏÒÏÓÌ
ºÓÔÊÀÈÑÍÖÌ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/2qBa3.

Η εταιρία Louis Hotels αναζητά για άμεση απασχόληση
ÆÈÀÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÑÇÔ4FOUJEP-PVJT1MBHPT#FBDIÐÑÇ
Ζάκυνθο:

Υπεύθυνο Ταμείου
Δυναμικό και υπεύθυνο άτομο για τη θέση του κεντρικού
ταμία. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και η
γνώση χειρισμού PDA και HANDY.
Επιθυμητές συστάσεις.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/3B26v.

Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
Παρέχονται:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»-Ανταγωνιστικές αποδοχές
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS32+E

Η MLS Making Life Simple αναζητά:

Η ΕΛΟΥΝΤΑ Α.Ε. αποτελείται από τρεις πολυτελείς ξενοÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔQPSUPFMPVOEB FMPVOEBNBSF FMPVOEB
QFOJOTVMB¤¢®±°  ¢ ½ÌÑÀÔºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÃÇÍÅÈËº
στερους καλοκαιρινούς προορισμούς στην Ευρώπη, δίνει την
ευκαιρία σε κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει μια σημαντική
εργασιακή εμπειρία στον χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων.
¤¢®±°  ¢ÃÈÀÒºÑÄÈË»ÏÓÔÄÉÍËÈÐºÌÀÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬
δωμάτια προσωπικού, εντός του νεόχτιστου κτιρίου προσωπικού του ξενοδοχείου, με κλιματισμό, τηλεόραση και λουτρό.
¢¼ÐÇÔÏÍÐÅºÏÄÈÃÓÏÄ¬Ì8J'JÐÑÍÐÀË½ÌÈÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ¤
¢®±°  ¢ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÄ½ÄÌÇÐÄ×½Ì

Πωλητές σε Καταστήματα
Προϊόντων Τεχνολογίας
για την προώθηση και πώληση
της νέας MAIC
Κωδικός θέσης: MAIC
Γνωστό και διακεκριμένο για την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών
ÑÍÖÄÃÎÊÀÈÐÖÌÀÑ¬ºÑÇÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔÍÖ
θα συντελεσουν και φετος σε μία ακόμα πολύ πετυχημένη
ÕÏÍÌÈ¬ ÑÍÊÀËÍÊÀ¼ÏÈÑÍÖ

Β΄ Μάγειρα
¤ÒºÐÇÆÈÀÑÍÌ¡§¬ÆÄÈÏÀ ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÐÑÍÈÕÄ¼À
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÉºÌÇÔÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÓÔ¡¬ÆÄÈÏÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌ¢ËËÇÌÈÊ»ÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÖÆÕÏÍÌÇ
»ÊÀÈ§ÄÐÍÆÄÈÀÊÇ¦ÍÖ×¼ÌÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÀÍÃÈÄÉÀÆÓÆ»FWFOUT
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Τα παρακάτω επιθυμητά προσόντα θα επισημανθούν
επίσης:
qÌÎÐÇ¤±½ÐÍÌÀÅÍÏ¬.JDSPTPGU0GGJDFÊÀÈ*OUFSOFU
qÌÎÐÇÏÍÙÍÒºÐÄÓÌ)"$$1
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÐÄÈÌ¬ÏÈÀÊÀÈÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔÐÍÖÃºÔ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÐÖÁ¼ÓÐÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÈÀÑÏÍÅ»
q¼ÊÀÈÄÔÀÍÃÍÕºÔÄÁ¬ÐÇÑÀÊÏÈÑ»ÏÈÀÐÀÔ
Αποστολή βιογραφικών με φωτογραφία:
q'BY
q-JOLIUUQTTXSHS8+XM
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔ ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ

Graphics Designer
¤ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌ.BSLFUJOH.BOBHFSÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Ενδεικτικά καθήκοντα:ÕÄÃÈ¬×ÄÈ ÀÌÀË¿ÄÈÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÄ¼
οπτικές λύσεις σε προβλήματα επικοινωνίας, βρίσκοντας
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για την «μεταφορά» του
εκάστοτε μηνύματος σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
χρησιμοποιώντας χρώμα, τύπο, εικονογράφηση, φωτογραφία, εικόνα και κίνηση, καθώς και διάφορες τεχνικές
εκτύπωσης και διαμόρφωσης.
¢ÏÆ¬×ÄÑÀÈÐÄÈÀÍÈÊÈË¼ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ 
όπως ιστότοποι, διαφημίσεις, βιβλία, περιοδικά, αφίσες,
ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÄÔÏÍØ½ÌÑÓÌ ÄÊÒºÐÄÈÔÊÀÈÄÈÃÄ¼ÉÄÈÔ ÄÑÀÈÏÈÊºÔ
επικοινωνίες και εταιρική ταυτότητα, και γενικά σε ό,τι
αφορά τη σχεδίαση δημιουργικού υλικού για τις ανάγκες
της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÏÀÅÈÐÑÈÊ»Ô¦ÀËÎÌ°ÄÕÌÎÌ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÄÐÖÌÀÅºÔÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
(επιθυμητός)
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
σε οργανωμένο εταιρικό περιβάλλον
<Ä¼ÑÄÐÄÄÑÀÈÏ¼À JOIPVTF 
είτε σε διαφημιστικό γραφείο]
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPS *O%FTJHO 
1PXFS1PJOU
q5ÖÍÆÏÀÅÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÊÀÈÆÌÎÐÇÑÄËÈÊ»ÔÀÊºÑÀÔ
qÌÎÐÇ)5.- %4UVEJP.BY .VTF $PSFM 
1SFNJFSF "GUFS&GGFDUTÊË
qÌÎÐÇÐ¿ÌÒÄÐÇÔÊÀÈÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔWJEFP
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÄÑÀÈÏÈÊÎÌ
παρουσιάσεων
qÌÎÐÄÈÔÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÔ ÄÈÒÖÇÑºÔ
qÌÎÐÄÈÔÄËÄ¿ÒÄÏÍÖÐÕÄÃ¼ÍÖ ÄÈÒÖÇÑ»
Προσφέρουμε: άριστο περιβάλλον εργασίας
και προοπτικές εξέλιξης σε έναν ταχύτατα
αναπτυσσόμενο οργανισμό.
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
σημειώματος με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία
τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου
στο link: IUUQTTXSHSF:.-

Το ξενοδοχείο Αrte Μare στη Μύκονο ζητά:

Βοηθούς Κουζίνας
(Μάγειρες)

Είναι η τεχνολογία το μεγάλο σου πάθος;
´ÕÄÈÔÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÏÍØ½ÌÑÓÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q¬ÒÍÔÆÈÀÑÀÏÍØ½ÌÑÀÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
ÐÄÏÍØ½ÌÑÀÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q0ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½Ð¿ÌÍËÍÀÍÈÁÎÌ
διαρκή εκπαίδευση
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÒ»ÊÄÔÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃ¼ÌÍÖÌ
σημαντικές ευκαιρίες
Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την παραπάνω
θέση, αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία και την ακριβή ημερομηνία γέννησης
στο link: IUUQTTXSHSGQ8+K

)Aegeo SPAS, η μεγαλύτερη και συνεχώς αναπτυσσόμενη
εταιρία στον τομέα των υπηρεσιών ευεξίας και διαχείρισης
spa ξενοδοχείων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ζητά άμεσα
ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖNBSLFUJOHUFBNÑÇÔÐÑÇÌ Ò»ÌÀ

Το Domes Miramare Corfu, A Luxury Collection Resort
ºËÍÔ ÑÇÔ .BSSJPUU *OUFSOBUJPOBM  ÐÑÇÌ ¦ºÏÊÖÏÀ ÏÍ
σλαμβάνει:

Pastry Α’
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον
ÄÑÎÌÐÄGJOFEJOJOHÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
»ÐÄÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍdMBDBSUF
πεντάστερου ξενοδοχείου
qΓνώση και τήρηση διαδικασιών υγιεινής
και ασφάλειας
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÐÅÍÏ¬ÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌ
υψηλών προδιαγραφών
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ ÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
qΕπαγγελματισμός
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης,
η εταιρία μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qΔιατροφή, διαμονή
qÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος με
πρόσφατη φωτογραφία στο link: IUUQTTXSHSE#+UC 
XXXEPNFTSFTPSUTDPN XXXEPNFTNJSBNBSFDPN

Μασέρ

Προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊ»Ô
γλώσσας – γνώση της ρωσικής γλώσσας θα εκτιμηθεί
ιδιαίτερα
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô Ê¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÒÄÏÀÄÖÑ»
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
qÌÎÐÑÇÔÈÀÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌÀÐ¬× ÕÀËÀÏÓÑÈÊ½ 
EFFQUJTTVF BZVSWFEB UIBJFUD
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔZPHBQJMBUFTÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ιδιαίτερα
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHSI"16

4

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

Μεγάλες αγγελίες εργασίας
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Υπάλληλος Γραφείου
(μερικής ή πλήρους απασχόλησης)
Η Wisenet με πολυετή πείρα στον χώρο των υπηρεσιών τηλεφωνικής εκπροσώπησης, προσφέρει
ολοκληρωμένες υπηρεσίες τηλεφωνικής εκπροσώπησης και επιθυμεί να εντάξει άμεσα στην ομάδα
της άτομα, όπου θα εργαστούν στο τμήμα διαχείρισης
εισερχομένων-εξερχομένων κλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
του πελάτη
qÌÎÐÇ¤±
Η εταιρία προσφέρει:
q ÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖÐ¿ÁÀÐÇÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ¥¦
qÑÀÒÄÏ½ÈÐÒ½
q±ÂÇË¬CPOVT
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÖÔÕÎÏÍÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢¿ÊÍËÇÏ½ÐÁÀÐÇÄÑÀ§§§
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSBHT
Chinese Speaking Back Office Officers
Athens (Ref. number: GR_BOOCN1018)
The position:8FBSFMPPLJOHGPSQBTTJPOBUFBOE
TFMGNPUJWBUFEQSPGFTTJPOBMTUPKPJOPVSCBDLPGGJDF
UFBNJO"UIFOT
The main responsibilities of the position
include:
q%FBMJOHXJUIDMJFOUBDDPVOUSFRVFTUTTVDI
BTDIBOHFPGBDDPVOUUZQF BDDPVOUDVSSFODZ 
MFWFSBHF
q3FTQPOEJOHUPDMJFOUSFRVFTUTBOEJORVJSJFT
WJBFNBJM
q7BMJEBUJOHEPDVNFOUBUJPOQSPWJEFECZPVSDMJFOUT
q1SPDFTTJOHEFQPTJUT XJUIESBXBMT SFGVOET
BOEDIBSHFCBDLT
Main requirements:
q%FHSFFJOBCVTJOFTTSFMBUFEGJFME
JTDPOTJEFSFEBOBEWBOUBHF
q&YQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPOXJMMCFBQMVT
q'MVFOU$IJOFTFTQFBLFSXJUIHPPEPSBM
BOEXSJUUFOTLJMMTJO&OHMJTI
q&GGJDJFOUBOEEFUBJMPSJFOUFE
q$PNQVUFSBOEOVNFSJDBMMZMJUFSBUF
q7BMJEXPSLQFSNJUSFRVJSFE
Benefit from:
q"UUSBDUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q1SJWBUFIFBMUIJOTVSBODF
q*OUFMMFDUVBMMZTUJNVMBUJOHXPSLFOWJSPONFOU
q$POUJOVPVTQFSTPOBMEFWFMPQNFOU
BOEJOUFSOBUJPOBMUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
Type of employment:'VMMUJNF
Location:"UIFOT (SFFDF
1MFBTF WJTJU UIJT link IUUQTTXSHS"+GTZ UP
TVCNJUZPVSPOMJOFBQQMJDBUJPOGPSUIJTQPTJUJPO "MM
BQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEXJUITUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ
Έχεις εμπειρία στις πωλήσεις και θέλεις να ενταχθείς
άμεσα σε μία αξιόπιστη εταιρία, ικανή να αναγνωρίσει
τις ικανότητές σου και να σου παρέχει μισθολογική
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ ÌÌÀÈ ºËÀÊÈÄÐ¿ÐÑÇÌ
ομάδα της PlegmaNet¢ÃÎÒÀÐÍÖÃÍÒÄ¼ÇÄÖÊÀÈÏ¼À
να αναγνωριστούν και να εξελιχθούν οι επαγγελματικές δεξιότητές σου. Η ηγέτιδα εταιρία στον χώρο
ÑÇÔÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÔÏÍÎÒÇÐÇÔÖÇÏÄÐÈÎÌ1MFHNB/FU
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌ
Υπάλληλοι Γραφείου
Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων
ÑÀÒÄÏ»ÔÊÀÈÊÈÌÇÑ»ÔÑÇËÄÅÓÌ¼ÀÔÑÇÔ8JOE ¬ÌÓ
των 23 ετών)
ÈÀÄÌÒ»ÄÏÇÏÓÈÌ»ÓÏÇ»ÓÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÐÑÀÒÄÏ½ÓÏ¬ÏÈÍ 
Απαραίτητα προσόντα:
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
και διαπραγματευτικές δεξιότητες
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÖÍËÍÆÈÐÑ»
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÐÑ½ÕÍÊÀÈÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÍÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
σε αντίστοιχη θέση
Τι παρέχουμε:
qÑÀÒÄÏ½ÇÌÈÀ¼ÍÈÐÒ½
q#POVT ÑÀÊÀË¿ÑÄÏÀÐÑÇÌÀÆÍÏ¬
q§ÍÌÑºÏÌÄÔÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q ÉÈÍÈÐÑ¼ÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀÐÑÈÔËÇÏÓºÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÕÓÏ¼ÔÇËÈÊÈÀÊ½½ÏÈÍ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÄ»ÕÓÏ¼ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q ÉÈÍÊÏÀÑ¼À ÀÐÅ¬ËÄÈÀ ÐÈÆÍÖÏÈ¬
q«Ï¬ÏÈÍÏÍÐÀÏÍÐºÌÍÐÄÊ¬ÒÄÀÌ¬ÆÊÇ
q¢¿ÊÍËÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ËÇÐ¼ÍÌÄÑÏ½ ¤ 
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHSBV/8&
¤ÀÍÐÑÍË»ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÆ¼ÌÄÑÀÈÄ
ÄÖÒ¿ÌÇÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ ÍÈÍÍ¼ÍÈÄ¼ÌÀÈÍÈ½ÌÍÈÖÄ¿ÒÖÌÍÈÆÈÀÑÇÌÀË»ÒÄÈÀ ÑÇÌÀÊÏ¼ÁÄÈÀÊÀÈÑÍÄÏÈÄÕ½ÄÌÍ
ÑÓÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ»ÊÀÈÄÆÆÏ¬ÅÓÌ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖËËºÆÄÈ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½ÐÊÍ½ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÈÊÀÌÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
ÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÇÔÄÄÏ¼ÑÓÐÇ
ÇÄÈËÍÆ»ÔÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖÑÀÏÍÐÓÈÊ¬ÃÄÃÍºÌÀ
ÑÍÖÃÈÀÑÇÏÍ¿ÌÑÀÈÆÈÀ»ÌÄÔÊÀÈÐÑÇÐÖÌºÕÄÈÀÊÀÑÀστρέφονται. Η εταιρία μπορεί να ορίζει εργαζομένους
της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα
ÄÊÑÄËÍ¿ÌÑÀÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÇÔ¦¬ÒÄ
ÖÍÂ»ÅÈÍÔÃ¿ÌÀÑÀÈÌÀÀÐÊ»ÐÄÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑ¬ÑÍÖ
όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÆÏÀÅÈÊ»Ô¿ËÇÔÄÈÃÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖÊÀÈ
υλικών μηχανογράφησης ΕmptiesÏÍÐÅºÏÄÑÀÈÇÒºÐÇ
Υπαλλήλου Γραφείου
ÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇÊÀÈ½ÌÈÇË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ 
ÄÊÑ½ÔÀÁÁ¬ÑÍÖÊÀÈ¦ÖÏÈÀÊ»Ô
Απαραίτητο προσόν:ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÀÄ¼ÃÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
ΠροσφέρονταιÃÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËματική εξέλιξη.
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHSXHE+
Υπάλληλος Γραφείου
Aθήνα-(part time) (κωδ. θέσης: ΥΓΑ_18)
Περιγραφή θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÃÄÃÍºÌÓÌÐÄÃÇ½ÐÈÍÖÔ
ÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô ¢ÏÆ¬ÌÇÊË
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÍÌÖÍËÍÆÈÐ½ÊÀÈÐÑÇÌºÊÃÍÐÇ
μισθοδοσίας
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÄÏÆÀÐÈÀÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ ÏÍÐË»ÂÄÈÔ 
ÐÖÁ¬ÐÄÈÔ ¬ÃÄÈÄÔ ÀÐÒºÌÄÈÄÔÊË
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
qÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ 
ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ¤±
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÄÉºËÈÉÇÔ
Λίγα λόγια για εμάς: Η εταιρία SSP Hellas, δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της
ÄÐÑ¼ÀÐÇÔÐÑÀÄÆÀË¿ÑÄÏÀÀÄÏÍÃÏ½ÈÀÑÇÔ¢ËË¬ÃÀÔ
Ò»ÌÀ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ¯½ÃÍ ¦ºÏÊÖÏÀ ²ÀÌÈ¬ £¬κυνθο) με περισσότερα από 25 καταστήματα και με
¬ÑÍÀÏÍÐÓÈÊ½¢ÈÐÊÄÅÑÄ¼ÑÄÑÇÌÄÑÀÈÏÈÊ»
ÀÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀIUUQTXXXGPPEUSBWFMFYQFSUTDPN
ÊÀÈ¬ÒÄÑÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÆÈÀÑÇÌ441
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHSNRQ, αναÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÀÆÆÄË¼ÀÔ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.
Υπάλληλοι Διοικητικής Υποστήριξης
®ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô½ÈËÍÔΝέα Γνώση στο πλαίσιο
της συνεχούς ανάπτυξης και ενδυνάμωσής του
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖ
¿Í  ÈÊÀÌ¬¬ÑÍÀÆÈÀÑÇÒºÐÇÑÇÔÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»Ô
γραμματειακής υποστήριξης.
Περιγραφή θέσης:
q±ÍÃÍÕ»ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄË¬ÑÓÌ
qÈÍÈÊÇÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÄËÄÕÎÌÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÀÒÇ¬ÑÓÌ
σε συνεργασία με τους καθηγητές
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÐÖÌºÄÈÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
και προσήλωση στην επίτευξη αποτελεσμάτων
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
με ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHS8F24
Η εταιρία Vican Ν. Αναγνωστάκης Α.Ε., η οποία
δραστηριοποιείται στον ιατροφαρμακευτικό χώρο
¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Υπάλληλο Γραφείου
(Κωδικός θέσης: VGA04)
Έδρα: Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÐÕÄÑÈÊ½ÄÍÈÊÍÌÍÈÊ¬
ή διοίκηση
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÅÈËÍÃÍÉ¼ÄÔ
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ 
με ικανότητα επίτευξης των στόχων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÇÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ξένης γλώσσας θα συνεκτιμηθεί)
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .JDSPTPGU0GGJDF
8PSE &YDFM 1PXFSQPJOU ÊÀÈJOUFSOFU
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄ&31ÊÀÈ$3.ËÀÑÅ½ÏÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ
qÌÎÐÄÈÔÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÊË¼ÀÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔ
εκπαίδευσης και ανάπτυξης σε ένα σύγχρονο
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link IUUQTTXSHS
6X("I με κωδικό θέσης: VGA04.
Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Mayor Hotels & Resorts
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÐÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔ
ÐÑÍÌ ÌÄ½ÖËÍÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÀÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Υπάλληλος Γραφείου
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως
να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÄÈÒÖÇÑ½
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÍËÓÌÈÊ»Ô
γλώσσας
qÌÎÐÄÈÔÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
θα εκτιμηθούν
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ»ÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔËÀÑÅ½ÏÀÔ.JDSPTPGU0GGJDF
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
Ο ιδανικός υποψήφιος
θα είναι προσωπικότητα που:
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ ÐÖÌºÄÈÀ
και δέσμευση για το αποτέλεσμα

qÈÀÏÊÎÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÉºËÈÉÇÑÓÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌ
ÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌÑÍÖÊÀÈÄ¼ÌÀÈÏ½ÒÖÍÔÇÌÀ¬ÒÄÈ
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½À¼ÐÒÇÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
και συνεργασίας με τους συναδέλφους
q´ÕÄÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÏÍÐÄÆºÌÇÀÏÍÖÐ¼À
H εταιρία προσφέρει:
q§ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÖÌÄÕ»ÄÈ½ÅÓÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSN5JR

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Υπεύθυνη Γραμματειακής Υποστήριξης
ÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÇÄÑÀÈÏ¼ÀΑ.
Motors ΑΒΕΕÄºÃÏÀÑÍ¦ÏÖÍÌºÏÈ ÑÑÈÊ»Ô ÄÈÒÖÄ¼
να εντάξει άμεσα στο δυναμικό της κυρία, κάτοικο
ÁÍÏÄ¼ÓÌÏÍÀÐÑ¼ÓÌ»ËÇÐ¼ÍÌÆ¿ÏÓÄÏÈÍÕÎÌ ÆÈÀ
ÑÇÒºÐÇÑÇÔÏÀÀÑÄÈÀÊ»Ô±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .T0GGJDF &YDFM FNBJM
qÍÖÃºÔÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÕÄÑÈÊºÔ
με το αντικείμενο εργασίας
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÆÏÀÑ»Ô
επικοινωνίας και συνεργασίας
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÏÄÅÄÏºÔ
αντικείμενο
Αρμοδιότητες:
q»ÂÇÑÇËÄÅÓÌÇ¬ÑÓÌÀÀÌÑ»ÐÄÈÔ
σε ερωτήματα και μηνύματα
qÏÍÎÒÇÐÇÇÌÖ¬ÑÓÌÐÑÍÖÔÀÏ½ÃÈÍÖÔ
q»ÂÇÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÇÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
και διοχέτευση της στα αρμόδια τμήματα
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÄÉÄÏÕ½ÄÌÇÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
q±ÍÃÍÕ»ÄÈÐÊÄÑÎÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÐÖÁÀÑÈÊÎÌ
και ηλεκτρονικών αρχείων
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
q§ÈÐÒÍËÍÆÈÊ»ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHSL+6G
Η εταιρία ΚΕΜ–Κλαδικές Εκθέσεις Μάρκετιγκ
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÏÀÀÑºÀ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÃÈÍÏÆÀÌÎÌÄÈÃÈÄÒÌÄ¼ÔÄÊÒºÐÄÈÔÊÀÈ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀÑÍÄÍÏÈÊ½ÑÇÔÑ»À
Γραμματέα Πωλήσεων
Τα κύρια καθήκοντα της νέας
μας συνεργάτιδος θα είναι:
qÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔÃÈÄÒÌÍ¿Ô
και εγχώριας αγοράς
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÊÀÒÎÔÊÀÈ
ενημέρωση και κλείσιμο συμφωνιών για συμμετοχή
στις εκθέσεις που διοργανώνουμε
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας και καλή γνώση δεύτερης ξένης
γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDFÊÀÈ0VUMPPL 
ÊÀÈTPDJBMNFEJB
qÍÖÃºÔÐÑÍÌÑÍºÀÑÍÖNBSLFUJOH
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄ
άνεση στην επικοινωνία
Προσφέρονται:ÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ 
προοπτικές εξέλιξης, σε συνδυασμό με ελκυστικό
ÀÊºÑÍ ÀÍÃÍÕÎÌ  ÈÐÒ½Ô  ÀÐÅ¬ËÈÐÇ ÊÀÈ CPOVT
ανάλογα με την απόδοση.
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHS-3W/.
°ÇË
Η All About Concept, ζητά ένα άτομο με πολλή
½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ÊÀÈÊÀÏÈºÏÀ
Secretary & Admin
Προσόντα: ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÆÏÀÀÑÄÈÀÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ»TBMFTQSPNPUJPOÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
Πολύ καλή γνώση MS Office-PC
και άλλων συναφών προγραμμάτων, όπως:
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼À Ð¿ÌÒÄÐÇÊÀÈÄÈºËÄÈÀÄÌÑÖÓÐÈÀÊÎÌÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÓÌ 1PXFS1PJOU 
8PSEÊË
qÏÍÇÆºÌÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½
ÑÍÖ¢YDFM
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÆÌÎÐÇÐÑÍSFQPSUJOH
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇEBUB
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÐÖÌÍËÈÊ»
διαχείριση πελατών στο ευρύτερο φάσμα
ÑÇÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ DVTUPNFSTFSWJDF
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ&31ÊÀÈ$3.
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÏ»ÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÃÄ¿ÑÄÏÇÆËÎÐÐÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÀ
Αρμοδιότητες:
q¤ÐÖÌÍËÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
της γραμματειακής υποστήριξης της εταιρίας
q¤ÐÖÐÑÇÀÑÍÍÈÇºÌÇÐÖÄÑÍÕ»ÑÇÔÐÑÍ
SFQPSUJOHÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇEBUBÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
προώθησης της εταιρίας
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈGPMMPXVQ
συγκεκριμένων εργασιών της εταιρίας
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÃÄÃÍºÌÓÌ BENJOJTUSBUJPO 
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÄÈºËÄÈÀÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌ
προγραμμάτων της εταιρίας
Προσφέρεται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½Ô ÈÐÒ½Ô ÊÀÈ CPOVT Ä Á¬ÐÇ ÑÇÌ
απόδοση και αποτελεσματικότητα στον τομέα δράσης
q¦ÈÌÇÑ½ ÀÌÀË½ÆÓÔÕÏ½ÌÍÖÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
ÊÀÈÀÌ¬ËÇÂÇÔÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌ ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ

qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊ»ÊÀÏÈºÏÀÔ
σε μια από της μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου
Επικοινωνία: ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ
4FDSFUBSZ"ENJOJTUSBUJPOÐÑÇÌηλεκτρονική
διεύθυνση: IUUQTTXSHSC(2/4
Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά
ÑÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍ°¢¥ÆÈÀÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Γραμματεία Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖ°¢¥» ¢¥
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÄÅÀÏÍÆÎÌ¤±
ÌÍÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÔºÕÄÈÑÀÊÀÑ¬ËËÇËÀÏÍÐ½ÌÑÀ
για τη θέση αυτή υπάρχει και το ενδεχόμενο της
½ÌÈÇÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ Ä ÑÇ ÖÕÌ¼À ¢ÈÃÈÊ¬ ÐÑÍÌ
τομέα της εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.
Στοιχεία επικοινωνίας: ®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄ¼ÑÄÐÑÇÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇIUUQT
TXSHSS)DW Ä¼ÑÄÐÑÍÅÀÉÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
½ÑÈÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÀÈÆÈÀÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇ ÌÃÏÀÁ¼ÃÀÔ
 ²À½ÖËÍ ÕÀÏÌÎÌ]°ÇË 
'BYXXXMZIOJBDPN
Executive Secretary
Επιθυμητά προσόντα:
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÆÀËËÈÊÎÌ
q³ÂÍÆÇÆÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¦ÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÊ¬ÑÍÈÊÍÔÌÍÑ¼ÓÌÏÍÀÐÑ¼ÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀÔºÕÏÈÕÏÍÌÎÌ
q¢ÀÅ»ÊÀÈÆÌÎÐÇÑÍÖÍ¼ËÍÖ1BOBT
4PQIJTUJDBUFE)PTQJUBMJUZ
Επαγγελματικές ικανότητες:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά στο IUUQTTXSHS%I",
Ö½ÂÇÊÀÔÏÈÍÁ½ËÍÖ
5IF GPVOEFS PG DHI Global Medical Group JT
TFFLJOHGPSBO
Executive Personal Assistant
5IF BQQPJOUFE QFSTPO XPVME CFDPNF B USVTUFE
SJHIUIBOE MBEZ  UIVT EJTDSFUJPO  EJMJHFODF BOE
QSPGFTTJPOBMJTNJTPGVUNPTUJNQPSUBODF"MPOHXJUI
UIFUZQJDBMBDDPVOUBCJMJUJFTPGB1FSTPOBM"TTJTUBOU 
UIFSFTBMTPCBOEXJEUIUPCFJOWPMWFEJOJOUFSOBM
FYUFSOBMFWFOUNBOBHFNFOU NBSLFUJOHBDUJWJUZBOE
PGGJDFPQFSBUJPOTNBOBHFNFOU%VFUPUIFOBUVSFPG
PVSCVTJOFTT BMBSHFQSPQPSUJPOPGPVSDPMMFBHVFT
BSFUSBWFMMJOH UIFSFGPSFXFPGGFSBGMFYJCMFXPSLJOH
FOWJSPONFOU DPOUJOVPVTUSBJOJOH BOEDPNQFUJUJWF
SFNVOFSBUJPOQBDLBHF
Key points of the ideal candidate:&OFSHFUJD BEBQUBCMF 
FYUSFNFMZPSHBOJ[FE QBTTJPOBUF QSPBDUJWF QPMJUF
BOEXFMMHSPPNFE
Key responsibilities:
q8PSLTEBJMZXJUIUIF'PVOEFSPGUIFHSPVQTVQFSWJTJOH
UIF TBMFT QSPHSFTT QFS DMJOJD  DPOUBDU DMJFOUT BOE
QSPTQFDUJWFDMJFOUTBOEFOTVSFIJHIRVBMJUZTUBOEBSET
BSFNFUBOENBJOUBJOFE
q0SHBOJ[FT BOE QSJPSJUJ[FT JOGPSNBUJPO BOE DBMMT
5BLFTNFTTBHFTPSGJFMETBOTXFSTBMMSPVUJOFBOE
OPOSPVUJOFRVFTUJPOT3PVUFTDBMMTUPSFMFWBOUQBSUJFT
q4PSUTBOEEJTUSJCVUFTNBJMGPSUIFGPVOEFS
q"DUTBTBMJBJTPOXJUIPUIFSEFQBSUNFOUTBOEPVUTJEF
BHFODJFT  JODMVEJOH IJHIMFWFM TUBGG TVDI BT DMJOJD
NBOBHFST NFEJDBMEJSFDUPST BOEPUIFSFYFDVUJWFT
HMPCBMMZ
q8PSLTJOEFQFOEFOUMZBOEXJUIJOBUFBNPOTQFDJBM
OPOSFDVSSJOHBOEPOHPJOHQSPKFDUT"DUTBTQSPKFDU
NBOBHFSGPSTQFDJBMQSPKFDUT BUUIFSFRVFTUPGUIF
(FOFSBM.BOBHFS XIJDINBZJODMVEFQMBOOJOHBOE
DPPSEJOBUJOHNVMUJQMFQSFTFOUBUJPOT EJTTFNJOBUJOH
JOGPSNBUJPO BOEDPPSEJOBUJOHPGGJDFNFBMT
q5ZQFT BOE EFTJHOT HFOFSBM DPSSFTQPOEFODFT 
NFNPT DIBSUT UBCMFT HSBQIT CVTJOFTTQMBOT FUD
1SPPGSFBETDPQZGPSTQFMMJOH HSBNNBSBOEMBZPVU 
NBLJOHBQQSPQSJBUFDIBOHFT
Desired skills and experience:
q$BOEJEBUFNVTUCFBOBUJWF&OHMJTITQFBLFS
q"UMFBTUZFBSTFYQFSJFODFJOBTJNJMBSSPMF
JEFBMMZJOBNVMUJOBUJPOBMFOWJSPONFOU
q"OFOUIVTJBTUJDTFMGTUBSUFSXJUIQSPWFO
QSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q1SPKFDUDPPSEJOBUJPOFYQFSJFODF
q4FOTJUJWJUZUPDPOGJEFOUJBMNBUUFST
q4USPOHLOPXMFEHFPG.JDSPTPGU0GGJDF4VJUF
q&YQFSJFODFDPPSEJOBUJOHFYFDVUJWFUSBWFM
q&YDFMMFOUPSBMBOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPO
TLJMMT
q#FQSPBDUJWFJOJEFOUJGZJOHBSFBTPGTVQQPSU
UIBUBSFBQQMJDBCMFUPPSHBOJ[BUJPOBMUFBNT
q%FMJWFSFYDFQUJPOBMDVTUPNFSTFSWJDF
Βιογραφικά στο linkIUUQTTXSHS/KW%
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑ»ÀÑÀÐÑÇÌΚεντρική Κλινική Αθηνών:
Γραμματέας
Καθήκοντα θέσης:
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÄÉÄÑ¬ÐÄÓÌÀÐÒÄÌÎÌ
στο μηχανογραφημένο σύστημα της κλινικής
qÀÏ¬ÃÍÐÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌ¬ÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
των ασθενών, των συνοδών και των ιατρών
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
για τα ανεξόφλητα λογαριασμών εξωτερικών
ÈÃÈÓÑÎÌÀÐÅÀËÄÈÎÌ ÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿

q¦ÀÒÇÄÏÈÌ» ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ ÊÀÈ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÄÐÓÑÄÏÈÊÎÌÀÐÒÄÌÎÌÈÃÈÓÑÎÌ ÐÖÌÀËËÀÆÀÑÈÊÎÌ
q°»ÏÇÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÀÏÕÄ¼ÍÖ
q°ÀÉÈÌ½ÇÐÇÄÉÄÑ¬ÐÄÓÌÐÑÍÖÔÍÏ½ÅÍÖÔ
qÀÊÑÖËÍÆÏ¬ÅÇÐÇÀÍÀÆÌÇÑÍÅÎÌÇÐÇ
διαγνώσεων
Προφίλ υποψηφίου:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô ÃÄ¿ÑÄÏÇÉºÌÇ
γλώσσα θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν)
qÑÖÕ¼Í°¢¥»¥¢¦ÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
και λειτουργία μονάδων υγείας
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀºÑÍÖÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ)PTQJUBM-FBEFS
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως
Δεξιότητες υποψηφίου:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌºÄÈÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
Ο όμιλος προσφέρει:
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÊÀÈÃÄ¿ÐÄÈÔÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ ÐÕÄÑÈÊ¬ Ä ÑÍÌ ½ÈËÍ
ÍÏÄ¼ÑÄÌÀÁÏÄ¼ÑÄÐÑÍIUUQXXXDFOUSBMDMJOJDHS.
ÇËÎÐÑÄÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍIUUQTTXSHS9Q[DP½ÆÓÑÇÔ
νομοθεσίας, η επαφή επικοινωνίας που παρατίθεται
στην παρούσα δεν απαντά σε ερωτήσεις που σχετί×ÍÌÑÀÈÄÑÇÌÀ¼ÑÇÐÇÏ½ÐËÇÂ»ÔÐÀÔ ÀËË¬ÍÌÍÐÄ
αιτήματα ή ερωτήσεις που αφορούν την ασφάλεια και
την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
Administrative Executive
Job description:5IF"ENJOJTUSBUJWF&YFDVUJWFJT
SFTQPOTJCMFGPSQSPWJEJOHIJHIMFWFMBENJOJTUSBUJWF
UISPVHITDIFEVMJOHBQQPJOUNFOUTBOENBJOUBJOJOH
NVMUJQMFTDIFEVMFT.BOBHJOHTBMFTTDIFEVMFBOE
PSHBOJ[JOHRVPUBUJPOTUPDMJFOUT2VPUBUJPOTJOWPMWF
FWFSZUIJOHGSPNOFHPUJBUJPO QVSDIBTJOH QSJDJOH 
DPOTUBOUGPMMPXVQXJUITVQQMJFSTBOEXJUIDMJFOUT
Required skills:
q1SFQBSFBOETFOERVPUBUJPOTBOEBOZPUIFS
EPDVNFOUTUPDMJFOUTBTSFRVJSFE
q.BJOUBJOBOEVQEBUFGJMJOHTZTUFN
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
XJUIQSPTQFDUJWFBOEDVSSFOUDMJFOUT
q4USPOHJOUFSQFSTPOBMTLJMMTFOBCMJOH
JOUFSBDUJPOXJUIWBSJPVTMFWFMT
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO
TLJMMTJODMVEJOHOFHPUJBUJPOBOEQFSTVBTJPO
DBQBCJMJUJFT
q.VTUCFFYUSFNFMZPSHBOJ[FE BCMFUPGVODUJPO
BTQBSUPGBUFBN BTFMGTUBSUFS BOERVBMJUZ
GPDVTFE
q.VTUCFBCMFUPQSJPSJUJTFSFTQPOTJCMZ NBOBHF
EFBEMJOFTBOENVMUJUBTLJOBGBTUQBDFEPGGJDF
FOWJSPONFOU
q.VTUQPTTFTTCVTJOFTTFUJRVFUUF
BOEQSPGFTTJPOBMQIPOFTLJMMT
q8JMMJOHUPXPSLFYUFOEFEIPVSTXIFOOFDFTTBSZ
q"CJMJUZUPVOEFSTUBOEDVTUPNFSOFFET
q$PNNPOTFOTF
Required experience:
q#BDIFMPSTEFHSFFJOBSFMBUFEGJFMEQSFGFSSFE
qZFBST FYQFSJFODFJOBSFMBUFE
BENJOJTUSBUJWFBTTJTUBOUFYFDVUJWFBTTJTUBOU
DMFSJDBMSPMFQSFGFSBCMZJOBOJOUFSOBUJPOBM
NPWJOHDPNQBOZ
q$PNQVUFSTLJMMT8PSE 0VUMPPL &YDFM 
1PXFS1PJOUBOEKPCSFMBUFETZTUFNT
q#JMJOHVBMXSJUUFOBOEPSBM FOHMJTIHSFFL 
&YUSBGPSFJHOMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFE
BOBTTFU
q&YQFSJFODFJORVPUBUJPOT QSJDJOHBOE
QVSDIBTJOHQSFGFSSFE
Job location: "UIFOT (SFFDF
Position type'VMMUJNF
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHS0PC.
"MMDWTNVTUCFTFOUJO&OHMJTI

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

Η INGROUP ÍÀÈÆÎÔÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔÄÕÏ½ÌÈÀ
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌIVNBO
SFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH ÀÌÀ×ÇÑ¬
Βοηθό Λογιστή
για εξωτερικές εργασίες (HR 001310)
Ο ρόλος:®ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÁÍÇÒÇÑÈÊºÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÄÔËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖÊÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔ ÄÆÆÏÀÅºÔ 
αρχειοθέτηση κτλ. καθώς και τη διεκπεραίωση των
ÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÃÇ½ÐÈÄÔÖÇρεσίες, τράπεζες, πελάτες κ.ά.).
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥¥¢¦ÍÈÊÍÌÍÈÊÍ¿Ñ»ÀÑÍÔ 
ιδανικά λογιστικής κατεύθυνσης
q ÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÂÇË½
αίσθημα εχεμύθειας
q³ÑÍÍÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÄÒÄÑÈÊ»ÃÈ¬ÒÄÐÇ
και πνεύμα συνεργασίας
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÇÕÀÌ»Ô
Παρέχονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒÍËÍÆÈÊ½ÀÊºÑÍ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
Σημείωση:À×ÇÑÇÒÍ¿ÌÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
από προηγούμενους εργοδότες.
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿ÌÌÀ
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στο linkIUUQT
TXSHS%,7/
συνέχεια στη σελ. 6

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

Από ανώνυμη εταιρία στην Περιφέρεια Αττικής, με
αντικείμενο την κατασκευή και εμπορία ανταλλακτικών
βιομηχανικού εξοπλισμού, ζητείται:

Μηχανικός Πωλήσεων
για στελέχωση του τεχνικού
εμπορικού τμήματος
Κύριες αρμοδιότητες:
qΑνάλυση αγοράς και προώθηση προϊόντων
και υπηρεσιών στο πλαίσιο των εμπορικών στόχων
της εταιρίας ανά περιοχή
qΕπίσκεψη των πελατών ανά την επικράτεια
qΠαρουσίαση προϊόντων και υπηρεσιών σε πελάτες,
σεμινάρια και εμπορικές εκθέσεις
qΕντοπισμός και ανάλυση των αναγκών των πελατών
με βάση την πολύ καλή γνώση των διαθέσιμων
προϊόντων και υπηρεσιών
qΣύνταξη τεχνικών εκθέσεων και πρόταση
ολοκληρωμένων τεχνικών λύσεων
qΔιαπραγμάτευση σε προκαθορισμένα πλαίσια-κλείσιμο
συμφωνίας-παρακολούθηση της υλοποίησης
παραγγελίας και της εξυπηρέτησης των πιστώσεων
προς τους πελάτες
Απαραίτητα προσόντα:
qΔίπλωμα Πολυτεχνικής Σχολής ειδικότητας:
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού,
Χημικού Μηχαναικού ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού
qΤουλάχιστον πενταετής εμπειρία σε πωλήσεις
τεχνικών προϊόντων/υπηρεσιών
qΗλικία έως 40 ετών
qΆριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΔίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Ακτίνα δραστηριότητας: Ελληνική επικράτεια.
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικό πακέτο παροχών
qΣυνεχή εκπαίδευση
qΔημιουργικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/DFRMg.

Το Aeolos Beach Hotel 4* στην Κω ζητά:

Υπάλληλο Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος/η τουριστικής σχολής
qΕπαγγελματική εμπειρία σε αντίστοιχη θέση 3 ετών
qΆριστη γνώση της Αγγλικής και της Γερμανικής
qΚατανόηση και σύνταξη οικονομικών αναφορών
qΔυναμισμός, ευελιξία και προσήλωση στο αποτέλεσμα
qΔιοικητικές, οργανωτικές και επικοινωνιακές
ικανότητες
qΠολύ καλή γνώση χειρισμού H/Y
qΚαινοτόμες ιδέες
qΔιαχείριση παραπόνων
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας
qΓνώση Fidelio
qΗλικία έως 35 ετών
Κύρια καθήκοντα:
qΚαθημερινή διοίκηση και υποστήριξη του τμήματος
qΣυντονισμός με τα υπόλοιπα τμήματα
qΔιαχείριση και καταχώριση κρατήσεων
qΣυνεργασία με τους άλλους προϊσταμένους
qΔιαχείριση των απαιτήσεων των πελατών
με αποτελεσματικό τρόπο
qΔιαχείριση οικονομικών στοιχείων-αναφορών
qΠαρακολούθηση υπολοίπων
qΑποτελεσματική διαχείριση των καταστάσεων
και άμεση εξεύρεση λύσεων
qΕφαρμογή της πολιτικής της εταιρίας
Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικό πακέτο παροχών.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Cq9ED.

Ο ελληνικός όμιλος «Φούρνος ΒΕΝΕΤΗ», πρωτοπόρος
στον κλάδο της αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής & café αναζητά
υποψήφιους συνεργάτες για τη θέση:

Πωλήτριες/ές-Μύκονος
Γενική περιγραφή θέσης:
qΕξασφάλιση ποιοτικής εξυπηρέτησης και άρτιων
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές
Αρμοδιότητες:
qΣύναψη πελατειακών σχέσεων με τους καταναλωτές
qΔιερεύνηση αναγκών των πελατών και πρόταση
προϊόντων σύμφωνα με αυτές
qΚαθοδήγηση νεοπροσλαμβανόμενων
qΔιασφάλιση της πληρότητας και της εικόνας
των προϊόντων προς πώληση
qΔιασφάλιση των επιθυμητών επιπέδων καθαριότητας και των
κανόνων υγιεινής & ασφάλειας στους χώρους του πωλητηρίου.
Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητα προσόντα:
qΚάτοικος Μυκόνου
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
qΓνώση αγγλικών
qΚάτοχος Πιστοποιητικού Υγείας για εργασία
σε χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος
Διαπροσωπικές ικανότητες:
qΕπικοινωνιακές δεξιότητες
qΘέσπιση ομαδικού πνεύματος
qΠνεύμα συνεργασίας και συναδελφικότητας
qΕπαγγελματισμός και υπευθυνότητα
qΣυνέπεια και οργάνωση
qΙκανότητα να αποδίδει σε συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
qΟικειοθελή οικονομική παροχή (bonus)-Εκπαίδευση
qΠαρακολούθηση Σεμιναρίων Βασικών Αρχών Υγιεινής
& Ασφάλειας Τροφίμων
qΠαρακολούθηση Σεμιναρίων Πωλήσεων
και διαχείρισης πελατών
qΔυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης-Ταξίδια αναψυχής
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/6cjJN

Η ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Α.Ε., εταιρία παραγωγής και εμπορίας των
εργαλείων βαφής VABER με ηγετική θέση στην ελληνική
αγορά από το 1932, παράγει και διακινεί τα παραπάνω
προϊόντα σε όλη την Ελλάδα, αναζητά τον κατάλληλο
υποψήφιο για τη θέση:

Μηχανικός Παραγωγής
Χειριστής-Συντηρητής
Μηχανημάτων-Αθήνα
Βασικές αρμοδιότητες:
qΈλεγχος λειτουργίας γραμμών παραγωγής
qΣυντήρηση και αποκατάσταση βλαβών των μηχανών
παραγωγής
qΣυμμετοχή στις περιοδικές εργασίες προληπτικής
συντήρησης
qΣυντήρηση μηχανών παραγωγής
και εγκαταστάσεων
qΧειριστής των μηχανών
qΣυμμετοχή στην παραγωγή
qΕκτελεί κάθε άλλη εργασία που του αναθέτει
ο προϊστάμενός του
Απαραίτητα προσόντα:
qΚάτοχος πτυχίου ΤΕΙ μηχανολογίας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης μηχανολογικής και τεχνικής κατεύθυνσης
qΗλικία 25 έως 30 ετών
qΓνώση και εμπειρία σε τεχνικά-πνευματικά
ηλεκτρικά συστήματα
qΒασική γνώση αγγλικής γλώσσας, Η/Υ
και πληροφορικών συστημάτων
qΙκανότητα διαχείρισης και επίλυσης προβλημάτων
με προσοχή στη λεπτομέρεια
qΑίσθημα ευθύνης και ανάληψης πρωτοβουλιών,
συνέπεια, προσαρμοστικότητα και ευελιξία
qΘέληση για συνεχή μάθηση
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση ενασχόλησης
με μηχανήματα θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
qΔίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής
Η εταιρία προσφέρει:
qΣύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον
qΣυνεχή υποστήριξη, ανάπτυξη και εκπαίδευση
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/nRJC6.

Η εταιρία Ι & Β ΑΓΚΙΣΤΡΙΩΤΗΣ Α.Ε. με αντικείμενο την
εμπορία ηλεκτρολογικού υλικού και προϊόντων LED, αναζητεί:

Yπεύθυνο
H HAPA Medical είναι ένας φαρμακευτικός όμιλος που
ειδικεύεται στο εμπόριο φυσικών φαρμακευτικών προϊόντων
κάνναβης. Σε λίγο καιρό, η Hapa Cultivation A.E. θα έχει
τις άδειες για την εγκατάσταση κοντά στη Θεσσαλονίκη
για παραγωγή και καλλιέργεια φαρμακευτικής κάνναβης.
Στο πλαίσιο αυτό ζητεί άτομο για ανάπτυξη και οργάνωση
δικτυακού marketing ως:

Marketing Distributor
Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, με άριστη
γνώση marketing, social networking, SEO, SEN, Google
ads, Web, HTML, Microsoft Office. Απαραίτητη η καλή
γνώση της αγγλικής γλώσσας και επιθυμητή η γνώση
της γερμανικής γλώσσας.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/dQTXI.

Πλήρους απασχόλησης για το τμήμα του ηλεκτρονικού
εμπορίου, καθώς και τη διαχείριση της ιστοσελίδας
Κύριες αρμοδιότητες:
qΠώληση-Εξυπηρέτηση πελατών
qΕπικοινωνία με άλλα τμήματα της εταιρίας
(αποθήκη, τμήμα τιμολόγησης κ.λπ.)
Απαραίτητα προσόντα:
qΕμπειρία σε αντίστοιχη θέση
qΆριστη γνώση PHP, SQL, HTML κ.λπ.
qΓνώση προγράμματος εμπορικής διαχείρισης
qΆριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Επιθυμητά προσόντα:
qΕξοικείωση και εμπειρία σε διαδικτυακό marketing
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ZqlVQ.

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
Τo 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:
qΑ 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, Spring Boot
qExperience with Apache Tomcat or similar
qexperienced in Cloud technologies/ AWS
qExperienced in RDBMS (Oracle), NoSQL
qGood understanding of Linux, GIT, Jira
qExperienced in Software development processes
(agile)
qEnglish speaking and writing fluently
Nice to have:
qExperience in Javascript (Angular, JQuery, ….)
qExperience with CI, Jenkins
qExperience with Confluence
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 anenablingin 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 referenceref: EBJ/09/18, to this link: https://swr.
gr/Pq5jJ. Starting date of the cooperation: 11.-12.2018.
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 Καραντινός Α.Ε. η ταχύτερη αναπτυσσόμενη επιχείρηση
και με ηγετική θέση στην αγορά των νωπών φρούτων και
λαχανικών επιθυμεί να προσλάβει:

Οδηγό-Διανομέα
Για διανομή εμπορευμάτων στα συνεργαζόμενα καταστήματαπελάτες. Βασική αποστολή είναι η υλοποίηση των παραγγελιών-κάλυψη των πελατών σε προϊόντα διασφαλίζοντας
την ασφαλή μεταφορά και διακίνηση των προϊόντων προς
τα σημεία πώλησης με στόχο την αύξηση πωλήσεων και
την επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου customer service.
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
qΑπόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
qΚάτοχος διπλώματος Γ’ κατηγορίας και εργασιακή
εμπειρία στις διανομές
qΚάτοχος του πιστοποιητικού επαγγελματικής
ικανότητας και ψηφιακού ταχογράφου
qΙκανότητα επικοινωνίας
qΕυελιξία και ικανότητα εργασίας υπό πίεση
καλύπτοντας δρομολόγια και το Σάββατο
Παροχές εταιρίας:
qΑνταγωνιστικές αποδοχές
qΕκπαίδευση και δυνατότητες εξέλιξης
qΣύμβαση αορίστου χρόνου
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/glRp4.

Brand Strategy and Innovation
Experts in Qualitative
Research (Code: BSIE-0918)
Kantar Millward Brown: At Kantar Millward Brown, we’re
passionate about brands, and we’re passionate about
the work we do for our clients. We work with many local
and global brands to help define brand purpose, develop
winning advertising, engage consumers, and drive brand
growth. We’re industry leaders and innovators with over
40 years of advertising, media, brand equity research, and
consulting experience. We embrace the latest technologies
and leverage them to develop new products and services to
help marketers compete and win today and in the future. Our
Qualitative team is the largest qualitative research practice
in Greece and a European hub for international qualitative
researchco-ordination and innovations development.
Requirements:
qGraduate in marketing, psychology, sociology, social
anthropology or cultural studies, communication, new
media
qHolder of a Master’s degree
qFully fluent in greek and english
qHighly familiar with MS Office
(Word, Excel, Powerpoint)
qFamiliarization with Digital Media (i.e. web-design,
desktop publishing, video-editing, digital marketing
tools) is a desired asset
qAt least 3 years’ experience in qualitative researchconsumer insights-marketing-advertising is a plus, but
not a prerequisite
qFlexibility to travel outside Greece for international projects
qIntellectual curiosity, creativity, desire to learn and to
evolve in a very dynamic environment
If you have the required qualifications, please send your
resume (including a digital photo), indicating the relevant
code BSIE-0918 until September 28th to Ms Alexandra
Kappatou to this link: https://swr.gr/mxWqd. All resumes
will be treated in the strictest confidence.

Project Manager
FTTx projects-Germany
Main responsibilities:
qStructuring and Management of integrated, multi-track
projects as well as leading and tracking of integrated
project plans
qStructuring and following up with permitting issues
qEstablishing and maintaining the project communication,
project estimation, staffing, planning, proposals, contracting
and project deliverables
qSetting up of quality and performance standards as well
as assessment and management of risks within and across
multiple projects
qIdentification and management of project issues
qMotivation of the team and communication of the purpose,
project goals and success criteria
qDefinition of the key project roles and responsibilities
qApplication of the best practices and lessons learned
from previous projects
qManagement of the third-party partner and vendor
relationship
Candidate profile:
qBachelor's degree in Engineering, Information
Systems or equivalent Diploma in IT
q1+ years of project management experience
in successfully leading IT projects and delivering
IT and telecommunications solutions
qExperience in multiple full project lifecycles
from business development to final delivery
q1+ years of client management experience
and the experience of managing multiple projects
simultaneously
qExperience and interest in supporting new business
initiatives and the ability to define a strategic business
solution based on client goals
qMust speak german and fluent english
Offers and benefits:
qA competitive salary scheme and beneficial perks
are provided for this position
qWork in an international team and versatile
environment with the latest technology
qVaried tasks with exciting and challenging IT projects
qA pleasant and friendly working atmosphere
Send your cv to this link: https://swr.gr/SN8Gf.

Η Alouette AE, με παρουσία 41 χρόνων στον χώρο του
παιδικού ενδύματος, αναζητά:

Υπάλληλο Αποθήκης
Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών σε οργανωμένη
αποθήκη
qΗλικία 25–35 ετών
qΕμπειρία σε διαδικασίες logistics
(συλλογή και συσκευασία παραγγελιών, παραλαβή
και αποθήκευση προϊόντων κ.λπ.)
qΓνώση Η/Υ
qΔίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας (επιθυμητό)
qΟμαδικό πνεύμα, οργανωτικές και επικοινωνιακές
ικανότητες
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/J6kuz.
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Η Auto Marin A.E. αναζητά για άμεση πρόσληψη:
Υπάλληλο Λογιστηρίου
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥
qÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÄÏÆ¬ÐÈÍÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVT
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
P[4ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÈÀÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&
ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXXBVUPNBSJOHS
Η ManpowerGroup ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÌÀ ÄÌÑ¬ÉÄÈ ÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔ
Λογιστή (GR300011)
®Ï½ËÍÔÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
ÊÀÈÏÍÙÍÒºÑÄÈÑÈÔÀÊ½ËÍÖÒÄÔÁÀÐÈÊºÔÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔ
Αρμοδιότητες:
q¦ÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔ ËÇÏÓÑºÓÌ ËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ  ÐÖÅÓÌ¼ÄÔ ÖÍËÍ¼ÓÌ ÊÀÈ ÖËÍÍ¼ÇÐÇ ÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
ÍÖÐÕÄÑ¼×ÍÌÑÀÈÄÑÇÆÄÌÈÊ»ËÍÆÈÐÑÈÊ»
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÈÅÍÏÍËÍÆÈÊ»ÔËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔÑ»ÏÇÐÇËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÁÈÁË¼ÓÌ 
ÄÆÆÏÀÅºÔÁÈÁË¼ÓÌ ËÍÆÀÏÈÀÐÎÌÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔ
ÍÃÇÆ¼ÄÔÑÍÖÄÈÁËºÍÌÑÍÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÐÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½
Ë¬ÌÍÖËÇÏÓÎÌ
qËÇÏÓºÔÊ¿ÊËÓÌÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
qÖÅÓÌ¼ÀÑÏÀÄ×ÎÌÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇ
ÑÍÖËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÏÍÇÒÄÖÑºÔ ÄÅÍÏÄ¼Ô
ÃÇÍÐ¼ÍÖÊÀÈÑÏÀÄ×ÈÊ¬ÈÃÏ¿ÀÑÀ
q ÏÕÄÈÍÒºÑÇÐÇÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÄÆÌÓÐÑÈÊ½ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
ÑÇËÍÆÈÐÑÈÊ»
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔ
ÐÑÇËÍÆÈÐÑÈÊ» ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ  ºÑÇ ÐÄ
ÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔÀÏÍÕ»Ô
ÖÇÏÄÐÈÎÌ»ÐÄÄËÄÆÊÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌÐÄÄË¬ÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ&YDFM
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿ÐÕÄÃ¼ÍÖ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ&31ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇ/BWJTJPO
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÀÄËËÇÌÈÊ¬ËÍÆÈÐÑÈÊ¬
Ï½ÑÖÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔÐÄÈÄÐºÌÍÕÏÍÌÈÊ½
ÍÏ¼×ÍÌÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»Ô
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÄÊÅÏ¬ÐÄÑÄÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÆÈÀ
ÑÍÌÏ½ËÍÀÊÍËÍÖÒÎÌÑÀÔÑÍÊ¬ÑÓÒÈlink: IUUQTTXS
HSY+H-:§Ä¼ÌÄÑÄÐÖÌÑÍÌÈÐºÌÍÈÐÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀ
ÀÔXXXNBOQPXFSHSPVQHS
Η KentiaÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÏ½ÑÖÍÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌËÄÖÊÎÌÄÈÃÎÌÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Υπάλληλο Τιμολόγησης
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ»¥¢¦ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÇ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÌÎÐÇ¤±
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À ÄÖÕºÏÄÈÀ
Ë½ÆÍÖÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÌÒÄÓÏÄ¼ÑÄ½ÑÈ½ËÀÑÀÀÏÀ¬ÌÓÐÀÔÄÏÈÆÏ¬ÅÍÖÌ
ÊÀÈÒÀÒºËÀÑÄÌÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÑÄÐÑÇÌÍ¬ÃÀÓË»ÐÄÓÌ
ÑÇÔ,FOUJB ÍÏÄ¼ÑÄÌÀÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÑÍhUUQTTXSHSZ2
¤ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀEuroaccounting IKE,ºËÍÔÑÍÖ
ÃÈÊÑ¿ÍÖÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌ/FYJB*OUFSOBUJPOBM 
ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ αναζητά:
Λογιστή/τρια
(κωδικός θέσης: ACC18)
§ÄÆÌÎÐÄÈÔÑÄÊÇÏ¼ÓÐÇÔÄÌÃÍÍÈËÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ
USBOTGFSQSJDJOHEPDVNFOUBUJPO 
Ο υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει
τα ακόλουθα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÕÍË»ÔÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ ¢¥5&*
qºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
ÊÀÈÐÄÑ»ÀUSBOTGFSQSJDJOH
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄÒÍÃÍËÍÆ¼ÀÔ
ÑÄÊÇÏ¼ÓÐÇÔÄÌÃÍÍÈËÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ
USBOTGFSQSJDJOH
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔ
ÌÍÈÊÎÌÏÍÐÎÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¢ÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔÃÈËÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÁÈÁË¼ÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÊÀÈÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÇÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ 
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
qÌÎÐÄÈÔÐ¿ÌÑÀÉÇÔÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈNBOBHJOHSFQPSUJOH
Θα συνεκτιμηθούν:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ*'34
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
Προσφέρουμε:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ

qÖÌÄÕ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÄÑÍÌÊÓÃÈÊ½ "$$ ÐÑÍIUUQTTXSHS
(81)V»ÄÅÀÉÐÑÍ
Η Θερμοδυναμική Α.Ε. (Kombi)ÈÃÏ¿ÒÇÊÄÑÍ
ÄÁ¬ÐÇÑÇÌΠτολεμαΐδα ¡½ÏÄÈÀ¢ËË¬ÃÀ ¦ÀÑÀÐÊÄÖ¬×ÄÈÏÍØ½ÌÑÀÒºÏÀÌÐÇÔÊÀÈÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÄÔ
ÄÑÀËËÈÊºÔÊÀÑÀÐÊÄÖºÔÆÈÀºÌÀÄÖÏ¿Å¬ÐÀÄÍÏÈÊÎÌ
ÊÀÈÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄËÀÑÎÌÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ÖÏÎÇ¤
ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ¬ÑÍÍÆÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÇÌ
ºÃÏÀÑÇÔ ÑÍËÄÀÚÃÀ ÐÑÇÒºÐÇ
Βοηθός Λογιστή
Περιγραφή θέσης:
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÄÆÆÏ¬ÅÓÌËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
q´ÊÃÍÐÇÑÈÍËÍÆ¼ÓÌ
q°»ÏÇÐÇÑÀÄ¼ÍÖ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ&31 4PGU0OF
qÖÅÓÌ¼ÄÔÖÍËÍ¼ÓÌÄËÀÑÎÌ ÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
q´ÊÃÍÐÇÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÉÈÍÆÏ¬ÅÓÌ
Προφίλ υποψηφίου:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥°¢¥ ÈÃÀÌÈÊ¬ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
»ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÁÈÁË¼À
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ ÀÌÎÌÖÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÒºÀÑÀÑÈÍË½ÆÇÐÇÔ
ÊÀÈ¨ ÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .40GGJDF
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÍÏÈÐºÌÍÖÕÏ½ÌÍÖ »ÌÄÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHST$X
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀConstantinou Bros HotelsÐÑÇÌ¬ÅÍ
¦¿ÏÍÖ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÍÌ¬ÃÓÌÑÇÔ
Λογιστές
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿-$$*ÄÈºÃÍÖ
JOUFSNFEJBUF»IJHIFS
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
"ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS-SWC»ÐÑÇÃ
ÌÐÇ$POTUBOUJOPV#SPT)PUFMT Ö½ÂÈÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ °¦ ¬ÅÍÔ 
¦¿ÏÍÔ °ÇË    GÀY   XXX
DCIDZQSVTDPN
°Í Nammos Group ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÖÀËË»ËÍÖÔÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Βοηθού Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÑÇÔÊÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÓÌÐÄÃÈËÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÁÈÁË¼ÀÊÀÈÐÄÀËÍÆÏÀÅÈÊ¬ÁÈÁË¼À
qÌÎÐÑÇÔºÊÃÍÐÇÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
qÏÍÆÏ¬ÀÑÀÑÓÌÍÍ¼ÓÌÏºÄÈÌÀÄ¼ÌÀÈ
ÆÌÎÐÑÇÔÍÆÈÐÑÈÊ»4JOHVMBS$POUSPM
ÊÀÈ"DDPVOUBOU ÈÐÒÍÃÍÐ¼À&QTJMPO/FU
ÑÄ¼ËÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÈÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHSS"LTB

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀKrivek A.E. αναζητά άμεσα:
Marketing Manager
§ÄºÃÏÀÑÍ¤Ï¬ÊËÄÈÍ¦Ï»ÑÇÔ®.BSLFUJOH.BOBHFS
Ä¼ÌÀÈ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ ÆÈÀ ÑÇÌ ÖËÍÍ¼ÇÐÇ ÑÍÖ Ë¬ÌÍÖ
ÄÌÄÏÆÄÈÎÌ ÑÓÌ ÏÍØ½ÌÑÓÌ  ÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ ÑÈÔ ÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔNBSLFUJOHÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÊÀÈºÕÄÈÄÌÄÏÆ½Ï½ËÍÐÑÇÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÑÇÔÀÊÏÍÏ½ÒÄÐÇÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»Ô§ÄÃÄÃÍºÌÍ½ÑÈÍÊ¬ÑÍÕÍÔ
ÑÇÔÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇÔÒºÐÇÔÒÀÀÍÑÄËÄ¼ºËÍÔÑÇÔ
ÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»Ô Í¬ÃÀÔ ÑÇÔ ,SJWFL Ç ÐÖÄÑÍÕ» ÑÍÖ
ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÄÖÏ¿ÑÄÏÇÔ
ÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ
ÑÀÖ½ËÍÈÀÑ»ÀÑÀÒÀÄ¼ÌÀÈÊÀÒÍÏÈÐÑÈÊ»
Καθήκοντα:
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ½ËÄÔÑÈÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÍÑ»À
ÐÄ¬ÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ¬ËËÀÄËÄÊ½ÄÌÀÑ»ÀÑÀ
ÕÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÀÆÍÏÎÌ
q ÌÀÑ¿ÐÐÄÈÑÇÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»NBSLFUJOHÆÈÀÌºÀ
ÊÀÈÖ¬ÏÕÍÌÑÀÏÍØ½ÌÑÀ
qÏÍÆÏÀÀÑ¼×ÄÈÊÀÈÖËÍÍÈÄ¼ÄÊÐÑÏÀÑÄ¼ÄÔ
ÏÍÎÒÇÐÇÔÐÄÄË¬ÑÄÔ
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
½ËÓÌÑÓÌÖÍÐÑÇÏÈÊÑÈÊÎÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÖËÈÊÎÌ
q´ÕÄÈÐÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇÑÍÖÑÇÌÄÈÊÀÈÏÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌºÐÓÌÏÍÎÒÇÐÇÔ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ TJUF TPDJBMNFEJB
qÕÄÃÈ¬×ÄÈÊÀÈÖËÍÍÈÄ¼ÃÈÀÃÈÊÑÖÀÊºÔ
ÄÊÐÑÏÀÑÄ¼ÄÔNBSLFUJOH
qÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÍÏÍÙÍËÍÆÈÐ½NBSLFUJOH
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÄÉ¬ÆÄÈÐÖÌÄÕ»ÀÌ¬ËÖÐÇÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊÍ¿
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔÊÀÈÑÓÌÑ¬ÐÄÓÌ
ÑÓÌÊÀÑÀÌÀËÓÑÎÌ
qÏÍÑÄ¼ÌÄÈÈÒÀÌºÔÏÍÐÀÏÍÆºÔÐÑÍË¬ÌÍ
ÊÀÈÑÇÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÊÀÈÁÄËÑÈÎÌÄÈÑÈÔÊÀ¬ÌÈÄÔ
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÆÈÀÑÀÏÍØ½ÌÑÀ ÄÑÏÎÌÑÀÔ
ÑÀÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
q´ÕÄÈÑÇÐÖÌÍËÈÊ»ÄÖÒ¿ÌÇÆÈÀÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÍÖCSBOEÊÀÈÑÇÌÄÑÀÈÏÈÊ»ÑÀÖÑ½ÑÇÑÀ
qÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÊÀÈÀÌÀÅºÏÄÈÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÑÓÌÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌNBSLFUJOH
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÐÑÄÌ¬ÄÑÈÔÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
ÊÀÈÁÍÇÒ¬ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ

qÈÀÑÇÏÄ¼ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊºÔ ÄÐÓÑÄÏÈÊºÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÄÔÆÈÀÌÀÃÈÀÐÅÀË¼ÐÄÈ½ÑÈ½ËÄÔÍÈÐÖÌÀÅÄ¼Ô
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄÌÇÄÏÎÌÍÌÑÀÈÆÈÀÑÍÖÔ
ÐÑ½ÕÍÖÔNBSLFUJOH
Απαιτήσεις:
qÑÖÕ¼Í»ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÐÑÍNBSLFUJOH
q¥ÐÕÖÏºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÀÌÀËÖÑÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔºÏÆÍÖ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÍÈÐÑÍÏÈÊ½ÄÈÑÖÕ¼ÀÔ
ÐÄÀÌÎÑÄÏÍÖÔÏ½ËÍÖÔNBSLFUJOH
q¢ÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊ»ÌÍÍÑÏÍ¼ÀÄÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÄÌÑÍÈÐÍ¿ÄÖÊÀÈÏÈÎÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ËÄÊÑÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q³ÑÀÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÃÄ¿ÑÄÏÇÉºÌÇ
ÆËÎÐÐÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
8PSE 1PXFS1PJOU ¢YDFM
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSO2S:
Marketing Manager
Thessaloniki, Greece (MM01)
Description: Axel Accessories JT B  (SFFL
GBTIJPODPNQBOZPGQSJWBUFMBCFMXPNFOTHJSMT
GBTIJPO IBOECBHT  BQQBSFM BOE BDDFTTPSJFT XJUI
PXOFECSBOEFETIPQT8JUIVTZPVDBOXPSLJOUIF
XPOEFSGVMXPSMEPGGBTIJPOBOENBLFZPVSESFBNT
DPNFUSVFJOBGSJFOEMZ IVNBOBOEBUUIFTBNFUJNF
JOUFSOBUJPOBMFOWJSPONFOU*O"YFMTQPSUGPMJP
JTHPJOHUPCFFYQBOEFEXJUIUIFBEEJUJPOPGUXPOFX
TUPSFTPQFOJOHJO/JDPTJB.BMMBOE)FSBLMJPO BOEOPX
XFBSFMPPLJOHGPSBUBMFOUFEBOEIJHIMZNPUJWBUFE
.BSLFUJOH.BOBHFSQSPGFTTJPOBMUPKPJOPVSUFBN
Indicative main responsibilities:
q%FWFMPQJOHUIFNBSLFUJOHTUSBUFHZGPSUIFDPNQBOZ
JOMJOFXJUIUIFDPNQBOZPCKFDUJWFT
q0WFSTFFJOHJNQMFNFOUBUJPOPGUIFNBSLFUJOHTUSBUFHZ
JODMVEJOHDBNQBJHOT FWFOUT EJHJUBMNBSLFUJOH BOE13
q"DIJFWFTGJOBODJBMPCKFDUJWFTCZQSFQBSJOH
BOBOOVBMCVEHFU TDIFEVMJOHFYQFOEJUVSFT 
BOBMZ[JOHWBSJBODFT JOJUJBUJOHDPSSFDUJWFBDUJPOT
q0WFSTFFJOHTPDJBMNFEJBQSFTFODFBOEEJSFDU
QSPHSBNTUPJNQSPWFTPDJBMNFEJBSFQVUBUJPO
BOESFDPHOJUJPO
q"OBMZTFTNBSLFUBOETBMFTEBUBBOEQSFQBSFT
BMMSFMBUJWFSFQPSUTGPSUIFCPBSEPG%JSFDUPST
q8PSLJOHDMPTFMZXJUIUIFDPNQBOZTTBMFT
UFBNFOBCMJOHUIFNUPNFFUUIFJSDPNNFSDJBM
PCKFDUJWFTCZQSPWJEJOHUIFNXJUIBQQSPQSJBUF
UPPMT NBUFSJBMTBOEQSFTFOUBUJPOT
q.BJOUBJOFGGFDUJWFJOUFSOBMDPNNVOJDBUJPOT
UPFOTVSFUIBUBMMSFMFWBOUDPNQBOZGVODUJPOT
BSFLFQUJOGPSNFEPGNBSLFUJOHPCKFDUJWFT
q.BJOUBJOTNBSLFUJOHTUBGGCZSFDSVJUJOH 
TFMFDUJOH PSJFOUJOH BOEUSBJOJOHFNQMPZFFT
Candidate Profile:
q.JOJNVN ZFBSTPGSFMFWBOUXPSLJOH
FYQFSJFODF
q#BDIFMPSTPSNBTUFSTEFHSFFJONBSLFUJOH
PSCVTJOFTTPSFRVJWBMFOUFYQFSJFODF
q1SPGJDJFOUXJUI.JDSPTPGU0GGJDF
q1SPWFOXPSLJOHFYQFSJFODFJONBSLFUJOH
NBOBHFNFOU
q"CJMJUZUPEFWFMPQTUSBUFHZBOECVTJOFTTQMBOT
q4USPOHBOBMZUJDBMTLJMMTBOEEBUBESJWFO
UIJOLJOH
q"EWBODFEDPNNVOJDBUJPOBOEJOUFSQFSTPOBM
TLJMMT
q4USPOHBQUJUVEFGPSOVNCFST NFUSJDT
BOETQSFBETIFFUT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
Compensation and benefits:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPO
q(SPVQJOTVSBODFTDIFNF
q&YDFMMFOUXPSLJOHDPOEJUJPOTJOBQMFBTBOU
FOWJSPONFOU
q$BSFFSEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFTJOBGBTU
HSPXJOHEZOBNJDDPNQBOZ
"QQMZUP link: IUUQTTXSHSY:IP7
¢ÑÀÈÏ¼ÀÄºÃÏÀÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÄÈÃÎÌÊ»ÍÖ %*:
ÊÀÈÑÍÖIPNFJNQSPWFNFOU ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍ
ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
Digital Marketing Specialist
Περιγραφή θέσης:®ÇÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÓË»ÐÄÓÌºÐÓXFC 
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌTPDJBMNFEJBÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀBSUXPSL
Προφίλ υποψηφίων:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥ ¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÊÀÈNBSLFUJOH
q&ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÑ»À
NBSLFUJOHFDPNNFSDFQSPEVDUNBOBHFNFOU
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÆÏÀÑ»ÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
qÌÎÐÇ1IPUPTIPQ*MMVTUSBUPSÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
0GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇTPDJBMNFEJB
'BDFCÍPL 5XJUUFS *OTUBHSBNÊÑË
qÌÎÐÇ(PPHMF"E8PSETÊÀÈ(PPHMF"OBMZUJDT
ÄÈÒÖÇÑ¬
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSC-L9/ με κωδ.
HUMRSE1.§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀ
ÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
)Κ. Τζάνος ΑΕΒΕ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÑÍÍÄ
ÃÖÌÀÈÊ» ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÈÍÌ» ÊÀÈ ÒºËÇÐÇ
ÆÈÀÄÈÑÖÕ¼À ÍÖÒºËÄÈÌÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÐÑÍÃÖÌÀÈÊ½
ÈÀÔÄÖºËÈÊÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌ
ÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬

Marketing & Communication Assistant
®ÖÍÂ»ÅÈÍÔÊÀËÄ¼ÑÀÈÌÀÐÖÁ¬ËÄÈÐÑÇÌÀÌÀÑÖÉÈÀÊ»
ÏÍÐ¬ÒÄÈÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Περιγραφή θέσης:
q¢ÀÅ» ÄÌÇºÏÓÐÇ ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÄËÀÑÎÌ
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬Ô ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÑÈÍÊÀÑÀË½ÆÓÌ ÑÄÕÌÈÊÎÌ
ÄÆÕÄÈÏÈÃ¼ÓÌ ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÎÌÅÖËËÀÃ¼ÓÌ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÃÄËÑ¼ÓÌÑ¿ÍÖ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÊÍËÄÆ¼ÍÖÊÀÒÎÔÊÀÈÊÀË»
ÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ*O%FTJHO *MMVTUSBUPS 
1IPUPTIPQ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ¬ÌÄÐÇ
ÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÊ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ Ö½ÂÈÌÊ¬×ÀÏÍÖ°×¬ÌÍÖ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍκωδικό της θέσης MCA/TZ
ÐÑÍIUUQTTXSHSU$1»ÐÑÍÅÀÉ
Η peopleatwork hellasÄ¼ÌÀÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÐÄÒºÀÑÀÐÑÄËºÕÓÐÇÔ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍ
ÆÏÀÅÄ¼ÍCPVUJRVFÍÖÍÏÄ¼ÌÀÄÐÑÈ¬×ÄÈÊÀÈÌÀ
ÊÀË¿ÑÄÈÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔ
ÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ®ÄË¬ÑÇÔÀÔ
Ä¼ÌÀÈÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔ ÌÓÎÌÑÏÍÅ¼ÓÌ 
ÄºÃÏÀÃÖÑÈÊ½ÏÍ¬ÐÑÈÍÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔÑÍ
ËÀ¼ÐÈÍ ÑÇÔ ÄÏÀÈÑºÏÓ ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÑÇÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ 
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ ÊÀÑ¬ËËÇËÄÔ ÖÍÂ»ÅÈÄÔ Ä ÐÑ½ÕÍ
ÑÇÌ Ê¬ËÖÂÇ ÑÇÔ ÀÏÀÊ¬ÑÓ ÒºÐÇÔ NBSLFUJOH ÊÀÈ
ÄÍÏÈÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔ ÄºÃÏÀÃÖÑÈÊ½ÏÍ¬ÐÑÈÍ
στη Θεσσαλονίκη:
Marketing Specialist (κωδ. MS-18)
Το έργο: ±ËÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»Ô
NBSLFUJOH ÑÓÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÊÀÈÑÍÖ
CSBOENBOBHFNFOU
Κύρια καθήκοντα:
qÑÏÀÑÇÆÈÊ»NBSLFUJOHÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬Ô
qÏÍØÍÌÑÈÊ½QPSUGPMJP
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬Ô
q#VEHFUÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÃÀÀÌÎÌ 
"1ÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÄÉÀÆÓÆÎÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÄÊ½ÌÇÐÇÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÄÌÄÏÆÄÈÎÌCPUUPNMJOF 
ÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌ ÄÏÄÖÌÎÌÀÆÍÏ¬Ô
Προσόντα:
q¢ÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÄÒºÀÑÀNBSLFUJOH 
ºÐÓÐÍÖÃÎÌÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÔ ÄÈÒÖÇÑ¬
ÐÄÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½Ä¼ÄÃÍÐÍÖÃÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌ
ÐÄÏ½ËÍNBSLFUJOHTQFDJBMJTU ÄÊÀÒ»ÊÍÌÑÀ
CSBOENBOBHFNFOU USBEFNBSLFUJOH 
ÐÑÀÑÈÐÑÈÊ¬ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÊË¬ÃÍ'.$(
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ
ÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÄÍÏÈÊÍ¿Ñ»ÀÑÍÔ
ÐÄÒºÀÑÀºÏÄÖÌÀÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍË¿ÊÀË»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÆÏÀÑ» ÏÍÅÍÏÈÊ» ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô ¬ÌÄÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±ÊÀÈÄÍÏÈÊÍ¿
ËÍÆÈÐÈÊÍ¿
q³ÌÄÑÇÕÏ»ÐÇ ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÊÀÈÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇ
ÀÏÈÒÇÑÈÊÎÌÃÄÃÍºÌÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
Ñ»ÀÑÍÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½
ÊÀÈÈÄÐÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
ÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍIUUQTTXSHS[%XTK¢ÌÇÄÏÎÌÍÖÄ
ÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÓÔÊÀÑ¬ÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÖÍÁÍË»Ô
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÑÓÌ
ÖÍÂÇÅ¼ÓÌ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÇÐÖÌÀ¼ÌÄÐ»ÑÍÖÔÆÈÀÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÑÍÖÔÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÑÇÌ
ÈÒÀÌ»ÏÍÎÒÇÐ»ÑÍÖÔÐÑÇÌÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔËÀÁ¬ÌÍÖÌÀ¬ÌÑÇÐÇÊÀÈ
ÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
Junior Product Manager
Mobiplus XXXNPCJQMVTDP UIFNPTUMFBEJOHBOE
EZOBNJDBMMZEFWFMPQJOHNPCJMFTFSWJDFTDPNQBOZ
SFRVFTUTBOFXQFSTPOXJUIDSFBUJWF GMFYJCMFBOE
FOUIVTJBTUJDUPKPJOUIFQSPEVDUNBOBHFNFOU
NBSLFUJOH EFQBSUNFOU NPSF SFTPVSDFT GPS UIF
QPTJUJPOPG+VOJPS1SPEVDU.BOBHFS
Main responsibilities: *NQSPWF BOE QSPNPUF
§PCJQMVTBQQMJDBUJPO
Requirements:
q"HFZFBST
q6OJWFSTJUZEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF
q'MVFOUJOFOHMJTI DPPQFSBUJPO
XJUIPUIFSDPVOUSJFT
q8PSLJOHFYQFSJFODFJOEJHJUBMNBSLFUJOH
CMPHHJOH
q.PCJMFUFDIOPMPHZLOPXMFEHF
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT QSPCMFNTPMWJOH 
EFDJTJPONBLJOHBOEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
Remuneration package:
q"UUSBDUJWFSFNVOFSBUJPO
q1FSNBOFOUFNQMPZNFOU
q&WPMVUJPOJONPCJMFUFDIOPMPHZBOENPCJMF
BEWFSUJTJOH
ÑÄ¼ËÄÑÎÏÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÑÍlink: IUUQT
TXSHSE+#Q3ÄÑÍÌÑ¼ÑËÍ+VOJPS1SPEVDU.BOBHFS
ÊÀÈÒÀÐÄÊÀËºÐÍÖÄ¬ÄÐÀ

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

Nammos VillageJTTFFLJOHGPSB
Business Coordinator
'PSGVMMUJNFFNQMPZNFOU
Position requirements:
q8PSLFYQFSJFODFPGZFBSTJOBTJNJMBS
QPTJUJPO
q&YDFMMFOU LOPXMFEHF PG FOHMJTI ,OPXMFEHF PG
BEEJUJPOBMGPSFJHOMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFEBT
BOBEWBOUBHF
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOPSHBOJTBUJPOTLJMMT
q1SFQBSJOHBOEDPMMBUJOHSFQPSUT
q.JDSPTPGUPGGJDFTLJMMT
q'MFYJCJMJUZUPUSBWFM
q'BTIJPOPSJFOUFE
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHS%73.Η Ε-Gate ÏÍÐÅºÏÄÈÄÆ¬ËÇÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÂÖÕÀÆÓÆ¼ÀÔÊÀÈÄÈÒÖÄ¼ÌÀÃÈÄÖÏ¿ÌÄÈ
ÑÇÌ Í¬ÃÀ ÑÇÔ ÊÀÈ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÆÈÀ ÑÀ ÆÏÀÅÄ¼À
ÑÇÔÐÑÍ§ÀÏÍ¿ÐÈ
Digital Marketer
Μαρούσι (κωδ. θέσης: DM 0718)
Σχέση απασχόλησης:Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Ελάχιστη απαιτούμενη εκπαίδευση:°¢¥
Απαιτούμενη προϋπηρεσία: ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÔ
Περιγραφή:¤%JHJUBM6Q ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
ÐÑÍÌ ÕÎÏÍ ÑÍÖ EJHJUBM NBSLFUJOH  ÄÈÒÖÄ¼ ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ %JHJUBM.BSLFUFS Ä ÐÑ½ÕÍ ÑÇÌ
ÖËÍÍ¼ÇÐÇEJHJUBMDBNQBJHOTÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÓÌ
ÄËÀÑÎÌÑÇÔ ÌËÍÈ½ÌºÕÄÈÔ½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ 
ÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿À ÁÏ¼ÐÊÄÈÔÄÖÏÇÀÑÈÊºÔË¿ÐÄÈÔ
ÊÀÈÄÌÇÄÏÎÌÄÐÀÈÐÖÌÄÕÎÔ Ñ½ÑÄÐ¼ÆÍÖÏÀÒÀÒºËÍÖÄ
ÌÀÐÄÆÌÓÏ¼ÐÍÖÄ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÐÄNBSLFUJOHÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
ÒºÐÇEJHJUBMNBSLFUJOHÄÈÊÀÌ½QPSUGPMJP
ËÍÆÀÏÈÀÐÎÌ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÆÌÎÐÇÑÓÌXFCBEWFSUJTJOH
UPPMTÊÀÈQMBUGPSNT (PPHMF"E8PSET 'BDFCPPL
ET NBJMNBSLFUJOH 4&0
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÓÌXFC
ÊÀÈÑÓÌTPDJBMNFEJBBOBMZUJDT
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÑÏÄÔ
Προαιρετικά:
qÈÐÑÍÍÈ»ÐÄÈÔÐÄ(PPHMF"E8PSET"OBMZUJDT
qÌÎÐÄÈÔ1IPUPTIPQ »ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÈÊ½ÌÀÔ
Αρμοδιότητες:
qÕÄÃÈÀÐ½Ô ÀÌ¬ËÖÐÇ ÖËÍÍ¼ÇÐÇ
ÊÀÈÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌEJHJUBMDBNQBJOHT
ÐÄ(PPHMF TPDJBMNFEJBÊÀÈNBJMNBSLFUJOH
qÖÌÄÕ»ÔÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
Á¬ÐÄÈÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌBOBMZUJDTÑÓÌ,1*T
ÊÀÈÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÍÖºÕÍÖÌÑÄÒÄ¼
q ÌÀËÖÑÈÊ½SFQPSUJOH
q Ì¬ËÖÐÇÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÇÌÖ½ËÍÈÇÍ¬ÃÀ
ÑÍÖNBSLFUJOH ÑÍÖÔEFTJHOFSTÆÈÀÑÇÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»
ÖËÍÍ¼ÇÐÇ ÊÀÈ ÑÍÖÔ EFWFMPQFST ÆÈÀ ÑÇÌ ÑÄÕÌÈÊ»
ÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌEJHJUBMÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
ÆÈÀÑÍÌÊÀÒÍÏÈÐ½ÑÓÌÐÑ½ÕÓÌÊÀÈÑÍSFQPSUJOH
Η εταιρία παρέχει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÐÑÀÒÄÏÎÌÊÀÈÄÑÀÁËÇÑÎÌ
ÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ
Η E-Gate ΕΠΕÏÍÐÅºÏÄÈºÌÀÍËÍÊËÇÏÓºÌÍÀÊºÑÍ
ÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½ ÀÐÅ¬ËÈÐÇ CPOVTÊË Ð¿ÆÕÏÍÌÍ ÌÄÀÌÈÊ½ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ 
ÐÇÀÌÑÈÊºÔ ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ ÄÉºËÈÉÇÔ ÐÑÍ ËÀ¼ÐÈÍ ¼ÀÔ
ÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS,17+
Η ACE Ηλεκτρονικά ΙσχύοςÄÐÍÁÀÏ»ÊÀÈÄÈÑÖÕÇºÌÇ ÀÏÍÖÐ¼À ÐÑÍÌ ÊË¬ÃÍ ÑÇÔ ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔ 
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÉÍÈÊÍÌ½ÇÐÇÔÇËÄÊÑÏÈÊ»ÔÄÌºÏÆÄÈÀÔ
À½ÑÍÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈÊÀÈÄÆÀËÎÌÄÈª¬ÕÌÍÖÄ
¬ÑÍÍÆÈÀÌÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÒºÐÇÑÍÖ
Διευθυντή Τεχνικής Υποστήριξης
(κωδ. θέσης: ΤΜ18)
Περιγραφή θέσης:
qÈÄ¿ÒÖÌÐÇÑÄÕÌÈÊÍ¿Ñ»ÀÑÍÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¦ÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÄÏÆÀÐÈÎÌÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
ÊÀÈÄÈÐÊÄÖÎÌ
q Ì¬ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ ÐÕÄÃ¼ÀÐÇ
Ë¿ÐÄÓÌÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
q¢ÈÒÖÇÑ»ÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇÄÖÒ¿ÌÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÈÐÕ¿ÍÖÐÀÔÐÕÄÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
¢®°)%
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÐÖÐÑ»ÀÑÀ614 ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬
ÈÐÕ¿ÍÔ ÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖ§40GGJDFÊÀÈÑÍÖ.47JTJP
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
q¢ÈÒÖ¼ÀÆÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
ÄÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Η εταιρία παρέχει:
q§½ÌÈÇÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖÁÀÐ¼×ÄÑÀÈ
ÐÑÇÌÀÍÈÁÀ¼ÀÄÊÑ¼ÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÍË¿ÊÀËºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈCPOVT
ÓÔÄÈÁÏ¬ÁÄÖÐÇÑÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÐÇÄÈÎÀÑÀ Ä ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link:
IUUQTTXSHS327CS ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ ÑÍÌ ÊÓÃÈÊ½
ÑÇÔÒºÐÇÔ°§

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Marketing Assistance
Business Process Optimization & Automation in a
Document Centric World (www.docuclass.eu & www.
cima-software.com) CIMA Software EMEA represents
the DocuClass software suite in Europe. DocuClass™
is one of the most robust, flexible and scalable ECM
software solutions in the market today. DocuClass
is designed to organize, distribute, standardize,
and control how documents are managed within a
company’s business environment, thereby effectively
streamlining business processes. We are looking to
hire under contract a passionate and results oriented
social media & internet marketing assistance, to work
with us and become an active part in our success stories.
Qualifications & experience:
q6OJWFSTJUZPSUFDIOJDBMVOJWFSTJUZEFHSFF
in marketing, advertising or information systems
q.JOJNVNZFBSFYQFSJFODF
q,OPXMFEHFPGTPDJBMNFEJBUPPMTBOEUFDIOJRVFT
q,OPXMFEHFPG8PSEQSFTT PSBTJNJMBS$4. 
a plus
q8PSLJOHLOPXMFEHFPG.JDSPTPGU0GGJDF
applications
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOHSFFL&OHMJTI 
additional languages will be considered a plus
q1SFTFOUBUJPOTLJMMT
q%FUBJMPSJFOUFE
q"CJMJUZUPNVMUJUBTL
q"XJMMJOHOFTTUPMFBSOOFXUIJOHT
Company offers: A competitive remuneration
package, bonus package, continuous training and
flexible working environment
Please forward your English cv to link: https://swr.
gr/b34rv RVPUJOHUIFreference code SC-102. All
applications will be treated in strict confidence.
Forum SA is seeking for a full time:
Digital Content Manager
The Content Manager will manage content creation
for the company’s digital assets (9 corporate websites,
newsletters, social media, digital advertising
campaigns). He/she will work closely with the digital
coordinator, the marketing director and the design team.
Responsibilities:
q0WFSTFFJOHBMMDPOUFOUDSFBUJPOBDUJWJUJFT
for the company’s digital campaigns
q8PSLJOHDMPTFMZXJUIUIFEJHJUBMNBSLFUJOH
team to devise a web content strategy
q8SJUJOHFOUFSUBJOJOHBOEJOGPSNBUJWFTFBSDI
engine optimised copy
q5BSHFUJOHLFZXPSETTFUCZUIFEJHJUBM
marketing team and basing articles on them
q,FFQJOHVQUPEBUFXJUIJOEVTUSZCFTUQSBDUJDF
and monitoring content activities of competitor
websites
q"TTJTUJOHUIFEJHJUBMDPPSEJOBUPSXJUIBEIPD
copywriting
q3FQVSQPTJOHDPOUFOUGPSEJGGFSFOUNFEJVNT
including social media and video
Background:
qZFBSTFYQFSJFODFXPSLJOHBTBDPOUFOU
manager in a Β2Β company
q%FHSFFJODPNNVOJDBUJPO KPVSOBMJTN
or marketing
*OBEEJUJPOUPBQPTJUJWFXPSLFOWJSPONFOU 'PSVN4"
also offers a competitive salary and comprehensive
benefits package.
4FOEVTZPVSDWBUUIFlink: https://swr.gr/CMFDu
Το Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες αποτελεί ένα
από τα κορυφαία ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Ήδη από το
 ½ÑÀÌÉÄÊ¼ÌÇÐÄÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ºÆÈÌÄÐ¿ÁÍËÍÑÍÖÌÇÐÈÍ¿ÄÑÇÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊ»ÑÍÖ
ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»ÐÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÀËËÈÊ»Ô¯ÈÁÈºÏÀÔ§ÄÑ¬
ÑÇÌÀÌÀÊÀ¼ÌÈÐ»ÑÍÖ ÍÖÍËÍÊËÇÏÎÒÇÊÄÄÄÈÑÖÕ¼À
ÑÍ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÐ»ÄÏÀÃÈÀÒºÑÄÈÃÓ¬ÑÈÀ
ÊÀÈÐÍÖ¼ÑÄÔ ÇÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÑÓÌÍÍ¼ÓÌ
ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄÀ½ËÖÑÇÀÏÍÌ¼ÀÄÑÍÌÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÊÀÈ
ÑÇÌÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄÑ¬ÑÇÌ
ÏÎÑÇºÏÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÑÍ1PTFJEPOJPO(SBOE
Hotel ÄÉÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÌÀÀÍÑÄËÄ¼ÐÇÄ¼ÍÀÌÀÅÍÏ¬ÔÑÓÌ
ÄÑÐÎÌ, ½ÌÑÀÔÑÀÖÑÈÐºÌÍÄÑÇÌÊÍÐÍÍË¼ÑÈÊÇ
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 ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ link:
https://swr.gr/F6mLw. Συστάσεις απαραίτητες.
XFMMFTUBCMJTIFEBOEIJHIMZTVDDFTTGVMJOUFSBDUJWF
BHFODZCBTFEJO"UIFOT (SFFDF TFFLTB
Market Research Trainee
Key responsibilities:
q4VQQPSUQSJNBSZNBSLFUSFTFBSDIQSPKFDUT FH
TJHOJGJDBODFDIFDL RVFTUJPOOBJSFQSPHSBNNJOH 
focus group organizing, etc.)
q$POEVDUTFDPOEBSZSFTFBSDI
q'VMGJMMBENJOJTUSBUJWFUBTLTOFFEFEGPSQSPKFDU
execution
Required qualifications:
q4UVEFOUPSSFDFOUHSBEVBUFJOPOFPGUIF
following fields: business administration,
economics, mathematics, statistics, marketing
and communication

q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIBOEHSFFL 
both written & verbal
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG.40GGJDF
(Word, Excel, Power Point)
q#BTJDLOPXMFEHFJOSFTFBSDI
(at an academic level)
q#BTJDEJHJUBMNBSLFUJOHLOPXMFEHF
What we offer:
q"SFMBYFEXPSLJOHBUNPTQIFSF
q1FSTPOBMJ[FEXPSLJOHTUBUJPO
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'SFFUJDLFUTUPTFNJOBST
q1PTTJCMFUSJQTBSPVOE(SFFDFPS&VSPQF
q'SFFDPGGFF
Apply to link: IUUQTTXSHS-RB":. All applications
will be treated as confidential.

Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÌÑÀÕ¿ÑÀÑÀ
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍ½ÈËÍ
q³ÏÈÐÑÍÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇ
¤ÒºÐÇÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÇÈÄÖÒ¿ÌÑÏÈÀ
ÈÍ¼ÊÇÐÇÔ ÌÒÏÓ¼ÌÓÌ½ÏÓÌ
ÏÍÒÄÐ¼À ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÔÖÍÁÍË»ÔÀÈÑ»ÐÄÓÌºÓÔÑÍ
¬ÁÁÀÑÍ®ÊÑÓÁÏ¼ÍÖÐÑÍIUUQTTXSHSMPU0
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔ ÐÑÍÒºÀÑÍÖFNBJMÑÍÌÑ¼ÑËÍÑÇÔÒºÐÇÔ
±Ä¿ÒÖÌÍÔÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÌÒÏÎÈÌÍÖÖÌÀÈÊÍ¿
ÀÏ¬ÊËÇÐÇÌÀÐÑÀËÍ¿Ì½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÄ¼ÌÀÈ
ÐÖÁÀÑ¬ÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÍÖÀÀÈÑÍ¿ÌÑÀÈ°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÒÀ
ÀÀÌÑÇÒÍ¿ÌÐÑÍÑºËÍÔÑÇÔÄ¿ÏÄÐÇÔÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ

Jysk is looking for a dedicated:
Recruitment Specialist
Are you willing to go the extra mile? Do you consider
it exciting to work for a fast expanding multinational
SFUBJMDPNQBOZ %PZPVFOKPZXPSLJOHJOBGBTUQBDFE
environment with constant challenges? Then you
might be the one we are looking for.
You bring dedication and you…
q*NQMFNFOUSFDSVJUNFOUDPODFQU
q1MBOSFDSVJUNFOUBOEGPMMPX
up on the recruitment process
q"UUSBDUDBOEJEBUFTUISPVHIEJGGFSFOUDIBOOFMT
q1PTUKPCBEWFSUJTFNFOUTGPSEJGGFSFOUQPTJUJPOT
(for both stores and head office)
q4DSFFODWT
q$POEVDUQIPOFJOUFSWJFXTBOEJOUFSWJFXT
q1BSUJDJQBUFJODBSFFSFWFOUTBOEKPCGBJST
q$PPQFSBUFXJUIJOUFSOBMBOEFYUFSOBMQBSUOFST
q4VQQPSUSFUBJMEFQBSUNFOUJOSFDSVJUNFOU
process
q1BSUJDJQBUFJOPUIFS)3UBTLT
You meet possibilities and we offer you…
q0QQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBOEQSPGFTTJPOBM
development
q5IFPQQPSUVOJUZUPTVQQPSUUIFFYQBOTJPO
of a large organization
q"DVMUVSFXJUIGBTUBOEQSBDUJDBMEFDJTJPO
at all levels in the organization
q"TUSVDUVSFBOEDPODFQUTUIBUDSFBUF
opportunities for you to deliver excellent results
q"HSFBUDPNQBOZDVMUVSF
q"OBUUSBDUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q1SJWBUFIFBMUIJOTVSBODFQSPHSBN
The suitable candidate must be fluent in English
both oral and written.
5IF KPC JT CBTFE JO +ZTL IFBE PGGJDF JO "UIFOT
+ZTLIBTFYQBOEFEGSPNPOFTUPSFJO%FONBSLJO
UPNPSFUIBO TUPSFTXPSMEXJEFUPEBZ
In order to secure future growth, we need the best
FNQMPZFFT4FJ[FUIJTHSFBUPQQPSUVOJUZUPCFDPNF
QBSUPG+ZTL*GZPVCSJOHEFEJDBUJPO ZPVXJMMNFFU
possibilities. Apply to link: IUUQTTXSHSKL*YJ to
take charge of your career. Need more information?
$MJDLIFSFUPSFBENPSFBCPVU+ZTLBTBXPSLQMBDF
[IUUQTKPCKZTLHS].

Marketing Manager
About us: Recom stands at the forefront of the
solar energy industry and has established corporate
branches worldwide. In all of its operations, the
company maintains ‘best workplace practices’ and
VQIPMETUIFIJHIFTUFUIJDBMTUBOEBSET3FDPNJT
BOFRVBMPQQPSUVOJUZFNQMPZFSXIPQSJEFTJUTFMG
for its diverse background and has developed its
workforce based solely on skills and expertise.
About the role: 3FDPN JT DVSSFOUMZ TFFLJOH UP
recruit a results-oriented Marketing Manager to
KPJOJUTUFBNJOUIF"UIFOTCSBODIPGGJDF5IFJEFBM
candidate will be a business-oriented professional
with prior experience marketing operations, brand
& communications strategy.
In detail:
q%FWFMPQJOHUIFNBSLFUJOHTUSBUFHZGPSUIFDPNQBOZ
JOMJOFXJUIDPNQBOZPCKFDUJWFT
q0WFSTFFJOH JNQMFNFOUBUJPO PG UIF NBSLFUJOH
strategy, including campaigns, events, digital
NBSLFUJOHBOE13
q8PSLJOHDMPTFMZXJUIUIFDPNQBOZTTBMFTUFBN 
FOBCMJOHUIFNUPNFFUUIFJSDPNNFSDJBMPCKFDUJWFT
by providing them with appropriate tools, materials
and presentations
q.BOBHJOHTPDJBMNFEJBQSFTFODFBOEEJSFDUQSPHSBNT
to improve social media reputation and recognition.
q.BSLFUJOHDPNNVOJDBUJPOTPOMJOFBOEPGGMJOF
content management
What you need:
q-BOHVBHF/BUJWFPSCVTJOFTTGMVFOUJOFOHMJTI 
written and spoken
q%FHSFF#BDIFMPSTEFHSFFJONBSLFUJOH
or related field
q&YQFSJFODF.JOJNVNPGZFBSTSFMFWBOU
experience with proven track record of success
in senior marketing roles
q0SHBOJ[BUJPOBMTLJMMT.BYJNVNPSHBOJ[BUJPOBM
collaboration skills and the ability to prioritize
multiple competing tasks seamlessly, with excellent
attention to detail
q"UUJUVEF&YDFMMFOUQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT BOBMZUJDBM
capabilities and collaboration skills, the ability to
work under pressure and tight deadlines
q'MFYJCJMJUZ"QPTJUJWFBUUJUVEFBOEQSPGFTTJPOBM
demeanor, along with the flexibility to work in a
rapidly changing environment
q-JGFTUZMF"CJMJUZBOEXJMMJOHOFTTUPUSBWFM
Professionals fitting the above description may
forward their Cvs in English to link: https://swr.
HS58[Q. For more information visit www.recomsolar.com

Η εταιρία Παλίρροια-Σουλιώτης Α.Ε. ÄºÃÏÀÑÍ
ÍÕÈËÄÀÏÕÈÀÊ»ÔÍÃÍ¿ªÀÕÌÎÌÍËÈÑÈÊÎÌ ÄÏ¼ÍÖÕÈËÀ½ÑÇÌ Ò»ÌÀ ÊÀÑºÕÄÈÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
ÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÄÑÍ¼ÓÌÆÄÖ¬ÑÓÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
ÊÀÈ ÐÇÀÌÑÈÊ» ÄÉÀÆÓÆÈÊ» ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀ ÈÀ ÑÍ
ÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍÑÇÔ ÐÑÀÍËÈÑÈÊ¬¢ÖÁÍ¼ÀÔ ÇÄÑÀÈÏ¼À
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÐÑÄËÄÕÎÐÄÈÑÇÒºÐÇ
Υπεύθυνος Διαχείρισης
Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιγραφή θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
qÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÐÖÌÄÌÑÄ¿ÉÄÓÌÄÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
qÖÄÑÍÕ»ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÏÍÐË»ÂÄÓÌ 
ÀÍÕÓÏ»ÐÄÓÌÊÀÈÐÖÁ¬ÐÄÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
ÄÈËÍÆ»ÔÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
q´ÆÊÀÈÏÍÔÄÌÑÍÈÐ½ÔÀÌÀÆÊÎÌÐÄÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ ÐÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÖËÍÍ¼ÇÐÇË¬ÌÍÖÏÍÐË»ÂÄÓÌ
ÌºÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÍÖÐÑÏÀÑÇÆÈÊÍ¿
ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÍÏÆÀÌÍÆÏ¬ÀÑÍÔÊÀÈÀÌÀÌºÓÐÇÑÓÌÄÈºÏÍÖÔÄÏÈÆÏÀÅÎÌÒºÐÄÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÑÇÔÍËÈÑÈÊ»ÔÀÍÈÁÎÌ
ÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÈÄÈÊÀÈÏÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÊÀÈÀÏÀÊ¼ÌÇÐÇÔÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÈÔÃÈÄÖÒ¿ÌÐÄÈÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÆÈÀÑÍÌ
ÐÕÄÃÈÀÐ½Ë¬ÌÍÖÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÓÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÊÀÈÍËÈÑÈÊÎÌÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÒÄ¬ÑÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇ¬ÏÈÐÑÍÖÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÊË¼ÀÑÍÔ
ÄºÅÀÐÇÐÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÉ¿½ËÓÌ
ÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌÑÍÖÍÏÆÀÌÈÐÍ¿
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÃÄÈÊÑÎÌÀÌÒÏÎÈÌÍÖ
ÃÖÌÀÈÊÍ¿ÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊ½ÑÖÕ¼ÍÐÑÇÈÍ¼ÊÇÐÇ
¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÑ»À)3
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤± 8PSE &YDFM 0VUMPPL
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÐÑ½ÕÓÌ
q Ì¬ÑÖÉÇ ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ¬ÌÄÐÇÐÑÈÔ
ÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ ÄÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔÆÏÀÑÍ¿
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊÍ¿Ë½ÆÍÖ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÐÕÍËÀÐÑÈÊ½ ÐÖÌºÄÈÀÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌÊÀÈÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÑÀÉÈÃÈÎÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½

Το Royal Hotel ThessalonikiÒºËÄÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Στέλεχος Marketing
Αρμοδιότητες:
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»Ô
q.BSLFUBOBMZTJT
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇTPDJBMNFEJB
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌ
qÏÀÅÈÐÑÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÑÓÌºÐÓÌ
ÏÍÁÍË»Ô
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑ»ÀÑÍÔNBSLFUJOH»ÀÌ¬ËÍÆÇÔ
ÐÕÍË»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍ
Ñ»À ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
»ÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
(Outlook, Word, PowerPoint, Excel)
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHSX[N

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Η εταιρία Amco A.B.E.E.Ä¼ÌÀÈÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌË¿ÐÄÓÌÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ¤
ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Προϊστάμενο Λογιστηρίου
(κωδ. θέσης: FD01_18)
Αρμοδιότητες:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ½ËÓÌÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
ÑÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ
ÏÍÔÃÇ½ÐÈÀÑÀÄ¼ÀÊÀÈÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô
qÈÄÖÒ¿ÌÄÈÊÀÈÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÍÌÑÀÄÈÀÊ½ÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈÄ¼ÌÀÈÀÏ½ÃÈÍÔÆÈÀ
ÑÍÌÈÐÑÓÑÈÊ½ºËÄÆÕÍÀÖÑÍ¿ÊÀÈÑÇÌÄÏ½ÒÄÐÇ
ËÇÏÓ»½ËÓÌÑÓÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÀÏÀÊÍËÍÖÒÄ¼ ÑÇÌ ÄÍÏÈÊ»  ÑÈÍËÍÆÈÀÊ» ÊÀÈ
ÈÐÑÓÑÈÊ»ÍËÈÑÈÊ»ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈ
ÄÑÀËÍÈ¬Ñ»ÀÑÀÀÖÑ»Ô
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÐÖÌÑÍÌÈÐ½
ÑÓÌÄÑ»ÐÈÓÌÀÍÆÏÀÅÎÌÀÍÒ»ÊÇÔ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ¥°ÆÈÀÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÊÀÈËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÍÏÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇ
ËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÄÆÆÏÀÅÎÌ
q3FQPSUJOHÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ

Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ ÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ ÄÁÈÁË¼ÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÁÈÁË¼ÓÌÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔÌÍÈÊÎÌÏÍÐÎÓÌ 
¦¨  ¨ 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¢
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ&31 ÄÈÃÈÊ¬
Microsoft Navision
qÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊÎÌ ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿
ËÍÆÈÐÈÊÎÌÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Παρέχονται από την εταιρία:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍlink: https://swr.gr/u4FLoÐÇÄ¼ÓÀ
¬ÄÐÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÈÀ½ËÀÑÀ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
ÈÀ ÐÑÄËºÕÓÐÇ ÑÍÖ ÄÆ¬ËÍÖ Ç ÊÄÏÃÍÐÊÍÈÊÍ¿
ÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Το Χαμόγελο του Παιδιού×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
Υπεύθυνος Οικονομικού Τμήματος
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÒºÐÄÈÔÖÄ¿ÒÖÌÍÖ
ËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ$3. 
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ4PGU0OFÄÍÏÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ 
ÆÄÌÈÊ»ËÍÆÈÐÑÈÊ»
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ&YDFM
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ¢ ¨ ÅÍÏÍËÍÆ¼À
ÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔ ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÊÄÅÀËÀ¼ÍÖ
ÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇÔÏÍÙÍËÍÆÈÐÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÐÄÏÍÅÍÏÈÊ½ÊÀÈÆÏÀÑ½Ë½ÆÍ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÔÄÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍ¬ÃÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À ÀÀÈÑÇÑÈÊ»ÊÀÈÐÊËÇÏ»
δουλειά)
qÀÍÏÄ¼ÌÀÀÏºÕÄÈËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇ
ÏÍÔÑÍ ÐÑÍÍÍ¼ÍÊÀÈÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈ
ÄÑÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÍÈÊÍÌÍÈÊºÔÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q±ÂÇË»ÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÏÍÇÆÍ¿ÄÌÄÔÒºÐÄÈÔ
ÄÊÀË¬ÀÍÑÄËºÐÀÑÀ ÍÖÌÀÍÏÍ¿Ì
ÌÀÀÍÃÄÈÕÑÍ¿Ì
Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Περιοχή εργασίας:§ÀÏÍ¿ÐÈ  Ò»ÌÀ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlink: https://swr.gr/
Y;1 ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½°ÀÐÑÍÈÕÄ¼À
ÍÖÖÍÁ¬ËÄÑÄÒÀÕÏÇÐÈÍÍÈÇÒÍ¿Ì½ÌÍÀ½°Í
²À½ÆÄËÍÑÍÖÀÈÃÈÍ¿ÊÀÈÒÀÃÈÀÆÏÀÅÍ¿ÌÄÑÇÌ
¬ÏÍÃÍÇÌÎÌ
Internal Auditor & Compliance Analyst
Athens, Attica, Greece (IA 001)
Description: In Wind we are committed to becoming an
outstanding independent telecommunications company
JOUIF&VSPQFBONBSLFU EFMJWFSJOHVOJRVFWBMVFGPS
money services to our customers. Our ambitious
commitment mobilizes us to keep evolving, to seek
out new challenges and to change, without fear, in a
creative and empowering environment! All these elements
create a high performance culture, characterized by the
passion, talent and competencies of our employees.
8FTFFFBDIOFXDPMMFBHVFBTBVOJRVFUFBNNFNCFS
BOEBNBKPSJOWFTUNFOUGPSPVSDPNQBOZTGVUVSF BOE
now we are looking for a talented and highly motivated
*OUFSOBM"VEJUPS$PNQMJBODF"OBMZTUUPKPJOBUFBN
of bright professionals.
Main tasks:
q%FTJHOBOEFYFDVUFGJOBODJBMBOEPQFSBUJPOBM
audit programs to address high risk areas
q"TTFTTPQFSBUJPOT CVTJOFTTTZTUFNT
and the control environment to identify
potential areas of improvement
q1SFQBSFBOEQSFTFOUBVEJUSFQPSUT
q&WBMVBUFUIFTJHOJGJDBODFPGBVEJUGJOEJOHT
and make practical recommendations to senior
management
q1MBOBOEDPPSEJOBUFPQFSBUJPOBMBDUJWJUJFT
to ensure compliance with ethical or regulatory
standards
q4VQQPSUBOENPOJUPSUIFEFWFMPQNFOU
of the compliance management system
q*OWFTUJHBUFDPNQMBJOUTBOEDPPSEJOBUFBDUJPO
plans with other departments.
q4FSWFBTBMFBEFSXJUIJOUIFCVTJOFTT 
to drive organizational change
q$PNNVOJDBUFXJUIBOEFEVDBUFQSPDFTT
owners, on the importance of controls
for an effective control environment
Requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO 
finance, economics, law or other related
discipline
q.BTUFSEFHSFFJOPOFPGUIFBCPWFGJFMET
will be considered a strong asset
q"UMFBTUZFBSTFYQFSJFODFFJUIFSJOBVEJU 
compliance or relevant departments
q3FMFWBOUDFSUJGJDBUJPOJOJOUFSOBMBVEJU 
compliance or pursuing at least one of the
GPMMPXJOH $*"$$&1*$'&$*4" XJMMCFUBLFO
under serious consideration
q"$-LOPXMFEHFXJMMCFDPOTJEFSFEBQMVT
q*OUFHSJUZ UFBNXPSLTQJSJUBOEQSPGFTTJPOBMJTN
q8SJUJOHDMFBS DPODJTFSFQPSUTGPSVTF
by key stakeholders
q8PSLJOHXJUINBOBHFNFOUUPEFWFMPQ
solutions for any issues identified.
q&YDFMMFOULOPXMFEHFBOEDPNNBOEPG&OHMJTI
MBOHVBHFBOEDPNQVUFSTLJMMT .40GGJDF &YDFM
and PowerPoint)
q4USPOHFUIJDBMBUUJUVEF
Apply to this link: IUUQTTXSHS+:FP
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Financial Controller
The Financial Controller has overall responsibility
of the Finance Department: accounting, financial
reporting, cash and investment management, budget
BOEGPSFDBTUQSFQBSBUJPO3FQPSUJOHUPBOEQBSUOFSJOH
with the client CFO’s, the Financial Controller will
collaborate and communicate with the company’s
core leadership team, providing financial information
to ensure the current and future financial health
of the company.
Responsibilities:
q"DDPVOUJOH(FOFSBMPWFSWJFX
of the accounting process
q8PSLJOBDSPTTGVODUJPOBMBOEDPMMBCPSBUJWF
role spanning accounting, finance, billing,
operations and tax
q&OTVSFTFYQFOTFTBSFJOMJOFXJUIBQQSPWFE
budgets
q1SPGFTTJPOBMMZFOHBHFXJUIDMJFOUTPOCJMMJOH
and payment
q.BOBHFCBOLJOHQSPDFTTFT
q1SFQBSBUJPOPGGJOBODJBMSFQPSUT
and presentation of findings to top management
q3FTQPOTJCMFGPSBMMGJOBODJBMSFQPSUJOH DBTI
flow analysis, and financial forecasting
q%FWFMPQMFBO FGGFDUJWFBOEFGGJDJFOUDPOUSPMT
over key processes
q&OHBHFTXJUI*5UPDPOTUBOUMZFOIBODF&31
capabilities
Minimum requirements:
qZFBSTFYQFSJFODFJOBDDPVOUJOHBVEJU
(preferably with an audit firm)
q4PMJEGJOBODFTLJMMT
q4USPOHMFBEFSTIJQBOEDMFBSDPNNVOJDBUJPO
(verbal and written) skills
q%FTJSFUPBDUBTQBSUPGUIFMFBEFSTIJQUFBN
in strategically shaping the organization
q'MVFOUJO&OHMJTI
q#BDIFMPSEFHSFFJOBDDPVOUJOHPSBSFMBUFE
field
q1SPGFTTJPOBMGJOBODFBDDPVOUJOHRVBMJGJDBUJPO
(ACCA, ACA, FCA, CPA, etc.) will be considered
a plus
If you wish to apply for the above position please
send your cv to: IUUQTTXSHS&HM;I
§ÄÆ¬ËÍÔ½ÈËÍÔÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÍÖÑÍÖÏÈÐÍ¿ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπάλληλο για το Τμήμα Προσφορών
(Quotation)
ÈÀ½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÑÇÔÆÏÀÅÄ¼À
ÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÍÑÍÖÏÈÐ½ (*5'*5
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑ»ÀÑÍÔ
ÏÍÐÅÍÏÎÌÊÍÐÑÍËÍÆ»ÐÄÓÌÀÊºÑÓÌ
ÐÄÑÍÖÏÈÐÑÈÊ½ÆÏÀÅÄ¼Í
qÏÍÙ½ÒÄÐÇÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÊÀÈÈÐÀÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDF
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍIUUQTTXSHS%J6

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

ÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÀÔÐÑÇΔυτική Μακεδονία,
ÄÈÒÖÍ¿ÄÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÄ
Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿):
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
q Ì¬ÑÖÉÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇ
ÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏ½ÆÏÀÀÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
qÏÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍhttps://swr.gr/yC0be και
ÄÈËºÆÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό θέσης MNG55.
¢ÑÀÈÏ¼ÀÄºÃÏÀÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÄÈÃÎÌÊ»ÍÖ %*:
ÊÀÈÑÍÖIPNFJNQSPWFNFOU ÀÌÀ×ÇÑ¬ºÌÀ  ¬ÑÍÍ
ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
Υπάλληλος Έκθεσης
Υποστήριξη Πωλήσεων
Περιγραφή θέσης:®ÇÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÑÇÌÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Προφίλ υποψηφίων:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥ ¢¥ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÊÀÈNBSLFUJOH
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÓË»ÐÄÈÔÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÆÏÀÑ»ÔÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½Ô¤±ÊÀÈÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
Microsoft
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇTPDJBMNFEJB
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ

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

8

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018

q¢ÈÒÖÇÑ»ÇËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkhttps://swr.gr/LdmwX Äκωδ.
HUMRSE2§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀ
ÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Καταστημάτων
(Αθήνα, Αττική)
Η εταιρία Voi & Noi:
q¢¼ÀÐÑÄÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀËÈÀÌÈÊ»Ô
ÎËÇÐÇÔÖÍÃÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
qºËÍÖÄÌÀÆ¼ÌÍÖÄÍÈÍÀÆÀÇºÌÍÔ
ÏÍÍÏÈÐ½ÔÑÍÖÊ½ÐÍÖÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ
ÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÖ½ÃÇÐÇÔÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
q ÌÀÑÖÐÐ½ÀÐÑÄÊÀÈ×ÇÑ¬ÄÌºÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
Ä½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
Η θέση:±Ä¿ÒÖÌÍÔ¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ¦ÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
Αποστολή θέσης:¤ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÐÄÄ¼ÄÃÍÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÔÏÍØ½ÌÑÓÌ ÖËÍÍ¼ÇÐÇÔÑÓÌÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌ
ÄÌÄÏÆÄÈÎÌ ÄÅÀÏÍÆ»ÔÑÇÔÄÍÏÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»ÔÊÀÈ
ÄËºÆÕÍÖ ÑÇÔ Ñ»ÏÇÐÇÔ ÑÓÌ ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ ºÊÃÍÐÇÔ
ÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
Κύριες αρμοδιότητες:
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÍÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÆÈÀÑÇ
ÃÈ¬ÕÖÐÇÑÍÖÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÍÏ¬ÀÑÍÔ ÑÓÌÀÏÕÎÌÊÀÈÀÉÈÎÌ ÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÌÍÌÈÐÎÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÑÓÌ
ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÏÍÑÄ¼ÌÄÈÁÄËÑÈÎÐÄÈÔÐÑÈÔ
Ö¬ÏÕÍÖÐÄÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÀÌÑÈÊÄÈÄÌÈÊ½ÐÊÍ½ÑÇÌ
À¿ÉÇÐÇÑÇÔÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑ¬ÔÑÍÖÔ
qÈÀÍÏÅÎÌÄÈÐÄÄÁÃÍÀÃÈÀ¼ÀÁ¬ÐÇÑÇÌÀÌÀË»ÏÓÐÇ
ÑÓÌÀÍÒÄ¬ÑÓÌÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÐÖÌÑÍÌ¼×ÍÌÑÀÔ
ÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐ»ÑÍÖÔÄÑÍÑ»ÀMPHJTUJDT
qÏÍÐÃÈÍÏ¼×ÄÈÑÍÖÔÊÓÃÈÊÍ¿Ô ÍÈÍÍ¼ÍÈÏºÄÈÌÀ
ÑÍÍÒÄÑÇÒÍ¿ÌÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀPVUMFU
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÈÔÍÀÃÈÊºÔÄÈÐÑÏÍÅºÔ ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
À½ÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÍÑºËÍÔÑÇÔÊ¬ÒÄÐÄ×½Ì
q¢ÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÏÍÁÍË»ÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÍÔÄÑÍÖÔÄÈÒÄÓÏÇÑºÔÊÀÈÑÍÖÔÖÄ¿ÒÖÌÍÖÔ
qÀÏÀËÀÁ¬ÌÄÈÊÀÈÐÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÌÄ¼ËÖÐÇÑÓÌÄÊÊÏÄÍÑ»ÑÓÌ ÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»Á¬ÐÇ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÌÇºÏÓÐÇÔÑÓÌ
ÀËËÀÆÎÌÑÈÍËÍÆÈÀÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»ÔÐÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÃÈÀÌÍ»ÑÍÖÏÍÓÒÇÑÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿ÐÑÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖ ÀÅ¼ÐÄÔ ºÌÑÖÀ ÀÍÐÑÍË»
ÀÆ¼ÓÌTUBOET
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ ÐÑÍNBSLFUJOHÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½Ä¼ÄÃÍÐÍÖÃÎÌ ÄÈÒÖÇÑ½ 
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔËÈÀÌÈÊ»Ô
ºÌÃÖÐÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÕÄÈÏÈÐÍ¿TPGUXBSF
/BWJTJPOÊÀÈ-43FUBJM
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ#*ÄÏÆÀËÄ¼À
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ
.40GGJDF
Δεξιότητες:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÍÏÆÀÌÓºÌÇÔÍ¬ÃÀÔ
q ÌÀËÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÀÏÀÆÓÆÈÊ¬Ö½¼ÄÐÇ
qÈÀÊÏ¼ÌÄÑÀÈÆÈÀÑÇÌÍÀÃÈÊ½ÑÇÑ¬ÑÍÖ
Εμείς προσφέρουμε:
q ÀÐÕ½ËÇÐÇÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÏÍÕÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHSK3C% Ä ÊÓÃÈÊ½
ÒºÐÇÔ±Ä¿ÒÖÌÍÔ¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ¦ÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
¤ Tηλεμάρκετινγκ Α.Ε Ç ÄÆÀË¿ÑÄÏÇ ÄÑÀÈÏ¼À
ÓË»ÐÄÓÌÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
ËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
Πωλητή-τρια
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÖÊÄ¼ÍÖ»°¢¥
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ¬ÂÍÆÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÖÌÀÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
Προσφέρονται:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÕÑ¬ÓÏÇ ÄÌÒ»ÄÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍGBY
»ÐÑÍlinkhttps://swrHSF*:
).BSJOPQPVMPT$PGGFF$PNQBOZ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀÑÍÃ¼ÊÑÖÍÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌStarbucks www.
TUBSCVDLTDPNHSÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Store Managers-Κωδικός: SMΑ–18
Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης:
q¢¼ÌÀÈ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ ÆÈÀ ÑÇÌ Ä¿ÏÖÒÇ ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À ÑÍÖ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ Ð¿ÅÓÌÀÄÑÀÏ½ÑÖÀ
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÇÔ4UBSCVDLTÊÀÈÑÇÌ
Ä¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÍÏÒ»ÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼ÇÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÈ
ÑÇÌÄÈÐÀÆÓÆ»ÌºÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
q±ËÍÍÈÄ¼ÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÏÍÐºËÊÖÐÇÔÊÀÈÄÈËÍÆ»Ô
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌË»ÏÇ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÊÀËËÈºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇ¬ÏÈÐÑÍÖ
ÊË¼ÀÑÍÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÀÉ¿ÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
ÑÍÖ ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ  ÀÏºÕÍÌÑ¬Ô ÑÍÖÔ ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ ÀÉÈÍËÍÆÎÌÑÀÔÑÍÖÔÄÑÀÄÏÆÀËÄ¼ÀÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈÀÏÀÊÈÌÎÌÑÀÔÑÍÖÔÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÄÑÍÖÔÄÈÐÊºÑÄÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÅÏÍÌÑ¼×ÍÌÑÀÔÌÀÀÌÀÆÌÓÏ¼ÐÄÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬ÑÈÔ
ÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÔÊÀÈÌÀÄÈË¿ÄÈÑÖÕ½ÌÖÅÈÐÑ¬ÄÌÀÏÍ-

ÁË»ÀÑÀ ÐÖÄÑºÕÍÌÑÀÔÄÌÄÏÆ¬ÐÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
ÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈ
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÈÑÇÐÖ½ÏÅÓÐÇÄÑÈÔÃÈÀÑ¬ÉÄÈÔÑÇÔ
ÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔÀÌÀÅÍÏÈÊ¬ÄÑÇÌÀÀÐÕ½ËÇÐÇÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ
q¢ÈÁËºÄÈ ÊÀÈ ÊÀÑÄÖÒ¿ÌÄÈ ÑÇÌ Í¬ÃÀ ÑÍÖ ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖÎÐÑÄÌÀÃÇÈÍÖÏÆÄ¼ÑÀÈÆÈÀ
ÑÍÖÔÄÈÐÊºÑÄÔÇÄÄÈÏ¼À4UBSCVDLT ½ÓÔÀÖÑ»
ÀÏºÕÄÑÀÈÐÄ½ËÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ4UBSCVDLTÃÈÄÒÌÎÔ
Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇ ÑÄÑÏÀÄÑ» ÄÏÆÀÐÈÀÊ» ÄÄÈÏ¼À ÐÄ
ÒºÐÇÄÖÒ¿ÌÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ»ÊÀÈÍ¬ÃÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÄÌ½ÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÍ¬ÃÀÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÍ¬ÃÀÔ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇÀÀÈÑÇÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
ÓË»ÐÄÓÌ
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÇ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔÍÈÍÍ¼ÄÔ
ÄÑÀÁ¬ËËÍÌÑÀÈÃÈÀÏÊÎÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:ÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥¥¢¦ÐÖÌÀÅºÔ
ÄÑÀÍÈÊÍÌÍÈÊ¬»ÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»ÑÍ
NBSLFUJOH
Ο κάτοχος της θέσης:
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÐÄºÌÀÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
ÃÍÇºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈÌÀÆÌÓÏ¼ÐÄÈÑÍÌÑÏ½ÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÄÌ½ÔÀÆÊ½ÐÈÍÖÇÆºÑÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
qÀ ºÕÄÈ ÑÇÌ ÄÖÊÀÈÏ¼À ÌÀ ÀÏÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÈ ÐÖÐÑÇÀÑÈÊ» ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ Ñ½ÐÍ ÐÕÄÑÈÊ¬ Ä ÑÀ ÊÀÒ»ÊÍÌÑÀ
ÑÇÔÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖ ½ÐÍÊÀÈÆÈÀÑÇÌÀ½ÊÑÇÐÇ
ËÍÈÎÌÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌ
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼Ñ½ÐÍÄÌÑ½ÔÑÍÖ
ÃÈÊÑ¿ÍÖ ÑÓÌ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ  ÀËË¬ ÈÒÀÌÎÔ ÊÀÈ ÐÄ
¬ËËÄÔ ÒºÐÄÈÔ ÄÌÑ½Ô ÑÇÔ ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÄÔ ÑÓÌ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÍÖ
qÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÐÑÍÍÀÃÈÊ½ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½
Ï½ÆÏÀÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
¢¬ÌÒºËÄÈÔÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÍ¬ÃÀÔÀÔÊÀÈÌÀ
×»ÐÄÈÔÑÇÌÄÄÈÏ¼À4UBSCVDLT ÐÑÄ¼ËÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÍÖÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍIUUQTTXSHSM/R"I ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό SMA-18
¢ÑÀÈÏ¼À ÐÑÇÌ ¦¿ÏÍ ÍÖ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ ÐÑÍÌ
ÑÍºÀÑÍÖÕÍÌÃÏÈÊÍ¿ÊÀÈËÈÀÌÈÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖ Ä¼ÃÇ
ÖÄÏÀÆÍÏ¬Ô ×ÇÑ¬¬ÄÐÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Ταμίες
§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSKE53*
Πωλητής/τρια-Ταμίας
Super Market (Αθήνα)
ÑÇÌBazaar Α.Ε,ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌ¡ÄÏÍ¿ÊÀ ½ËÍÈÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔ ÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀ
Ä¼ÌÀÈÃ¼ËÀÐÑÍÌÊÀÑÀÌÀËÓÑ» ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌ¬ÂÍÆÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖ´ÕÍÌÑÀÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄ½ËÇ
ÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÊÀË¿ÑÍÖÄÑÈÔÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÀÌ¬ÆÊÄÔ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔÏÓÑÀÏÕÈÊ½ÔÀÔÐÑ½ÕÍÔÄ¼ÌÀÈÇ
ÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ ÇÄ¼ÑÄÖÉÇÕÀÇËÎÌÑÈÎÌ ÇË»ÏÇÔÊÀÈ
ÄÈËÄÆºÌÇÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÇÐÖÌÄÕ»ÔÏÀÆÀÑÍÍ¼ÇÐÇÏÍÐÅÍÏÎÌÏÍÔ½ÅÄËÍÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
Στην Bazaar Α.Ε εξελισσόμαστε
ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇ
Ï½ÑÀÐÇÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÀÆÍÏÎÌ
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×½ÄÌÍ¿ÔÀÔÑÍÈÃÀÌÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔ
ÀÔÑÇÌ¬ÂÍÆÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Τα καθήκοντά σας:
q ÌÀËÀÁ¬ÌÄÑÄÍÈÊ¼ËÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ 
½ÓÔÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑÀÄ¼ÍÖ ÑÍÌÀÌÄÅÍÃÈÀÐ½
ÑÓÌÏÀÅÈÎÌ ÑÇÌÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔÊÀÈÑÇÌ
ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÀÍÆÏÀÅÎÌ
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÑÄÆÈÀÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈ
ÀÐÕÍËÄ¼ÐÑÄÄÑÇÃÈ¬ÑÀÉÇÊÀÈÑÇÌÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌ
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ  ÑÇÌ ÄÅÀÏÍÆ» ÑÓÌ ÊÀÌÍÌÈÐÎÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÑÇÌÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÄË»ÏÇ»ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
Το προφίλ σας:
q´ÕÄÑÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÑÄËÄ¼ÑÄ
Ï½ÑÖÍÄÖÆºÌÄÈÀÔÀºÌÀÌÑÈÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÀÔÃÈÀÊÏ¼ÌÍÖÌÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
qÀÔÀÏºÐÄÈÇÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
ÊÀÈÍÈÊÍÈÌÍ¼ÐÑ½ÕÍÈ
q¥ÃÀÌÈÊ¬ÃÈÀÒºÑÄÑÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÄÍÏ¼ÍÖ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÕÏÍÌÎÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÅÍÈÑÍÔÖÊÄ¼ÍÖ
Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇ
ÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄÏ¼ÍÖ
ÄÁÃÍ¬ÃÓÌÐÀÔÀÏºÕÍÖÄÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀ
ÆÈÀÑÇÒºÐÇÐÀÔ ÎÐÑÄÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔÀÊ½ÇÊÀÈÀÌÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÑÄ
ÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link
IUUQTTXSHS:./OD
¤Axel ΑccessoriesÄ¼ÌÀÈÈÀÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
½ÃÀÔÄÑÍÁËºÀÑÇÔÐÑÏÀºÌÍÐÄÍË½ÊËÇÏÍ
ÑÍÌÊ½ÐÍ¤ÊÀÈÌÍÑÍ¼À ÇÃÈÍÏÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÑÍ¬ÒÍÔ 
Ç ÆÌÎÐÇ  Ç ÅÀÌÑÀÐ¼À  Ç ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÊÀÈ
ÇÒÄÑÈÊ»ÐÑ¬ÐÇ×Ó»Ô½ËÓÌÑÓÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÑÇÔ
Ä¼ÌÀÈÑÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÍÖÑÇÌºÕÍÖÌÃÈÀÑÇÏ»ÐÄÈÐÄ¼À
ÐÖÌÄÕÎÔÀÌÍÃÈÊ»ÊÀÈÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÍÏÄ¼À

§À×¼ÀÔÍÏÄ¼ÔÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÐÑÍÌÖºÏÍÕÍÊ½ÐÍ
ÑÇÔ½ÃÀÔÊÀÈÌÀÊ¬ÌÄÈÔÑÀ½ÌÄÈÏ¬ÐÍÖÏÀÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀºÐÀÐÄºÌÀÅÈËÈÊ½ ÀÌÒÏÎÈÌÍÊÀÈÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÀ
ÃÈÄÒÌºÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÆÈÀÑÍÌºÍÊÀÑ¬ÐÑÇ¬
ÑÇÔÐÑÀ¬ÑÀ ÑÑÈÊ»ÔÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Προσωπικό Πωλήσεων
McArthur Glen(κωδ. θέσης: ΠΜ03)
Προφίλ υποψήφιας/ου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÍÕÎÏÍÑÇÔºÌÃÖÐÇÔ ÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔÊÀÈÑÓÌ
ÀÉÄÐÍÖ¬Ï
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .T0GGJDF 
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÑÀÕ¿ÑÇÑÀÊÀÈÍÏÒ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÊÑºËÄÐÇ
ÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼À ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ ÏÍÒÖ¼À
ÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ» ÄÈËºÍÌ
ÆËÎÐÐÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
Ενδεικτικές αρμοδιότητες:
qÍÈÍÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÐÕºÐÇÔÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÀ×¼ÑÍÖÔ
q°ÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇ
Ñ¬ÉÇÔÊÀÈÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
q¢¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÐÍÑÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q®ÀÃÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ ½ÌÍ
ÄÅ½ÐÍÌÐÖÆÊÄÌÑÏÎÌÄÑÄÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ À×¼ÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔÐÑÍhttps://
TXSHS9E4ÀÀÀÌÑÇÒÍ¿Ì½ÌÍÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÍÖÀÏÍÖÐÈ¬×ÍÖÌÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Πωλητής Καταστήματος
Ανθοπωλείου/Διακόσμησης (Χαλάνδρι)
¢¼ÐÀÈÄÖºËÈÊÑÍÔÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔQSFNJVN
ÏÍ¿ÕÓÌ§ÍÏÄ¼ÔÌÀÐÖÁÍÖËÄ¿ÄÈÔÀÀÈÑÇÑÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ°ÎÏÀÍÏÄ¼ÔÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÔÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»
ÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À¤ManpowerGroup ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½
ÆÌÓÐÑ»ÔÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÌÒÍÓËÄ¼ÓÌÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÔ ÆÌÓÐÑ»ÔÆÈÀÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀ
ÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÓËÇÑ»ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÆÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Αρμοδιότητες:®ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÒÀºÕÄÈÑÇÌ
ÄÖÒ¿ÌÇÑ½ÐÍÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ½ÐÍÊÀÈÑÇÔÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖ
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
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS0,T1¸ËÀÑÀ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤Γενική Ταχυδρομική ÍÏÆÀÌÈÐ½ÔÄËËÇÌÈÊÎÌ
ÑÍÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÌÀÏÍÕ»ÑÀÕÖÃÏÍÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπεύθυνους Καταστημάτων
ÈÀÑÀÖÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔÐÑÍÌÍ½ ÑÑÈÊ»Ô
Προφίλ:Ï½ÐÓÍÄÈÐÕÖÏ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÀÑ½ÓÌÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊÍ¿ÏÍÅ¼ËÊÀÈºÌÑÍÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈ
ºËÄÆÕÍÖÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÖ½¼ÄÐÇ ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½
ÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
Αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
ÑÍÖÖÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌ
ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÊÀÌ½ÌÓÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
q¢¼ÁËÄÂÇÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÖÍÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
q±ËÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑÏÀÑÇÆÈÊÎÌÄÈËÍÆÎÌ
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
q®ÈÊÍÌÍÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÍÖÐÑ½ËÍÖÍÕÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÑÓÌÀÆ¼ÓÌÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÈÍ¼ÊÇÐÇÔ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
®ÈÊÍÌÍÈÊ»Ô¢ÈÐÑ»ÇÔ
q°ÄÑÏÀÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ0GGJDF4VJUF
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÆÏÀÑ»ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ» 
ÐÄÄËËÇÌÈÊ¬ÊÀÈÀÆÆËÈÊ¬
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÓÌÑÀÕÖÄÑÀÅÍÏÎÌ

®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ ÐÇÄ¼ÓÀ ÐÑÇÌ ηλεκτρονική
διεύθυνση:IUUQTTXSHS.L7(XÄÒºÀ±Ä¿ÒÖÌÍÔ¦ÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÍÌÍÀÑÄÎÌÖÍÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÊÀÈÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿Ì
ÀÖÐÑÇÏ¬ÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ¤Ñ»ÏÇÐÇÊÀÈÇÄÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÑÓÌ ËÇÅÒºÌÑÓÌ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ
À½ÑÇÄÌÈÊ»°ÀÕÖÃÏÍÈÊ»ÒÀÆ¼ÌÄÈÐ¿ÅÓÌÀÄ
ÑÍÖÔ½ÏÍÖÔ ÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÑÈÔÄÈÑÀÆºÔÑÍÖ
ÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÑÇÔ¢¢ÆÈÀÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼À
ÅÖÐÈÊÎÌÏÍÐÎÓÌºÌÀÌÑÈÑÇÔÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÓÌ
ÃÄÃÍºÌÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÆÈÀÄ¬ÔÍÏÄ¼ÑÄÌÀ
ÁÏÄ¼ÑÄIUUQXXXUBYZESPNJLJDPNBCPVUVT¢ÑÀÈÏÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇIUUQXXXUBYZESPNJLJDPNTJUFT
EFGBVMUGJMFTEPDVNFOUTHU@FUBJSJLJ@QBSPZTJBTJQEG
¤Τhe BakersÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Πωλητές/τριες
ÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÇÔ¦ÀËËÈÒºÀÔÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀ
ÃÈÄÖÏ¿ÌÄÈÑÇÌÍ¬ÃÀÑÇÔÀÑÏÄ¿ÍÖÄÌÀÃÇÈÍÖÏÆÍ¿ÄÍÌÀÃÈÊ¬ÊÀÈÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÏÍØ½ÌÑÀ
ÊÀÈÀÖÑ½ÑÍÊ¬ÌÍÖÄÀ×¼ÄÑÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔÀÔ
¼ÌÄÊÀÈÄÐ¿ºËÍÔÑÇÔÍÈÊÍÆºÌÄÈ¬ÔÀÔ
Ο/η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει
να διαθέτει:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ»ÑÇÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q°Í¬ÒÍÔÀÔÆÈÀÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔ
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
¬ÃÄÈÄÔ ÃÎÏÀ ÄÈÃ½ÀÑÀ ÊÀÈCPOVT
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÌÒ»ÄÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÀÍÆÄÖÀÑÈÌ½ÓÏ¬ÏÈÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHSYM3WD
¤ÀËÖÐ¼ÃÀMarket InÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÀÊÀÑ¬ËËÇËÀÐÑÄËºÕÇ
ÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÓÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÄÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Διευθυντές/Υποδιευθυντές
(κωδ. θέσης: MG 2018)
ÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÑÓÌ ÒÇÌÎÌ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥»ÑÖÕ¼ÍÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»Ô»ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÖÒ¿ÌÇÔÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
ËÈÀÌÄÍÏ¼ÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ ÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄ¼ÀÃÈÀÏÊÎÔ
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS*EHV»ÐÑÍÅÀÉ
 ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄ
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Άτομα για το Ταμείο
Καταστήματος
Αποστολή μας: ÑÍTzambaspiti.grÍÄË¬ÑÇÔÄ¼ÌÀÈ
ÐÑÍÄ¼ÊÄÌÑÏÍÑÇÔÏÍÐÍÕ»ÔÀÔºËÍÖÄÏÀÆÀÑÈÊ¬ÌÀÑÍÌÊÀËÍÃÄÕÒÍ¿Ä ÌÀÑÍÌÀÊÍ¿ÐÍÖÄÊÀÈ
ÈËÎÌÑÀÔÄÈËÈÊÏÈÌ¬ÌÀÑÍÌÁÍÇÒ»ÐÍÖÄÊÀÈÌÀÑÍÌ
ÃÈÄÖÊÍË¿ÌÍÖÄÌÀÊ¬ÌÄÈÑÇÐÓÐÑ»ÄÈËÍÆ»Ä¼ÃÍÖÔ
¨ÏÍÌÑ¼×ÍÖÄÌÀÈÊÀÌÍÍÈÇÒÄ¼À½ËÖÑÀ ÌÀÄ¼ÀÐÑÄ
ÈÀÀÉºÕÀÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÊÀÈÌÀÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÉÀÌ¬
Κάθε μέρα:ÑÍÑ»ÀÑÀÄ¼ÍÖÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÅÏÍÌÑ¼×ÍÖÄÆÈÀÑÇÌÍËÍÊËÇÏÓºÌÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌ
ÄËÀÑÎÌÎÐÑÄÌÀÀÍÕÓÏ»ÐÍÖÌÀ½ËÖÑÀÈÊÀÌÍÍÈÇºÌÍÈÀ½ÑÍ5[BNCBTQJUJHS ÐÕÍËÍ¿ÀÐÑÄ
ÄÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑÀÄ¼ÍÖÊÀÈÑÇÐÖÌÀËËÀÆ»Ä
ÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÃ¼ÌÍÌÑÀÔÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀÊÀÈ
ÄÅÀÏ½×ÍÌÑÀÔÑÈÔÍÃÇÆ¼ÄÔÑ¬ÉÇÔÊÀÈÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ
ÄÐÖÌºÄÈÀ ÌÀËÀÁ¬ÌÍÖÄÄÂÖÕÏÀÈ¼À ÖÍÍÌ»
ÊÀÈÑÀÕ¿ÑÇÑÀÌÀÍËÍÊËÇÏÎÌÍÌÑÀÈÍÈÐÖÌÀËËÀÆºÔÄ
ÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÕÓÏ¼ÔÊÀÒÖÐÑÄÏ»ÐÄÈÔÊÀÈÄÌÑ¬ÐÄÈÔ
Για σένα:
q®ÍÈÀÃ»ÍÑÄÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍÑÀÄ¼ÍÒÀÁÍÇÒ»ÐÄÈ ÀËË¬ÃÄÌÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¡ÀÐÈÊ¬ÐÑÍÈÕÄ¼ÀÑÍÖÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÐÍÖÌÀÄ¼ÌÀÈÇÄÖÆºÌÄÈÀ 
ÌÀÍÏÄ¼ÔÌÀÊÏÀÑ¬ÔÑÇÌÂÖÕÏÀÈ¼ÀÊÀÈÑÇÌÇÏÄ¼À
ÐÍÖÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊ¬ÑÓÀ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ ÑÍ
ÕÀ½ÆÄËÍ ÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÇÐÇÀÐ¼ÀÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
Εκπαίδευση:ÀÕÏÄÈÀÐÑÄ¼ÔºÌÀÏ½ÆÏÀÀÁÀÐÈÊ»Ô
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄÏÆ¬ÐÈÓÌÇÄÏÎÌÄÓÏ¬ÏÈÍ
ÓÏÎÌÇºÏÀÄÀÖÑ½ÑÍÃÈ¬ÐÑÇÀÑÍÑ»À¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÒÀÐÍÖÀÏ¬ÐÕÄÈÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀÆÈÀ
ÑÇÒºÐÇÐÍÖÎÐÑÄÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÔÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÊ½ÀÊÈÀÌÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÈÔÐÕÄÑÈÊ»
ÄÄÈÏ¼À°Í½ÌÍÍÖÕÏÄÈ¬×ÄÑÀÈÄ¼ÌÀÈÇÒºËÇÐ»ÐÍÖ
ÆÈÀ¬ÒÇÐÇ®ËÍÊËÇÏÎÌÍÌÑÀÔÐÖÌÄÕ¼×ÄÈÔÀ×¼ÀÔ
ÄÅ½ÐÍÌÑÍÒºËÄÈÔÊÀÈÐÍÖÑÀÈÏÈ¬×ÄÈ ÄÈËºÆÍÌÑÀÔºÌÀ
ÄÖºËÈÊÑÍÓÏ¬ÏÈÍÆÈÀÎÏÄÔÑÇÌÇºÏÀ
Σίγουρα να ξέρεις:¨ÏÍÌÑ¼×ÍÖÄÌÀÃ¼ÌÍÖÄÐÑÍÖÔ
ÀÌÒÏÎÍÖÔÀÔÑÇÌÀÌÑÀÍÈÁ»ÍÖÑÍÖÔÀÉ¼×ÄÈ ÌÀ
ÑÍÖÔÁÍÇÒ¬ÄÌÀÄ¼ÌÀÈÄÖÕÀÏÈÐÑÇºÌÍÈÊÀÈÌÀÑÍÖÔ
ÆÄ¼×ÄÈÀÖÑ½ÍÖÊ¬ÌÍÖÌÈÀÖÑ½ÒÀºÕÄÑÄ½ÌÈÇ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÄÐ¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖÀ½ÑÇÌÇ
ºÏÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
Απολαβές: ½ÑÇÌÇºÏÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄ
ÑÍÌÁÀÐÈÊ½ÈÐÒ½ÍÖÀÌÀËÍÆÄ¼
°Í ÓÏ¬ÏÈÍ ÃÈÀÍÏÅÎÌÄÑÀÈ Á¬ÐÄÈ ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ
ÊÀÑ¬ÑÈÔÎÏÄÔÍÖÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÄ¼ÌÀÈÀÌÍÈÕÑ½ 
ÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÊÀÈ¬ÁÁÀÑÍ 
ÄºÌÀÊÖËÈ½ÄÌÍÏÄ½ÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link https://swr.gr/
T$YJB¤½ËÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÆÈÀÑÍÊËÄ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÔÒÀÆ¼ÌÄÑÀÈºÐÓFNBJM»'BDFCPPL ÆÈ
ÀÖÑ½ÒÀÒºËÀÄÑÍFNBJMÐÀÔÊÀÈÍËÍÆÀÏÈÀÐ½Ô
ÐÀÔÐÑÍ'BDFCPPLÌÀÄ¼ÌÀÈºÆÊÖÏÀ
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°ÍAthens LotusÐÑÇÌ Ò»ÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
ÊÀÑ¬ÐÑÇÀÍÏÆÀÌÈÊÎÌÄÈÃÎÌÄÌÑ½ÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Πωλήτρια
Απαραίτητα προσόντα: 
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÖÆÄÌÈÊ» ÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
Προαιρετικά προσόντα: ÌÎÐÇÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÓÌ
ÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q§½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¤ÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÌºÍÊÀÑ¬ËÖÀÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐ»ÔÀÔ -PUVT$FOUFS ÐÑÍ§ÍÌÀÐÑÇÏ¬ÊÈ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS9W04
ÍÖÀÏºÐÄÈÇ½ÃÀ´ÕÄÈÔÑÇÌÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÐÀÈ
ÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ ÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÔÄÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÑÈÔÄÌÃÖÀÑÍËÍÆÈÊºÔÐÍÖÏÍÑ¬ÐÄÈÔÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÔ ÌÌÀÈ Ñ½ÑÄÄ¼ÐÀÈÑÍ¬ÑÍÍÍÖ
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä¤Αction Line ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÏÍÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇ
ÑÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÃÏÈÊ»Ô½ÃÀÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÀÆÈÀ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÇÌ Πάτρα:
Πωλητή/τριας
Περιγραφή θέσης:
qÓËÇÑ»ÔÓË»ÑÏÈÀÐÄÄÆ¬ËÇÊÀÈÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇ
ÄÑÀÈÏ¼À ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÃÏÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q Ì¬ÃÄÈÉÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌºÐÀÀ½ÈÀÄÆ¬ËÇÆÊ¬À
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄÈÑÖÕÍ¿ÔÄ¼ÑÄÖÉÇÔÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ 
ÄÐÊÍ½ÑÇÌÄÌ¼ÐÕÖÐÇÊÀÈÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
Προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÌÃÏÈÊ»Ô
½ÃÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊÎÌ
ÄËÀÑÎÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
Παροχές εταιρίας:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÈÁºÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS"L§ÄÑ¬ÑÇ
ÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÇÔ DUJPO-JOF 
ÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÄÈÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Store Sales/Luxury Boutique
Job Summary:A-MC$POTVMUJOHPOCFIBMGPGJUTDMJFOU
#PUUFHBEFM4BSUP JTTFFLJOHGPS4UPSF4BMFTQFSTPOOFM
)FTIFXJMMMFBEBOETVQQPSUBMMBDUJWJUJFTJOUIFCPVUJRVF
UPBDIJFWFEFTJHOBUFECVTJOFTTPCKFDUJWFT'VSUIFSNPSF 
UPJOTQJSFBOEOVSUVSFBOVOTVSQBTTFETFSWJDFDVMUVSF
DSFBUJOHXPSMEDMBTTDMJFOUFYQFSJFODFTJOBEZOBNJD
FOWJSPONFOU BOE TUSFOHUIFO DMJFOU SFMBUJPOTIJQT
5PQFSGPSNXJUIQSPGFTTJPOBMJOUFHSJUZJOCPVUJRVF
PQFSBUJPOT TUPDLNBOBHFNFOU UBMFOUNBOBHFNFOU
BOEWJTVBMNFSDIBOEJTJOHQSFTFOUBUJPOBOEGJOBMMZUP
SFQSFTFOUUIFCSBOEBTBOBNCBTTBEPSCZQSPNPUJOH
CSBOEWBMVFTBOEEJSFDUJPO
Location: .D"SUIVS(MFO 4QBUB
Benefits: "UUSBDUJWF DPNQFOTBUJPO  DPNNJTTJPO
CPOVTTUSVDUVSFUPCFEJTDMPTFEEVSJOHTVJUBCMF
DBOEJEBUFDPOTVMUBUJPOT
Job type: 'VMMUJNF
Required experience:
q"UMFBTUZFBSTPGTVQFSWJTPSZNBOBHFNFOU
FYQFSJFODFJOMVYVSZCPVUJRVF
q ZFBSTXPSLFYQFSJFODFJOSFUBJMTBMFT
XJUICBDLHSPVOEJOMVYVSZCPVUJRVF
*GZPVSFJOUFSFTUFEJOUIJTKPC QMFBTFTFOEZPVS
NPUJWBUJPOBOEDWJO&OHMJTIUPlinkhttps://swr.
HSD341SFGFSSJOHcode SMB2018"MMDWTXJMM
CFUSFBUFEJOTUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ
¤Alouette A.E. ÄÀÏÍÖÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÀÈÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÄÏÈÐÑºÏÈ
Πωλήτρια
Η ιδανική υποψήφια πρέπει να διαθέτει:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSXS+D
Πωλητές/τριες-πλήρους απασχόλησης
(Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης)
)JyskÀÌÀ×ÇÑ¬ÀÅÍÐÈÓºÌÍÖÔÄÔÓËÇÑºÔÑÏÈÄÔ¢¼ÐÑÄÏ½ÒÖÍÈÌÀÊ¬ÌÄÑÄÑÇÌÖºÏÁÀÐÇÆÈÀÌÀ
ÊËÄ¼ÐÄÑÄÈÀÎËÇÐÇÀÔÀÏºÐÄÈÌÀÄÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄ
ºÌÀÑÀÕ¿ÑÀÑÀÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÐÖÌÄÕÄ¼ÔÏÍÊË»ÐÄÈÔ ÍËÀÁ¬ÌÄÑÄÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ
ÑÇÌÍ¬ÃÀ°½ÑÄÏºÄÈÌÀÄ¼ÐÑÄÍÖÍÂ»ÅÈÍÔÍÖ
ÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä
Δείχνετε αφοσίωση και:
qºËÄÑÄÌÀÊ¬ÌÄÑÄÓË»ÐÄÈÔ
q¼ÌÄÑÄÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÑÍÖÔÏÍÐÅºÏÄÑÄÈÀÍÌÀÃÈÊ»
ÄÄÈÏ¼ÀÀÆÍÏ¬Ô
qÍÖËÄ¿ÄÑÄÐÊËÇÏ¬ÊÀÈÄ¼ÐÑÄÄÌÄÏÆ½ºËÍÔ
ÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
qÄÕÓÏ¼×ÄÑÄÐÄºÌÀºÌÑÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q´ÕÄÑÄÑÍÊ¼ÌÇÑÏÍÊÀÈÑÇÅÈËÍÃÍÉ¼ÀÌÀÊ¬ÌÄÑÄ
ÊÀÏÈºÏÀÐÑÇ+ZTL
Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:
q´ÌÀÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½CPOVTÍÖÒÀÀÌÑÀÄ¼ÂÄÈ
ÑÈÔÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÑÀÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
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q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÏÎÑÇÔÑ¬ÉÄÓÔ
ÏÀÊÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q°ÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÐÖÌÀÆÓÌÈÐÑÄ¼ÑÄ ÌÀÊÄÏÃ¼ÐÄÑÄ
ÊÀÈÌÀÆÈÍÏÑ¬ÐÄÑÄÑÀÊÀË¬ÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
q§ÈÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÑÀÈÏÈÊ»ÊÍÖËÑÍ¿ÏÀ
q¥ÃÈÓÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
½ºÌÀÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÇÀÌ¼ÀÑÍ Ç+ZTLÄÄÊÑ¬ÒÇÊÄÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
ÐÄÍË½ÊËÇÏÍÑÍÌÊ½ÐÍÈÀÌÀÄÉÀÐÅÀË¼ÐÍÖÄÑÇ
ÄËËÍÌÑÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ ÕÏÄÈÀ×½ÀÐÑÄÑÍÖÔÊÀË¿ÑÄÏÍÖÔ
ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ÃÏ¬ÉÑÄÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÆ¼ÌÄÑÄºËÍÔ
ÑÇÔ+ZTL¢¬ÌÃÄ¼ÉÄÑÄÀÅÍÐ¼ÓÐÇ ÒÀÐÖÌÀÌÑ»ÐÄÑÄÑÈÔ
ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ¦¬ÌÑÄÊËÈÊÐÑÍIUUQTTXSHSU:0M1ÆÈÀ
ÌÀ¬ÏÄÑÄÑÇÌÊÀÏÈºÏÀÐÀÔÐÑÀÕºÏÈÀÐÀÔ
®ÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔ Φούρνος Βενέτη, ÏÓÑÍ½ÏÍÔÐÑÍÌÊË¬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¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÓÔÄÈÏ½ÐÒÄÑÍ
ÏÍÐ½Ì 
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¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkIUUQTTXSHS
S5C2¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿Ì
ÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ÀËÖÐ¼ÃÀTVQFSNBSLFU Κρητικός Α.Ε. ÃÖÌÀÈÊ¬
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖËÈÀÌÄÍÏ¼ÍÖ ÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇ
ÄÏÈÍÕ»ÑÇÔΑργολίδας:
Προσωπικό Πώλησης
για το Τμήμα Κρεοπωλείου
Απαραίτητα προσόντα: 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÏ½ÑÖÍ
ÄÖÆºÌÄÈÀÔÀºÌÀÌÑÈÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Τι προσφέρουμε:¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈ
ÍÏÆÀÌÓºÌÍ ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ ¼À
ÍÈÊÈË½ÍÏÅÇÄÏÆÀÐ¼À§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÐÀÔÀÏºÕÍÖÄÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀ
ÆÈÀÑÇÒºÐÇÐÀÔ ÎÐÑÄÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔÀÊ½ÇÊÀÈÀÌÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÑÄ
ÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀ
ÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍlink:IUUQT
TXSHSKH/
Sales Advisor (Ηλιούπολη)
Function:$#6
Band: 4UBGGCBOE
Sub-function:3FUBJM4BMFT
Reports to: 4IPQ.BOBHFS
®È4BMFT"EWJTPSTÀÔ ÏÍÐÅºÏÍÖÌÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÍÖ
ÄÈÐÊºÑÍÌÑÀÈÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÀÔÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔ
Ë¿ÐÄÈÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÀÉÈÍÍÈÎÌÑÀÔÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈ
ÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÏºÕÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÀÏ¬ËËÇËÀ
ÈÀÀ¼ÐÑÄÖÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
Τι ζητάμε:
q¢ÌÒÍÖÐÈÀÐ½ ¬ÒÍÔÆÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
ËÇÏÍÅÍÏÈÎÌÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÆÌÎÐÄÓÌ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÐÄÒºÀÑÀÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÄÑÀÅÍÏ¬ÔÆÌÎÐÇÔÄÀË½ÊÀÈÊÀÑÀÌÍÇÑ½ÑÏ½Í
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÊ¬ÒÇÐÇ
ÑÇÔÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
Τυπικά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦5&* ¢¥
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤± ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
8JOEPXT .40GGJDF 
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
Τι προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q§ÍÌÀÃÈÊºÔÏÍÐÅÍÏºÔÐÄÊÈÌÇÑ½ ÐÑÀÒÄÏ½
ÊÀÈÑÇËÄ½ÏÀÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS$1LT7

)Perideo GroupÊÀÑºÕÄÈÇÆÄÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍ ÑÍÖ ÊÍÐ»ÀÑÍÔ  Ä Ã¼ÊÑÖÍ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÐÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÀ½ÕÎÏÄÔÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔ
ÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÌÀ
ÄÌÑ¬ÉÍÖÄÐÑÇÃÖÌÀÈÊ»Í¬ÃÀÀÔ
Store Manager
ÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÀÔÐÄ¢ÏÍ¿ÊÀÈ5IF.BMM
Αρμοδιότητες:
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÄ¿ÏÖÒÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇ
½ËÓÌÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ ÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÀ½ÃÍÐÇÑÍÖÁºËÑÈÐÑÍÖ
ÄÍÏÄÖÀÑÈÊÍ¿Ä¼ÆÀÑÍÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÍ¬ÃÀÔ
ÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÐÕºÐÇÔÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
ÄÑÍÖÔÊÀÑÀÌÀËÓÑºÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
ÊÀÈÑÓÌÄÉÄË¼ÉÄÓÌÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÐÄ ÀÌ¬ËÍÆÇ ÒºÐÇ  ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ 
ÄÑÎÌ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÍÖÊÍÐ»ÀÑÍÔ
ÄÈÃÎÌÍËÖÑÄËÄ¼ÀÔ 
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÓÑ¬ÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÄÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÑÇÔÏÓÐÈÊ»Ô 
qÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ» ÃÈÍÈÊÇÑÈÊ»ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÈÊ» ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ ÄÈÐÖÌ¬ÑÍÌÑÀÔ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑÍÖÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHS1DZ&

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

¢¬ÌÄ¼ÐÀÈ¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÀÆÀ¬ÔÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÊÀÈ ÒºËÄÈÔ ÌÀ ÁÏÄÈÔ ÄÏÆÀÐ¼À ÍÖ ÏÍÐÅºÏÄÈ ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ ÐÑÄ¼ËÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖ
¤ Media Markt Ελλάς ÀÌ»ÊÄÈ ÐÑÍÌ ÄÆÀË¿ÑÄÏÍ
½ÈËÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ®½ÈËÍÔ
ÀÏÈÒÄ¼¬ÌÓÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÍÌÊ½ÐÍ
ÊÀÈºÕÄÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄÕÎÏÄÔÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÄÅÖÐÈÊ¬ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÑÍ
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÑÇÔÊÀÑ¬ÐÑÇÀXXXNFEJBNBSLUHSÄ
ÐÑ½ÕÍÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÄÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÄË¬ÑÇºÄÔ
ÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÆÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÐÑÍÄÏÈÐÑºÏÈ
Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης
στο Τμήμα Λευκών Οικιακών Συσκευών
(πλήρους ή/και μερικής απασχόλησης)
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÑÍÑ»ÀËÄÖÊÎÌÍÈÊÈÀÊÎÌ
ÐÖÐÊÄÖÎÌ ÄÆ¬ËÄÔÊÀÈÈÊÏºÔ 
qÖÁÍÖËÄ¿ÄÑÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÐÕÄÑÈÊ¬
ÄÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ ÄÑÀÃ¼ÃÍÌÑ¬Ô
ÑÍÖÔÑÍÌÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÐÀÔÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
q¢ÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÑÄÄÑÇÌÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼À 
ÑÍÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÐÀÔÊÀÈÑÇÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ  ÄÑÎÌ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÎËÇÐÇÔËÄÖÊÎÌÍÈÊÈÀÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔºÏÀÌÑÍÖËÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
Η εταιρία παρέχει:¤ÄÑÀÈÏ¼ÀºÕÄÈÁÏÀÁÄÖÑÄ¼ÄÀÌÄÈËÇºÌÀÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÆÈÀÑÈÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÑÍÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ÑÀÄÉÄËÈÆºÌÀ
ÄÏÆÀËÄ¼ÀÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼ÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌ
ÀÌÒÏÎÓÌ ÑÇÔ  ÊÀÒÎÔ ÊÀÈ ÆÈÀ ÑÈÔ ÀÏÍÕºÔ ÑÇÔ
ºËÍÖÄ ÌÀ ÏÍÐËÀÁ¬ÌÍÖÄ ÑÍÖÔ ÈÊÀÌ½ÑÄÏÍÖÔ
ÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÆÈÀÑ¼ÀÖÑÍ¼ÒÀÄ¼ÌÀÈÍÖÒÀ
ÊÀË¿ÂÍÖÌÑÈÔÖÂÇË½ÁÀÒÄÔÒºÐÄÈÔÐÑÍºËËÍÌ
¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿Ô
ÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍÑÇÔ
.FEJB.BSLU¢ËË¬Ô ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿Ä
ÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»ÐÀÔÐÑÍlink:IUUQTTXSHSYT/W
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΑργώ ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÊÀÈÄÍÏ¼ÀËÀÐÑÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Πελατών
0ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔ ÍÖÒÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÒ¿ÌÇ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÄ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊ½.
θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÑÍÖ.40GGJDF
qºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔ
ÓË»ÐÄÈÔ ¡¡ 
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌκωδ. ΥΠ1 
ÐÑÍGBY»ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS
-HP,KÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀÑÇÏÇÒÄ¼
ÀÖÐÑÇÏ»ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¤Φουρναράκης Α.Ε ÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬
ÊÀÈÄÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÃ¼ÊÑÖÍÓË»ÐÄÓÌ
ÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ÖÏÎÇÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ ÄÍÏÄ¿ÄÑÀÈÊÀÈ
ÃÈÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÍÃÖÌÀÑ¬CSBOETÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ´ÕÍÌÑÀÔÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ ÐÑÍÕÄ¿ÄÈ
ÌÀÆ¼ÌÄÈºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÏÓÑÀÆÓÌÈÐÑºÔÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÐÑÇÌÄÖÏÓÀØÊ»ÀÆÍÏ¬ÊÀÈ×ÇÑ¬
Στέλεχος Εξυπηρέτησης Πελατών
Αρμοδιότητες:
q¤ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q¤ÖËÍÍ¼ÇÐÇÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌ
ÄÌÄÏÆÄÈÎÌ

q¤ÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÏÍÊË»ÐÄÓÌÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÓËÇÑÎÌ
ÊÀÈºËÄÆÕÍÔÄÅÀÏÍÆ»ÔÑÍÖÔÓÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÑÇÔÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔÓË»ÐÄÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÄÍÏÈÊ½
Ñ»ÀÄÆ¬ËÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô 
ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÄÈÒÖÇÑ½Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÐÄÏÍÅÍÏÈÊ½ÊÀÈÆÏÀÑ½Ä¼ÄÃÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ 
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÄÖÏÓÀØÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ ÀÀÈÑÇÑÈÊ½
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÀÃÄ¼ÀÔÍÃ»ÆÇÐÇÔ*9
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÌÀÐÕ½ËÇÐÇÄÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÊÀÈÑÍ%*:
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏ»ÊÀÈ½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÀÔÐÑÍIUUQTTXSHSZ/B-D
Στελέχη Εξυπηρέτησης Πελατών
Call Center Agent (Αθήνα)
ÈÀÊÏ¼ÌÄÐÑÄÆÈÀÑÈÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÐÀÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÓÏÄ¼ÑÄÁÀÐÈÊ½ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ËÄÍÌºÊÑÇ¬
ÐÀÔÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ ÌÌÀÈ Ñ½ÑÄÄ¼ÐÑÄ
Í¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÂ¬ÕÌÍÖÄ¤ΑctionLine ÄÑÀÈÏ¼À
ÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌÏÍÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔ ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÀÆÈÀÐÑÄËºÕÓÐÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÐÄÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ÊºÌÑÏÍ
Περιγραφή θέσης:
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÄËÀÑÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÈÑÇ¬ÑÓÌÄÈÐÄÏÕ½ÄÌÓÌÊË»ÐÄÓÌ 
Ä¼ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÊÀÈ¬ËËÓÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÐÑºÏÄÓÌÐÕºÐÄÓÌÄÄË¬ÑÄÔ
ÄÉÖÇÏÄÑÎÌÑÀÔÑÍÖÔÆÏ»ÆÍÏÀ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
ÊÀÈÄÀ½ËÖÑÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
Προσόντα:
qºËÇÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q ½ÅÍÈÑÍÈËÖÊÄ¼ÍÖ»ÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ÊºÌÑÏÍ ÐÄÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÍ¿ÑÍºÀ ÄÌºÏÆÄÈÀÔ 
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÕÏ»ÐÇ¤±
Παροχές:
q±ÂÇËºÔÀÍÈÁºÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÄÌÒ»ÄÏÇQBSUUJNFÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÊÖËÈ½ÄÌÍ
ÓÏ¬ÏÈÍ
qÖÌÄÕ»ÔÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄºÌÀ
Ð¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS;'§ÄÑ¬
ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÑÍ
Ñ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÇÔ"DUJPO-JOFÒÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÄÈÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Ειδικός της Ομάδας Ready (Ξάνθη)
ÏÍÐÅºÏÍÖÄÈÀÀ¼ÐÑÄÖÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
ÅºÏÌÍÌÑÀÔÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ ºÐÓÑÇÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ ÈÍ
ÊÍÌÑ¬ÐÄ½ ÑÈÀÆÀÍ¿ÌÄÄÏÌ¬Ä¬ÌÑÀÑÈÔÏÍÐÃÍÊ¼ÄÔ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÀÔ Ê¬ÌÍÌÑÀÔÑÇÌÊÀÒÇÄÏÈÌ½ÑÇÑ¬ÑÍÖÔ
ÈÍÐÖÌÀÏÀÐÑÈÊ»¢¼ÀÐÑÄÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¼ ÀÄÈÊ¼ÌÇÑÍÈÊÀÈÂ¬ÕÌÍÖÄÊÀÒÇÄÏÈÌ¬ÑÏ½ÍÖÔÌÀÆ¼ÌÍÖÄ
ÊÀË¿ÑÄÏÍÈÐÄÀÖÑ½ÍÖÊ¬ÌÍÖÄ¢¼ÀÐÑÄÇ®¬ÃÀ
3FBEZÑÇÔ Vodafone Ä¼ÀÐÑÄÈÀÖÄÏÍ¬ÃÀ¢¼ÐÀÈ
ºÑÍÈÍÔÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔ
Προσόντα:
q¢ÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÔÊÀÈ¬ÒÍÔÆÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔ
ÄË¬ÑÄÔÀÔÊÀÈÀÏÍÕ»ÅÀÌÑÀÐÑÈÊ»ÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
q¢ÌÀÐÕ½ËÇÐÇÄJOUFSOFU BQQT TPDJBMNFEJBÊÀÈ
ËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀTNBSUQIPOFT
Ä¼ÑÄÓÔÕ½È Ä¼ÑÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ¬
q¢ÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
ËÇÏÍÅÍÏÈÎÌÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÆÌÎÐÄÓÌ
q±ÍÍÌ»ÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÑÇÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÄÀË¬ÊÀÈÊÀÑÀÌÍÇÑ¬Ë½ÆÈÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ»ÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÄÊ¬ÒÇÐÇÑÇÔÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
ÄËÀÑÎÌÑÇÔ7PEBGPOF
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÄÌÀÀÈÑÍ¿ÌÑÀÈÆÌÎÐÄÈÔÑÄÕÌÈÊÎÌ
ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ»TFSWJDFIBSEXBSF
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS"VX3 ÊÀÈÐÑÍ
ÒºÀÌÀÀÌÀÆÏ¬ÅÄÑÀÈ*OUFSOFU4PMVUJPOT4QFDJBMJTU
¬ÌÒÇ 
¤MLS Making Life SimpleÀÌÀ×ÇÑ¬
Στελέχη Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης
Πελατών(κωδ. θέσης: Τ.Κ.)
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ"OESPJEËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÍ¿
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
»ÐÖÌÀÅÍ¿ÔÑÍºÀ
qÈÄÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼ÀÇÈÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
ÐÄÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÒºÐÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¢¬ÌÒÄÓÏÄ¼ÑÄ½ÑÈÑÍÏÍÅ¼ËÐÀÔÑÀÈÏÈ¬×ÄÈÄÑÇÌ
ÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇ ÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÊÀÈÑÇÌÀÊÏÈÁ»
ÇÄÏÍÇÌ¼ÀÆºÌÌÇÐÇÔÐÑÍlink:IUUQTTXSHS/#O:

ΓΡΑΦΙΣΤΕΣ

¤ ÄÑÀÈÏ¼À ÆÏÀÅÈÊÎÌ ÑÄÕÌÎÌ Λυχνία Α.Ε. ×ÇÑ¬
ÑÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍ°¢¥ÆÈÀÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Γραφίστας
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥» ¢¥
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÄÅÀÏÍÆÎÌ¤±
ÌÍÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÔºÕÄÈÑÀÊÀÑ¬ËËÇËÀÏÍÐ½ÌÑÀ
ÆÈÀÑÇÒºÐÇÀÖÑ» Ö¬ÏÕÄÈÊÀÈÑÍÄÌÃÄÕ½ÄÌÍÑÇÔ
½ÌÈÇÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÇÖÕÌ¼À¢ÈÃÈÊ¬ÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÇÔÄÊÑ¿ÓÐÇÔÒÀÕÏÄÈÀÐÑÄ¼¬ÄÐÀ
Στοιχεία επικοινωνίας: ®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄ¼ÑÄÐÑÇÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇIUUQT
TXSHS#"JC% Ä¼ÑÄÐÑÍÅÀÉ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ½ÑÈÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÀÈÆÈÀÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇÌÐÇ
ÌÃÏÀÁ¼ÃÀÔ ²À½ÖËÍ ÕÀÏÌÎÌ]°ÇË
 GBYXXXMZIOJBDPN
¤Ευρωψυκτική Design ΑΕΒΕ ÕÏ½ÌÈÀÄËËÇÌÈÊ»
ÄÑÀÈÏ¼À ÊÀÑÀÐÊÄÖ»Ô ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ ÄÉÍËÈÐÍ¿
ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÀ×ÈÊ»ÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÀ¬ÑÍÀ
ÐÑÈÔ ÕÀÏÌºÔ ÑÑÈÊ»ÔÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Σχεδιαστής ή Σχεδιάστρια
Αντικείμενο της θέσης είναιÇÀÍÑ¿ÓÐÇÐÕÄÃ¼ÓÌ
ÊÀÈÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÀÖÑÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥» ¢¥
qÌÎÐÇ8JOEPXT
qÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÎÌÊÀÈÐÖÌÀÅÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ "VUPDBE %4UVEJP."9 
1IPUPTIPQ .BTUFS$IFG 
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÔÄÈÒÖÇÑ»
qÌÎÐÇ4PGU $3. ÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÄÈÏ¼À ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½
ÕÎÏÓÌÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
q§ÇÊÀÌÈÐÑ»Ô
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À
ÊÀÈÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿Ô
ÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍÑÇÔ
¢ÖÏÓÂÖÊÑÈÊ»%FTJHO ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿Ä
ÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»ÐÀÔ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÊÀÈÐÖÐÑÀÑÈÊºÔÄÈÐÑÍËºÔÐÑÍIUUQTTXSHS$HOÄκωδ. θέσης 131 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌÊÓÃÒºÐÇÔ¸ËÄÔÍÈ
ÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Graphic Designer
Code: IT 0409 Thessaloniki)
Description:"XFMMLOPXOBEWFSUJTJOHDPNQBOZ 
XJUIBDVTUPNFSCBTFBMMPWFS(SFFDF JTTFFLJOHGPS
B(SBQIJD%FTJHOFSGPSJUTPGGJDFTJO5IFTTBMPOJLJ
Duties: 5IF SJHIU DBOEJEBUF XJMM XPSL PO XFC 
BQQMJDBUJPOBOECSPDIVSFTEFTJHOQSPKFDUT BDDPSEJOH
UPUIFTQFDJGJDBUJPOTBOEOFFETPGDPSQPSBUFDMJFOUT
Requirements:
q%FHSFFJO(SBQIJD%FTJHO
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG%FTJHOJOH1SPHSBNT
*MMVTUSBUPS 1IPUPTIPQ *O%FTJHO 
q&YQFSFODF1PSUPGPMJP(SBQIJD%FTJHO
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF&OHMJTIMBOHVBHF
q,OPXMFEHFPGTPDJBMNFEJB
q"CJMJUZUPXPSLXJUIJOBUFBN
q7FSZHPPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
"QQMZUPUIJTlinkIUUQTTXSHS'Z3XC
Generation Y-*OUFSOBUJPOBMF#VTJOFTT&YQFSUT B
XFMMFTUBCMJTIFEBOEIJHIMZTVDDFTTGVMJOUFSBDUJWF
BHFODZCBTFEJO"UIFOT (SFFDF TFFLTB
Web Designer
0VS4FOJPS6*%FTJHOFSBU(FOFSBUJPO:TIPVMECF
QBTTJPOBUFBOEIBWFBTUSPOHBUUFOUJPOUPEFUBJMGPS
DSFBUJOHCSFBUIUBLJOHBOEJOOPWBUJWFQSPKFDUT3FBEZ
UPKVNQPOQSPKFDUBUFWFSZTUBHFPGUIFMJGFDZDMF GSPN
CSBJOTUPSNJOHLJDLBTTDPODFQUTXJUIJOUIFQSPKFDU
UFBNBOEEFWFMPQJOHPSJHJOBMJEFBT UPQBSUJDJQBUJOH
JODMJFOUBOEJOUFSOBMTUBLFIPMEFSTQSFTFOUBUJPOTBOE
FOTVSJOHEFBEMJOFTBSFNFU
Key Responsibilities 
q1BSUJDJQBUFJOOFXCVTJOFTTQJUDIFT
XIFOEFTJHOGFFECBDLJTSFRVJSFE
q8PSLTXJUIQSPKFDUNBOBHFST NBSLFUFFST 
$SFBUJWF%FWFMPQNFOUUFBNTPBTUPGJOE
UIFCFTUTPMVUJPOUPPVSDMJFOUTOFFET
q&YFDVUFTUIFEFTJHOQSPDFTTGSPNDPODFQU
UPDPNQMFUJPO*ODMVEJOHCVUOPUMJNJUFEUP
XJSFGSBNFT VTFSGMPXTDMJDLBCMFNPDLVQT VTJOH
*OWJTJPOBQQPSTJNJMBS GPSXFCTJUFT NPCJMF
BQQTBOEPUIFSDVTUPNBQQMJDBUJPOT
Required Qualifications 
q#"%FHSFFJOXFCEFTJHOPSSFMFWBOU
qZFBSTPGEJHJUBMEFTJHOFYQFSJFODF
QSFGFSBCMZJOBOFDPNNFSDFFOWJSPONFOU 
q"CJMJUZUPNVMUJUBTLJOBGBTUQBDFEUFBN
FOWJSPONFOU
q&YDFMMFOUUZQPHSBQIJD MBZPVUBOEEFTJHOTLJMMT
q4USPOHLOPXMFEHFPG"EPCF$SFBUJWF4VJUF
q1SPWFOFYQFSJFODFPGEFTJHOJOHGPSXFC
QPSUGPMJP 
q,OPXMFEHFPO6*T69 XPVMECFBCPOVT 
q(PPEJOUFSQFSTPOBMBOEUFBNXPSLTLJMMT
q(PPEQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q"CJMJUZUPTPMWFQSPCMFNTDSFBUJWFMZ
BOEFGGFDUJWFMZ
q(PPEUJNFNBOBHFNFOUTLJMMT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF&OHMJTIBOE(SFFL
MBOHVBHF CPUIXSJUUFOTQPLFO
What we offer 
q"SFMBYFEXPSLJOHBUNPTQIFSF
q1FSTPOBMJ[FEXPSLJOHTUBUJPO

9

q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'SFFUJDLFUTUPTFNJOBST
q1PTTJCMFUSJQTBSPVOE(SFFDFPS&VSPQF
q'SFFDPGGFF
5IPTFJOUFSFTUFEDBOTFOEUIFJSSFTVNFTXJUIB
SFDFOUQIPUPBUUBDIFE"QQMZUPlinkIUUQTTXSHS
EF&("MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEBTDPOGJEFOUJBM
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀDexim The Style CompanyÏÍÐÅºÏÄÈ
ÒºÐÇÏÀÊÑÈÊ»Ô¬ÐÊÇÐÇÔÐÑÇÌÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÑÍÖ
Γραφίστα/τριας
¤®ÖÍÂ»ÅÈÀÍÔÒÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÄÐÕÄÃÈÀÐ½QSJOU
ÊÀÈXFCEJHJUBMEFTJHOÆÈÀCSBOEJOH ÀÅ¼ÐÄÔ ºÌÑÖÍ 
ÊÀÈEJHJUBMNBSLFUJOH TPDJBMNFEJB FTIPQCBOOFST 
(PPHMF"ETDBNQBJHOT ÄÐÊÍ½ÑÇÌÏÍÁÍË»ÊÀÈ
ÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÔÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»Ô
qÌÎÐÇÑÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ1IPUPTIPQ 
*MMVTUSBUPS *O%FTJHO
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊÎÌÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
Προαιρετικά προσόντα:
qÌÎÐÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
qÌÎÐÇ)5.Παρέχεται ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÀÊÏÖÐºÌÇÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS/*:QS
Γραφίστας/Wordpress Expert
(Χαλάνδρι)
Καθήκοντα/αρμοδιότητες θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼À ÑÇÌÄÌÇºÏÓÐÇ
ÊÀÈÑÇÌÀÌÀÌºÓÐÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌTJUFT
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÐÕÄÃÈÀÐ½Ô ÄÈºËÄÈÀÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½Ô
ºÕÏÈË»ÏÇÖËÍÍ¼ÇÐÇÄÌÇÄÏÓÑÈÊÍ¿ ÏÍÓÒÇÑÈÊÍ¿
ÊÀÈÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿ ÄÑÀÈÏÈÊºÔÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔ 
DPNQBOZQSPGJMFT %ÀÄÈÊÍÌ¼ÐÄÈÔ ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊ¬ºÌÑÖÀ 
ÊÀÑ¬ËÍÆÍÈ QSFTTLJUT ÃÈÀÅÇÈÐÑÈÊºÔÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÈÔ 
CBOOFST (PPHMF"ETÊ¬
q¨ÓÑÍÆÏÀÅ¼ÐÄÈÔ ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÄÈÊ½ÌÓÌ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌQSPGJMFT
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÀTPDJBMNFEJB
qÕÄÃÈÀÐ½Ô ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
TPDJBMNFEJBDBNQBJHOT
qÖÌÑ»ÏÇÐÇ ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÐÄË¼ÃÓÌ
##ÊÀÈ#$
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÐÑÀTPDJBM
NFEJB
Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ8PSEQSFTT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF "EPCF4VJUF
1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPSÊÀÈ*O%FTJHO 
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄJOUFSOFUÊÀÈTPDJBMNFEJB
q ÌÄÑÖÆºÌÇÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔEFBEMJOFT
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒ½ÊÀÈCPOVT
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑÀËÄ¼QPSUGPMJPÄÏÆÀÐÈÎÌÀ×¼
ÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHS1J/3-
;ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÄÊÃÍÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄºÃÏÀÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
Junior Video Editor
ÈÀ½ÌÈÇÊÀÈË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
«Ï¬ÏÈÍÀÍÆÄÖÀÑÈÌ½
q§Ä¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ"EPCF$SFBUJWF
$MPVE4VJUF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔ7JEFP¢EJUPSÄÈÒÖÇÑ»
"ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkIUUQTTXSHS$EG
¤Ελδίκο Σπορ ΑΕΕ ¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÈÐÀÆÓÆÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÀÒËÇÑÈÊÎÌÍÏÆ¬ÌÓÌÆÖÌÀÐÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÄÍÕÈÀÊÎÌÄÈÃÎÌ ÄÄÆ¬ËÍÊ¿ÊËÍÄÏÆÀÐÈÎÌ
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Γραφίστα
(DTP & Wordpress Expert)
Περιοχή: Ò»ÌÀ
Τύπος απασχόλησης:Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Καθήκοντα/αρμοδιότητες θέσης:
qÖÌÑ»ÏÇÐÇ ÄÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÐÄË¼ÃÓÌ
##ÊÀÈ#$
q¨ÓÑÍÆÏÀÅ¼ÐÄÈÔ ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÄÈÊ½ÌÓÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÈÊÏÎÌÄÈÊÀÐÑÈÊÎÌÆÈÀºÌÑÖÍÖÔ
ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÔÊÀÑÀË½ÆÍÖÔ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÈÊÀÐÑÈÊÎÌÆÈÀÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÄÔ
ÐÄºÑÍÈÀÊÍÑÈÊ¬
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌÐÑÀTPDJBM
NFEJB
Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ8PSEQSFTT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF "EPCF4VJUF
1IPUPTIPQ *MMVTUSBUPSÊÀÈ*O%FTJHO 
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÈÐÒ½
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSW*%1
Graphic Designer Intern
Description:0QFSBUJOHJOUIFJOEVTUSZTJODF 
Socialab JT B EJHJUBMGJSTU P BEWFSUJTJOH BOE
NBSLFUJOHBHFODZ8FTUSPOHMZCFMJFWFJOUIFQPXFSPG
EJHJUBMBTBOFWFSFWPMWJOHQMBUGPSNBOEBTBNFBOT
UPJOGMVFODFXIFSFJUNBUUFSTNPTU0VSUFBNDPOTJTUT
PGQBTTJPOBUFQSPGFTTJPOBMT XPSLJOHXJUIBQQSPY
HMPCBMBOEOBUJPOBMCSBOET4JODF4PDJBMBCJTCPUI
BOBDUJWFDPNQBOZBOEBSFDSVJUFSPOCFIBMGPGDMJFOUT 
TPNFPGUIFKPCTXFQPTUIFSFBSFGPS4PDJBMBC BOE
TPNFBSFGPSPUIFSDPNQBOJFTXIPOFFEUPIBWFB
QPTJUJPOGJMMFE
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Responsibilities: Help in creating original, impactful,
unique and conceptually compelling work for digital
and 360 campaigns and experiences
Requirements: Intermediate knowledge of Adobe
Photoshop, Illustrator, InDesign
The ideal candidate must:
q#FFOUIVTJBTUJDJOEFTJHOJOHGPSEJHJUBM
activities
q)BWFVOEFSTUBOEJOHPGWJEFPDSFBUJPOJTBQMVT
q)BWFBWJWJE DSFBUJWFNJOE
Benefits:
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'VODPNQBOZBDUJWJUJFT
q5IFQMFBTVSFPGXPSLJOHJOBWJWJE ZPVUIGVM 
growing environment
q1PTTJCJMJUZGPSBQFSNBOFOUDPPQFSBUJPO
proposal
q8PSLXJUIFYQFSJFODFEEJHJUBMNBSLFUJOH
professionals
Send your cv to this link: https://swr.gr/9nPKY
Εάν είσαι άνθρωπος που σου αρέσει η τεχνολογία,
έχεις άριστες γνώσεις Ρhotoshop και εργαλείων web
design 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. Ο
όμιλος αριθμεί πάνω από 1.000 καταστήματα στον
κόσμο και έχει παρουσία σε 15 χώρες. Στην Ελλάδα
δραστηριοποιείται με 12 φυσικά καταστήματα και
το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.mediamarkt.
gr με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας στον πελάτη.
Web Designer
στο Τμήμα E-commerce στα Κεντρικά Γραφεία
(Λεωφ. Κηφισίας 49, Μαρούσι)
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÔ
q¡ÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÖ¬ÏÕÍÖÐÀÔËÀÑÅ½ÏÀÔ
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÄÑÀÈÏÈÊÎÌDBNQBJHOT
q¢ÅÀÏÍÆ»ÊÀÈÌÍÑ½ÓÌÈÃÄÎÌÊÀÈÏÍÑ¬ÐÄÓÌÍÖ
καθιστούν την εταιρική ιστοσελίδα περισσότερο
φιλική και λειτουργική στο καταναλωτικό κοινό
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÑÖÕ¼ÍÐÑÇÌËÇÏÍÅÍÏÈÊ»»ÐÑÇÆÏÀÅÈÐÑÈÊ»
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ"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!
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/hlAjH

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Η Αφοί Φιλοσίδη Α.Ε., εξουσιοδοτημένος έμπορος της Kosmocar A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη:
Υπεύθυνο Χονδρικής Πώλησης
Τμήματος Ανταλλακτικών
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀ
σε αντίστοιχη θέση (κατά προτίμηση Group VAG)
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒ»ÊÇÔÊÀÈÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSMHO5(
Η Αgrology είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη
εταιρία με περισσότερα από 35 χρόνια εμπειρίας
στην ανάπτυξη, τυποποίηση και διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων και εξειδικευμένων προϊόντων θρέψης στην ελληνική αγορά αλλά και σε
χώρες του εξωτερικού. Στο πλαίσιο των συνεχών
επενδύσεών της στο τμήμα πωλήσεων, η εταιρία
επιθυμεί να προσλάβει Γεωπόνο για να καλύψει
την παρακάτω θέση:
Sales & Technical Consultant
(Γεωπόνο-Πωλητή)
Με έδρα τις Σέρρες ή την Καβάλα.
Προφίλ υποψηφίου:
qÄÓ½ÌÍÔÅÖÑÈÊ»ÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÀ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÃÖÌÀÈÐ½Ô
q³ÄÐÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Τοποθεσία: Σέρρες/Καβάλα.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHSQTJM#
με κωδ: AGR180904
Santa Marina Hotels & Resorts are seeking for a:
Sales Manager
Υπεύθυνος Πωλήσεων
To be successful in this role you must have:
q"NJOJNVNPGZFBSTFYQFSJFODFJTTBMFTGJFME
q&YDFMMFOUQSFTFOUBUJPOBOEDPNNVOJDBUJPO
skills
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG(SFFLMPDBM%.$T 
5"TBOEXIPMFTBMFST
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG$PSQPSBUFBDDPVOUT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGJOUFSOBUJPOBM50T
q4QFBL XSJUFBOEDPOWFSTFGSFFMZJO(SFFL
and English. Knowledge of any additional
language will be an advantage
q1PTTFTTTUSPOHDPNQVUFSTLJMMT

q#FBOJOTQJSJOHUFBNQMBZFS
q)BWFQSPQFSDPNNVOJDBUJPOFUJRVFUUF
(both written and spoken)
q5FBNQMBZFS QBTTJPOBUFBOEGPDVTFE
on providing high quality results
q4FMGNPUJWBUFE NVMUJUBTLJOHBOEQSPBDUJWF
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
What we offer:
q$IBODFUPCFEFWFMPQFEGVSUIFS
q$PNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q0OHPJOHUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
If you are interested in this exciting opportunity to grow
within the most innovative hospitality operator, please
send an English resume and a recent photograph to
IUUQTTXSHS"1831MFBTFOPUF$7TOPUGVMGJMMJOHUIF
BCPWFQSFSFRVJTJUFTXPOUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO
Εταιρία στην Κύπρο που δραστηριοποιείται στον
τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου (είδη
υπεραγοράς), ζητά άμεσα να προσλάβει:
Πωλητές
Μισθός αναλόγως προσόντων.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS3DE8P
E&O Athens is looking for an experienced:
Sales & Marketing Executive
Essential duties/job functions:
q%FWFMPQNBSLFUJOHDBNQBJHOTBOEQSPNPUJPOBM
activities
q%SJWFQSJWBUFCPPLJOHT EJOJOHSFTFSWBUJPOT
and general brand awareness
q0SHBOJ[FGSFRVFOUTBMFTWJTJUT
q.BOBHFDBNQBJHOTBOETPDJBMNFEJB
q'PDVTPOHFOFSBUJOHSFWFOVFBOEDSFBUFHVFTU
experiences that encourage loyalty
Knowledge/experience and skills:
q.JOJNVNPGZFBSTFYQFSJFODFJOTBMFT
marketing position
q8FMMQSFTFOUFEBOETQPLFO
q%ZOBNJDQFSTPOBMJUZ JOOPWBUJWF 
self-confident, great networker with sharp
negotiating skills
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOSFTUBVSBOUCVTJOFTT
would be beneficial
q"CJMJUZUPCVJMEFYUFSOBMBOEJOUFSOBM
relationships and partnerships
q,OPXMFEHFPOXFCNBSLFUJOHUFDIOJRVFT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG.40GGJDF
&YDFM 8PSE 1PXFSQPJOU 8JOEPXTFUD
q'MVFOUJO(SFFLBOE&OHMJTI
Apply to link: IUUQTTXSHS&-$9
Sales Advisor (Άγιος Δημήτριος)
Function:$#6
Band: Staff band
Sub-function:3FUBJM4BMFT
Reports to: Shop Manager
Οι Sales Advisors μας, προσφέρουν στους πελάτες που
επισκέπτονται τα καταστήματά μας ολοκληρωμένες
λύσεις επικοινωνίας, αξιοποιώντας προϊόντα και
υπηρεσίες της εταιρίας, παρέχοντάς τους παράλληλα
μια απίστευτη εμπειρία εξυπηρέτησης.
Τι ζητάμε:
q¢ÌÒÍÖÐÈÀÐ½ ¬ÒÍÔÆÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
και ομαδικότητα
q¢ÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
πληροφοριών και βελτίωση γνώσεων
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÐÄÒºÀÑÀÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
μεταφοράς γνώσης με απλό και κατανοητό τρόπο
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÊ¬ÒÇÐÇ
της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης πελατών
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
Τυπικά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦5&* ¢¥
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤± ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
8JOEPXT .40GGJDF
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Τι προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q§ÍÌÀÃÈÊºÔÏÍÐÅÍÏºÔÐÄÊÈÌÇÑ½ ÐÑÀÒÄÏ½
και τηλεόραση
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍhttps://swr.gr/jg56E
Η Melekos Health Club είναι η καλύτερη αλυσίδα
παροχής υπηρεσιών στον κλάδο του fitness προσφέροντας υπηρεσίες γυμναστικής και υγιούς τρόπου
×Ó»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ¤.FMFLPT)FBMUI$MVCÀÌÀ×ÇÑ¬
άτομα για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Sales Assistant Manager
Περιγραφή θέσης: Οι κάτοχοι της θέσης θα εργάζονται
ως σύμβουλοι μελών με στόχο τη διασφάλιση της
άριστης εξυπηρέτησης των μελών και πελατών, καθώς
και την επίτευξη των στόχων πωλήσεων του club.
Προφίλ υποψηφίων:
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
qÑÖÕ¼ÍÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
ή στον οικονομικό κλάδο θα θεωρηθεί προσόν
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿.T0GGJDF
Αρμοδιότητες θέσης:
qÀºÕÄÈË»ÏÇÆÌÎÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÄÌÇºÏÓÐÇÔ
πελατών για τη λήξη των συνδρομών τους
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÄËÎÌÑÍÖDMVC 
αλλά και των πελατών των υπηρεσιών fitness
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇDPSQPSBUFÄËÀÑÎÌ
qÀÄÑÍÈ¬×ÄÈÀÌÀÅÍÏºÔÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»Á¬ÐÇ
για την εξέλιξη των πωλήσεων
qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÖÂÇË½ÏÍÅ¼ËÊÀÈÌÀÊ¬ÌÄÈ
την παρουσία του αισθητή με συνεχή επικοινωνία
με όλα τα μέλη και το προσωπικό
qÀÄÑÍÈ¬×ÄÈÀÌÀÅÍÏºÔÊÀÈ,1*TÆÈÀÑÍÌ4BMFT
Manager
qÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÐÓÐÑ»ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÕÏÄÎÐÄÓÌ
και ταμείου
Παροχές εταιρίας:
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ

q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q#POVTÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
των στόχων
±ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍlink: https://
TXSHS"9*. 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.
Πωλητής/Leader (Θεσσαλονίκη)
®ÓËÇÑ»Ô-FBEFSÄ¼ÌÀÈÍÐÖÌÃÄÑÈÊ½ÔÊÏ¼ÊÍÔÊÀÈÍ
δίαυλος επικοινωνίας της εταιρίας με τους πελάτες/
μέλη της. Είναι υπεύθυνος για τη στοχευμένη προώθηση
των υπηρεσιών του ομίλου στην πελατεία του και την
εξαιρετική εξυπηρέτηση του πελάτη/μέλους. Σχεδιάζει,
οργανώνει και υλοποιεί πλάνο ανάπτυξης του πελατολογίου αξιοποιώντας τις προωθητικές ενέργειες που
πραγματοποιεί η εταιρία, τις συστάσεις νέων πελατών,
το υφιστάμενο πελατολόγιο σε στενή συνεργασία με
τους συνεργάτες του καταστήματος (τηλεφωνικό
κέντρο, street promoters κ.λπ.).
Αρμοδιότητες:
q¤ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À Ä ÑÍÌ ÃÈÄÖÒÖÌÑ» ÓË»ÐÄÓÌ ÆÈÀ
την επίτευξη του ατομικού στόχου και των στόχων
πωλήσεων και της κερδοφορίας του καταστήματος
q¤ÃÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÐÄÁ¬ÒÍÔÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌ
του υποψήφιου πελάτη
q¤¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÓÌÖÇÏÄ
σιών του ομίλου και η αναλυτική παρουσίαση των
ιδιοτήτων τους με τη χρήση σύγχρονων μέσων
(φωτογραφικό υλικό, ίντερνετ)
q¤ÐÖÌÄÕ»ÔÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÇÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
των εξελίξεων της αισθητικής ιατρικής
q¤¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÇÖÈÍÒºÑÇÐÇ
της τιμολογιακής πολιτικής του ομίλου
q¤ÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
που προσφέρει ο ανταγωνισμός
q¤ÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÏÍÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈË¿ÐÄÓÌ
που να εξυπηρετούν τις ανάγκες του πελάτη
q¤ÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÐÕºÐÄÓÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÄÑÍÌÄ
λάτη/μέλος με στόχο την άριστη ικανοποίησή του
και την επίτευξη επαναλαμβανόμενων πωλήσεων
q¤ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÑÄÕÌÈÊÎÌÓ
λήσεων και διαπραγμάτευσης με στόχο την ελαχιστοποίηση των αντιρρήσεων των πελατών και την
ολοκλήρωση της πώλησης
q¤ÊÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÀ
ρακολούθησης του πελατολογίου και η αξιολόγηση
των στοιχείων και της στατιστικής για την εξέλιξη
των μεγεθών του καταστήματος
q¤ÄÆÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
μελών με την παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας
q¤ÏÍÎÒÇÐÇÊÀÈÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÅÈ
λοσοφίας και κουλτούρας εντός και εκτός του
εργασιακού χώρου
Δεξιότητες:
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÄÉÓÐÑÏºÅÄÈÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÑÇÔÐÖÄÏÈÅÍÏ¬Ô
ανάλογα με το προφίλ του πελάτη
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀ½ÃÍÐÇÔÖ½¼ÄÐÇ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÏ¼ÐÄÓÌ ÀÏÀ½ÌÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÏÈÐÑÇÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
Εκπαίδευση: Θα κριθούν ως επιπλέον
προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÈÃÈÓÑÈÊ»Ô»ÃÇ½ÐÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
με αντικείμενο την αισθητική, τη φυσικοθεραπεία
ή παρεμφερή επαγγέλματα υγείας
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÇÃÇ½ÐÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄ
αντικείμενο την οικονομία, τη διοίκηση, το marketing
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
και αγγλικών
q ÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/cGjno
I2QS is emerging as a highly scalable software solutions
provider for a range of service-based companies and
PSHBOJ[BUJPOTJOUIFTIJQQJOHTFDUPS"TBDVTUPNFS
driven approach and a focus on quality, I2QS has
designed reliable, future-proof and cost-effective
&31TPMVUJPOUIBUNFFUTUIFOFFETPGUIFJOEVTUSZ
0VS&31TPMVUJPO 4#4.BOBHFS4VJUF, combines core
business management systems, integrated with a range
of collaborative and business intelligence solutions
UPNBOBHFGMFFUTBOEPGGTIPSFMPDBUJPOT0VSWJTJPO
is to enable the maritime industry access and work
mobile and use of the cloud services for their critical
QSPDFTTFT8FSFMPPLJOHGPSB
Sales Consultant
8IPJTDPMMBCPSBUJWF DPNQFUJUJWFBOEDBQBCMFPG
creating wins for the customer and the company.
Key Responsibilities:
q4PVSDFOFXTBMFTPQQPSUVOJUJFTUISPVHI
inbound lead follow-up
q6OEFSTUBOECVTJOFTTFOUFSQSJTFDVTUPNFS
requirements
q$MPTFTBMFTBOEBDIJFWFRVPUBT
q1FSGPSNFGGFDUJWFPOMJOFEFNPTGPSQSPTQFDUT
q%FWFMPQBUIPSPVHIVOEFSTUBOEJOH
of our product and how our customers
(and their customers) interact with it
Requirements:
qZFBSXPSLJOHFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPO
JODPOTVMUJOH*5TPGUXBSFTIJQQJOHDPNQBOJFT
q8PSLJOHFYQFSJFODFPOBO&31TPGUXBSF
q"CJMJUZUPVOEFSTUBOEBOESFMBUFUIFDVTUPNFST
environment to our solution
q"CJMJUZUPJOGMVFODFPUIFSTUISPVHI
presentations via phone, web or video
q5SBDLSFDPSEPGPWFSBDIJFWJOHRVPUBQSFGFSSFE
q"UUFOUJPOUPEFUBJMBOEFYDFMMFOUUJNF
management skills

Not required but strongly recommended: 8PSLJOH
experience in a similar position in the shipping industry.
If you want to join a growing team, with a proven
track record, please send your cv to link: https://swr.
gr/MvNyj. 8FMMDBMMPSFNBJMJGXFUIJOLUIFSFTB
HPPEGJU#BDLHSPVOEDIFDLTXJMMCFSFRVJSFEPGGJOBM
candidates.
Η εταιρία Κρεμμύδας Σταύρος & Σια Ο.Ε., εισαγωγέας και αντιπρόσωπος εταιριών καλλυντικών,
×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô
Πωλητή/Υπεύθυνο Πωλήσεων
Η θέση:
Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ 
αλλά και εύρεση νέων πελατών
qÀÏÀÆÆÄËÈÍËÇÂ¼ÀÊÀÈNFSDIBOEJTJOH
Απαραίτητα προσόντα:
q´ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÑÀÌÀËÓÑÈÊÎÌ
προϊόντων (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία
στον χώρο των καλλυντικών)
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
8PSE &YDFM 1PXFSQPJOU
qÌÎÐÇÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ ÀÆÆËÈÊ¬
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
και προγραμματισμού
Προσφέρεται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈCPOVT
επίτευξης στόχων
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÀÈÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν το
βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
IUUQTTXSHS):7L6
H Nova Packaging Ελλάς, μέλος διεθνούς ομίλου
στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας, αναζητά να εντάξει
στο ανθρώπινο δυναμικό της για τη Θεσσαλονίκη
ÊÀÈÑÇÌ Ò»ÌÀ
Sales Support
Officer
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÒºÐÇ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌÐÄÑÍºÀ##
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÑ»ÀÄÉÀÆÓÆÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÍËÍÊË»ÏÓÐÇÔÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌ
πολλαπλών εργασιών σε συγκεκριμένες
χρονικές προθεσμίες
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÏÍÅÍÏÈÊÍ¿
και γραπτού λόγου
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÐÖÐÑ»ÀÑÀ&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ&YDFM
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
(προφορική και γραπτή)
Η Nova Packaging προσφέρει: ένα περιβάλλον
εργασίας με ευκαιρίες ανάπτυξης.
ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄÆÈÀÑÇÒºÐÇÀÏÀÊÀËÎÐÑÄ¼ËÑÄÀÔ
το βιογραφικό σας στα αγγλικά και τα ελληνικά στο
εξής link: IUUQTTXSHS$E.W
Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών sales και
marketing με δραστηριότητα από το 1994 και πανελλαδική εμβέλεια συνεργαζόμενη με πολυεθνικές και
ελληνικές εταιρίες που πιστοποιούν την ποιότητα των
υπηρεσιών της, αναζητά για την πόλη της Λαμίας:
Sales Representative
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για την αποτελεσματική πώληση υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας εντός
μεγάλων πολυκαταστημάτων.
Προϋποθέσεις:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇËÖÊÄ¼ÍÖ°¢¥ ¢¥
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌ
προσόν
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÖÌºÄÈÀ
Παροχές:
q±ÂÇËºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
εξέλιξης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες να στείλουν το βιογραφικό
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου, με
την ένδειξη SEL001 στο link: https://swr.gr/1eYs6.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÀÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀ
προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Ο ξενοδοχειακός όμιλος Athenaeum Hotels με
ºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓ
θέση εργασίας:
Sales & Marketing Executive
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÀÐÑºÏÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ'*5 USBWFMÊÀÈDPSQPSBUFÀÆÍÏ¬Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Περιγραφή θέσης:
q4BMFTDBMMTÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊ¬ÏÀÌÑÄÁÍ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÊÀÈÐÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÊÒºÐÄÈÔ
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q ÍÐÑÍË»ÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈÑÈÎÌ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËºÅÓÌÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/IDj7h
Η Απικίαν Συσκευαστική Α.Ε. ζητά:
Πωλητή/τρια
£ÇÑÄ¼ÑÀÈ ¢ÉÓÑÄÏÈÊ½Ô ÓËÇÑ»ÔÑÏÈÀ Ä ÃÖÌÀÈÊ»
προσωπικότητα και πολλή όρεξη για δουλειά.
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥ °¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
προσόν

q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿&31ÒÀÒÄÓÏÄ¼ÏÍÐ½Ì
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔ¥²
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ ÃÖÌÀÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
Έδρα εταιρίας:¡¥¢¼ÌÃÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS4;[2T
Υπεύθυνοι Marketing & Πωλήσεων
Η We MarketingÄºÃÏÀÑÇÌ¬ÑÏÀÊÀÈÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
στον χώρο του marketing επιθυμεί να εντάξει στο
δυναμικό της υπεύθυνους marketing και πωλήσεων
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
(γραπτός-προφορικός λόγος)
Απαραίτητες ικανότητες:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÆÈÀ¬ÄÐÍÉÄÊ¼ÌÇÀ
Παρέχεται πλήρης και δωρεάν εκπαίδευση.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι. Οι
θέσεις δεν αφορούν πλασιέ, φυλλάδια, telemarketing.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHSFZD7#. Θα τηρηθεί
σειρά προτεραιότητας.
Sales Manager
Αθήνα (κωδ. θέσης: SAL 0409)
Περιγραφή:ÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÁÈÍÑÄÕÌÈÊ»ÀÏÀ
γωγική μονάδα χημικών πρώτων υλών αναζητά Sales
Manager για την αναζήτηση νέων επιχειρηματικών
ευκαιριών συνεργασίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό¡¡ÄÄÆ¬ËÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÊÀÈÀËÖÐ¼ÃÄÔËÈÀÌÄÍÏ¼ÍÖ
και την αύξηση της κερδοφορίας της εταιρίας.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα
ασχοληθεί με τη διαμόρφωση και την υλοποίηση
εμπορικής στρατηγικής στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τη χαρτογράφηση αγορών και την αναζήτηση
κατάλληλων επαγγελματικών ευκαιριών, την υποβολή
προσφορών, τις διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο
συμφωνιών με εταιρικούς πελάτες, τη συμμετοχή
σε διεθνείς εμπορικές και κλαδικές εκθέσεις για την
αναζήτηση νέων συνεργασιών, τη συνεργασία με τη
διεύθυνση ποιοτικού ελέγχου για την τήρηση προδιαγραφών προϊόντων, τον έλεγχο τήρησης συμφωνιών
ÀÏÀËÀÁ»Ô ÀÏ¬ÃÍÐÇÔÏÍØ½ÌÑÓÌÐÄÄË¬ÑÄÔ ÑÇÌ
τήρηση οικονομικών συμφωνιών και τον σχεδιασμό
στρατηγικής εξαγωγικού marketing.
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ ÄÑÎÌ
ÐÑÈÔÄÉÀÆÓÆºÔÊÀÈÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ##
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
κατεύθυνσης
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ
δεύτερης ξένης γλώσσας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÊÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
στην Ελλάδα και το εξωτερικό
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS7$#
Η εταιρία MADOXX M. ΕΠΕ ζητεί για μόνιμη απασχόληση:
Eξωτερικό Πωλητή Χονδρικής
Αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
Απαραίτητο προσόν: η ικανότητα καλής επικοινωνίας
με συνεργάτες.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSO)J[
Η εταιρία Sostar A.E. είναι μια δυναμικά αναπτυσσόμενη παραγωγική εταιρία στον τομέα των δερμοκαλλυντικών προϊόντων. Η διάθεση των προϊόντων
γίνεται αποκλειστικά στον χώρο του φαρμακείου. Η
4PTUBS ¢ στο πλαίσιο της διεύρυνσης του τμήματος
ÓË»ÐÄÓÌÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ ÑÑÈÊ»
Εξωτερικό Πωλητή
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÒÄÑÈÊ¬
q³ÄÐÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ ÃÖÌÀÈÐ½Ô
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½Ñ¬ËÄÑ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr$(7DΗ εταιρία Στρουμπούλης Ä ºÃÏÀ ÑÍÌ ÄÈÏÀÈ¬ 
αντικείμενο την εισαγωγή και διάθεση ειδικών
βιομηχανικών ορυκτών και εξειδίκευση και ηγετική
παρουσία στα χαλαζιακά προϊόντα ζητεί:
Sales Manager
Για την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων και την
ανάπτυξη των πωλήσεών της στην αγορά.
Ο ιδανικός υποψήφιος θα πρέπει να:
q¢¼ÌÀÈÄÑÎÌ
q´ÕÄÈÄÈÑÖÕÇºÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ 
σε οργανωμένο τμήμα πωλήσεων και σε συναφή
τομέα, προϊόντα και αγορές (πρώτες ύλες, χημικά,
δομικά)
q&¼ÌÀÈÀ½ÅÍÈÑÍÔÍËÖÑÄÕÌÄ¼ÍÖ»ÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
(χημικός μηχανικός, τεχνολογία υλικών κ.ά.)
q´ÕÄÈÃ¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
συνέχεια στη σελ. 12

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

Graphic Designer
This is a limited time position (12 months, and potentiality to
full time) based in Kifisia-Athens and reports to the Digital
Account Managers. The graphic designer is responsible for
producing visual solutions to communications objectives.
Use of typeset, photography, illustrations and copy to create
advertisements, newsletters, Banners, Facebook Covers,
Instagram sets, sales presentations, video, postcards, email
direct marketing, etc. to send a message and create a desired
behavior-response from targeted audiences. You must be
comfortable working in a team environment with people with
a wide range of skill sets to develop original and provocative
conceptual ideas. Ideally, you’ve been working in graphic design
for two years or more, and you have both the attention to detail
needed to solve a wide range of communications challenges
and a big picture grasp of the potential of graphic design.
Responsibilities:
qDevelop ideas and concepts, and route for approvals
qDevelop the communications vehicles to invoke
desired audience behavior-response
qMaintain graphical files/libraries of both raw materials
(photos, illustration, etc.) and finished product
qDevelop PPT presentations, banner ads, email direct
marketing campaigns and varies point-of-sale items in
a high luxury environment
qSocial media property design & development
(Facebook covers, posts, photo editing etc)
qReviewing final promotional concepts and suggesting
improvements if required
Qualifications:
qStrong visual aesthetic and design skills, with a high
respect for layout and typography
qHighly creative, Exceptional creativity and innovation
ideas person with a desire for invention /artistic flare
& attention to detail
qFluent with Adobe CS5 or higher,
(Photoshop, Illustrator, InDesign, on a PC platform,
qAbility and desire to quickly learn new skills,
technologies and applications
qBachelor’s degree in art, graphic or digital design,
or visual communications preferred
qKnowledge of social media sites such as blogs,
facebook, Instagram
qKnowledge of web site design, HTML or CSS Analytics
a plus but not required
qWriting and editing skills a plus
qAbility to work in a multi-project, deadline-driven environment
qMust be flexible in meeting multiple internal
and external customer needs
qStrong experience in Branding, Online graphic experienAce
Send your cv to this link: https://swr.gr/BkaWt.

Software-Firmware
Embedded Designers
NST is anInternet of Things Technology Company. In NST we
are growing the possibilities of the IoT for our customers.
NST offers top career possibilities for those people who
love to innovate and develop their skills. NST provides
IoT and Mobile Technology and Application Services, and
Products. We are located in Athens.
NST is currently seeking to recruit candidates
with the following Academic and professional skills:
Software-Firmware Embedded Designers:
qKnowledge of embedded Systems
qBasic experience in Java, C, C++
qExperience in ARM platforms will be an asset
qLinux/Android environment
Qualifications:
qUniversity Degree or postgraduate studies in relevant
fields
qAbility to work in teams, as well as independently
qProactive attitude, communicative and customer-oriented
qExperience in any of the following technologies will be
considered as asset: understanding of IoT technologies,
including gateway devices.
Send your cv to this link: https://swr.gr/HVYLK.

Το Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρότημα στην
Ελλάδα, επιθυμεί να προσλάβει για εποχιακή απασχόληση:

Υπάλληλο Τμήματος Marketing
(Κωδ.: MKT)
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής
qΤουλάχιστον πενταετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση, επιθυμητή σε ξενοδοχεία 5 αστέρων
και σε μεγάλες τουριστικές μονάδες
qΆριστη γνώση αγγλικών-ηλεκτρονικών υπολογιστών
qΆριστη γνώστη Photoshop και Illustrator
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές
παρακαλούνται όπως αποστείλουν αναλυτικό βιογραφικό
σημείωμα με φωτογραφία τους υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου
Δυναμικού στο link: https://swr.gr/be9QP. Όλα τα βιογραφικά
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Level 2/3 Systems Engineer
Pro4ia Inc. a US based entity, providing solutions and
expertise as a trusted technology partner, welcomes creative
and motivated individuals to join our team in Athens. Our
collaborative workplace in Ambelokipi offers exciting and
diverse opportunities to learn, grow and make a real contribution
to the company’s success. We are looking fora Level 2/3
Systems Engineerthat demonstrates strong customer service
and troubleshooting skills to resolve all technical issues for
our clients. The Technical Support Engineer will be responsible
for supporting all end users relating to hardware and software,
computer applications, and LAN related issues.
Pro4ia offers the following:
qA 5 Working Day Schedule (US holidays apply)
qCompetitive salary
qPublic Insurance
qFriendly environment comprising of young, enthusiastic,
and multi-national staff
The ideal candidate should have EXCELLENT British or
American English accent and will be responsible for the
following work:
qResponds to and logs all inquiries received from clients
via telephone, email, or client portal
qProvide level 2 and 3 support through our help desk
ticketing system in time to meet our client obligations
qLiaison with client to ensure that requests or problem
reports have been satisfactorily handled
qIdentifies and analyzes systems requirements and defines
project scope, requirements, and deliverables
qSupport for Microsoft Windows Server, MAC OS, Citrix
and VMWare technologies
qSupport for the Microsoft Windows stack, DNS, DHCP,
Active Directory, Exchange in-house and hosted e-mail
systems, Office 365 and MS Azure
qKeeps well documented and updated case
notes on all tickets daily
qProvides daily communication to clients on outstanding
ticket status
qProvides first, second and third level customer support
including troubleshooting issues with computer hardware,
network/internet connectivity, email, and software applications
qThe ability to participate effectively in multiple support
efforts and provide technical expertise
qThe ability to communicate effectively to technical
and non-technical audience
qCreates and maintains client-related documentation
qActively participates as a strategic member of the technology
team, including participating in team meetings and providing
technical support for our managed service clients
We are hiring for the second shift (Athens Local Time).
Shift 2-15:00-24:00 with a 1-hour break:
qOur holiday schedule is not what you are used to. Some of
our holidays in the US do not line up with the ones in Greece
and vice versa. You will be following the US holiday schedule
qCurrently our desk has support 7AM EST to 8PM EST and
we will be moving to 24x5. This means you will be rotated
into a third shift-0:00-09:00 with a 1-hour break (Athens
local time) in the near future

qEach member of the team will be on call for a weekend every
4-6 weeks and you will be compensated additionally for this
qTeam work-it is imperative that you have a good understanding
of teamwork and team spirit. We all work together.
How to Apply: If you agree with the above terms, please take
the following steps when applying: Only CVs in English will
be accepted all others will be discarded.
a. The email should contain your CV (IN ENGLISH-all
others will be discarded).
b. Due to the language requirement, we urge you to record
yourself (i.e. use a cell phone) and attach your recording
with your resume.
A recording of you speaking English would be awesome (it doesn’t
have to be long) and you can do it simply on a smartphone or
any recording device. (If you don’t know what to say you can say
the following “Hello my name is _______________ and I am
very interested in joining your team in Greece. I have worked
in technology for _______ years and I am looking forward
to being part of your global team.” Telephone Interviews for
the selected candidates will be performed.
Requirements:
q7+ years of experience in Microsoft Windows desktop and
server operating systems; MAC OS technologies
qBachelor’s degree in computer science or equivalent experience
qMCSA Preferred
qAdvanced level experience with Server, Desktop,
and Network support are required
qExpert in installing, optimizing, maintaining and securing
of Microsoft Windows Servers, Active Directory Microsoft
Exchange (in- house and hosted) environments
qExpertise with building and supporting Citrix XenApp
and XenServer, VMWare vSphere, and Microsoft Hyper-V
technologies
qExcellent verbal and written communication skills
qExceptional customer service and phone etiquette skills
qTeam player, ability to work on multiple, concurrent
tasks and adapt to shifting priorities
qDetail oriented and strong problem-solving capabilities
qAbility to work proactively and collaboratively with entire
staff
qAbility to adjust work schedule to meet deadlines
and work independently
qAccountability, adaptability, assertiveness,
dependability, initiative, and responsiveness are essential
qDesire and demonstrated ability to continuously learn (new
technologies, client business issues, other job functions, etc.)
qDiscretion and good sense in dealing with clients and
willingness to see a problem through to its resolution.
Desirable Skills:
qDetail oriented and strong problem-solving capabilities with
the ability to work on multiple, concurrent tasks and adapt
to shifting priorities
qTake initiative, and response to time-sensitive situations
are essential, along with discretion and good sense in dealing
with clients
Send your cv to this link: https://swr.gr/F8tPf. Only cvs in
english will be accepted all others will be discarded.

Sr. Chef de Partie-Ιreland
A-MC Consulting on behalf of its client Radison Blu Hotel
is seeking to appoint Sr. Chefs de Partie for the group’s
hotels in Ireland (Sligo, Athlone)
What we are looking for:
qAt least 5 years at current level
qExperience in high-end restaurants, large hotels
qFriendly, open and clean appearance
qFluent english is a must
What we offer:
qFree Accommodation Provided
qFull Benefits (per Maltese labour laws)
qFull-time, long-term contract
qFull tips, bonus (depending on position ofer)
qOn duty meals
Kindly send your picture CV’s to this link: https://swr.
gr/9Wsoa referring code SCPSA2018.

Το Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa, το υπερπολυτελές ξενοδοχείο των Maris Hotels στη Σαντορίνη, ζητά
για το τμήμα front office για τη σεζόν 2018:

Groom
Απαραίτητα προσόντα:
qΑποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέση
groom σε ξενοδοχειακή μονάδα
qΠολύ καλή γνώση αγγλικών
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
(ισπανικά, ιταλικά, γερμανικά, γαλλικά)
Προσφέρουμε:
qΕποχιακή απασχόληση
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΔιατροφή στο staff restaurant
qΔιαμονή σε staff houses
Παρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος,
με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή
διαβατηρίου στο link: https://swr.gr/t8SEq.

Receptionist
Απαραίτητα προσόντα:
qΕμπειρία σε αντίστοιχη θέση ή στην τουριστική
βιομηχανία γενικότερα
qΠολύ καλή γνώση αγγλικής και μιας δεύτερης ξένης
γλώσσας
qΑπόφοιτη/ος τουριστικής σχολής
Εξαιρετική ικανότητα χειρισμού Η/Υ (MS Office
platform)
Πολύ καλή γνώση ξενοδοχειακών PMS (Fidelio)
Επαγγελματικές ικανότητες:
qΙκανότητα εργασίας σε περιβάλλον υψηλών απαιτήσεων
qΕυχέρεια στην επικοινωνία
qΠελατοκεντρική νοοτροπία και αντίληψη
Η εταιρία προσφέρει: μόνιμη εργασία σε ένα επαγγελματικό
περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/kKE3h.

Our client, leader distributor in cosmetics products in
Greece, is seeking a:

Sales Specialist
to join a dynamic sales team
in Thessaloniki
Responsibilities:
qResponsible for managing customer accounts
and achieving all sales & distribution goals
qDevelop productive business relationships
with all customers
qResponsible for growing market share
in designated accounts and reaching
agreed upon sales targets
by the deadline
qResponsible for providing accurate and timely
communication to management of sales
qResponsible for keeping current
on all training initiatives, product
knowledge and sales training
Qualifications:
qUniversity degree in Business Administration
will be an asset
qA minimum of 2 years of sales or/and marketing
experience
qProven record of sales drive, sales initiative,
and sales ambition; aggressiveness
qVery good verbal and interpersonal
communication skills, customer
service skills, & negotiating abilities.
qMicrosoft Office Proficient
(word, excel, power point, outlook)
qValue integrity, personal responsibility
and possess a goal-oriented,
entrepreneurial spirit.
The company offers:
qCompetitive salary
qCompany Car
qCompany cell phone
If this sounds like your next challenge, please send your CV
to this link: https://swr.gr/G7Xj0 refer to the job ID: Sales
Specialist and get one step closer to starting your new job

Astra Suites is located at Imerovigli village in Santorini,
Greece. Listed among the best hotels in the world, is currently
seeking to recruit for the position of the:

Reservations Agent-Santorini
For the season of 2018-2019 who is willing to learn and
build up a successful career in hospitality.
Duties:
qProcesses reservations by mail, telephone or central
reservation systems referral
qProcesses reservations from the sales office,
other hotel departments, and travel agents
qKnows the type of rooms available
as well as their location and layout
qKnows the selling status, rates, and benefits
of all packages plans
qKnows the credit policy of the hotel and how to code
each reservation
qCommunicates reservation information to the front desk
qMonitors advances deposit requirements
qHandles daily correspondence. Responds to inquiries
and makes reservations as needed
qMakes sure that files are kept up to date
qPromotes goodwill by beings courteous, friendly,
and helpful to guests
qConfiguring rates on the hotels property management
system
Position Requirements:
q3 years minimum work experience in 5 star properties
in the same position
qDegree in Hospitality/Tourism
qExperience in GDS, IDSs and Hotel Operating
Systems, Fidelio in PMS knowledge qualification
preferred
qSolid communication and written and presentation skills
qStrong computer skills-MS Office
qFluent command of the english language
qExcellent command of the Greek language
qKnowledge of an additional foreign language
(preferably French, Spanish or Russian) will be
considered an asset-Teamwork spirit
Compensation: We offer a comprehensive salary based
on experience, shared accommodation in our brand new
facilities, light meal on duty, uniform cleaning, a friendly
work environment and opportunities for career development.
If you feel you are the right candidate and have the skills
we are looking for, please forward your CV with photo to
this link: https://swr.gr/fJ4s6. Please note that this is a full
time seasonal and you must be eligible to work in Greece.

Η ΓεωΑνάλυση Α.Ε. ζητά:

Υπεύθυνο Εισαγωγής
Δεδομένων
Mε εμπειρία στην εισαγωγή χωρικών (spatial) και περιγραφικών δεδομένων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας στο
πακέτο λογισμικού γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών
Smallworld της General Electric που να πιστοποιείται από
βεβαίωση εργοδότη ή βεβαίωση εμπειρίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BO8n5,
fax: 2310 444499.

Η Αφοί Φιλοσίδη A.E., εξουσιοδοτημένος έμπορος της
Kosmocar A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη:

Mηχανικό Αυτοκινήτων
(περιοχή: Περιστερίου και Βύρωνα)
Απαραίτητα προσόντα:
qΠολυετή επαγγελματική εμπειρία
(κατά προτίμηση σε VW-Audi)
qΤεχνική εκπαίδευση και αποδεικτικό
βασικού κύκλου σπουδών
qΕπαγγελματική συνέπεια και υπευθυνότητα
Προσφέρονται:
qΠλήρης απασχόληση
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
qΣυνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/fJ6sC.
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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 ÐÑÄ¼ËÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÐÖÌÍÃÄÖÑÈÊ»ÄÈÐÑÍË»ÊÀÈÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇÈÀÑÇÒºÐÇ
ÑÍÖ4BMFT.BOBHFSÐÑÍIUUQTTXSHS87WR
¤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  ºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔ ÈÃÀÌÈÊ¬
ÐÄÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊ½ÊË¬ÃÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF 
$3. &31
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ
Í¬ÃÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ ÄÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½
q¦¬ËÖÂÇÄÉ½ÃÓÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
:ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍlink:IUUQT
TXSHS%)*C. §ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄ
ÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇ
ÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXXBEFDDPHSÊÀÈ
ÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
/BUJWFCJMJOHVBMTQFBLFSPG&OHMJTIJTSFRVJSFEGPS
UIFQPTJUJPOPGUIF
Area Manager
#ZBOJOUFSOBUJPOBMQVCMJTIJOHDPNQBOZCBTFE
JO"UIFOT
Requirements:
q#VTJOFTTBENJOJTUSBUJPOBOENBOBHFNFOU
VOJWFSTJUZEFHSFF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG.40GGJDF
q%SJWJOHMJDFOTF
qZSTXPSLJOHFYQFSJFODF
q"CJMJUZUPUSBWFMGSFRVFOUMZ
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHSY,EUM
)Χαλβατζής Μακεδονική ΑΒΕΕ ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔ
ÑÏÍÅ¼ÓÌ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀºÌÀÌ
Πωλητή-Food Service (HORECA)
Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Στα καθήκοντα της εν λόγω θέσης
περιλαμβάνονται:
q) ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÊÏÍÐÎÇÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÑÇÔ
q)ÄÀÅ»ÄÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÊÀÈÖ¬ÏÕÍÌÑÄÔ
ÄË¬ÑÄÔ
q)ÎËÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q)ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔÄÏÈÍÕ»ÔÍÖÒÀÑÍÖÀÌÀÑÄÒÄ¼
q)ºÏÄÖÌÀÊÀÈËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÆÈÀÑ¬ÐÄÈÔ
ÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν
q"ÀÏÀÈÑ»ÑÓÔ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
ÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔGPPETFSWJDF ¤®3&$" 
ÊÖÏ¼ÓÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
q,ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍ
ÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÍÏÆÀÌÓºÌÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÇËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS*6LB1
¢ÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÍÁË»ÑÓÌÄºÃÏÀÑÇ¡¥¢
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Πωλητή/τρια
Περιγραφή θέσης:
qÏÍÎÒÇÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÄÃÖÌÇÑÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
ÆÈÀÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÍÌ¬ÃÓÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÊÀÈÀÐÑÈÊÎÌÀÍÁË»ÑÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÓÌºÏÆÓÌ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q ÌÀ×»ÑÇÐÇÃÖÌÇÑÈÊÎÌÄËÀÑÎÌÄÐÊÍ½
ÑÇÃÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÑ¬ÐÄÓÌÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
ÊÀÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÃÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌ ÄÌÇºÏÓÐÇÆÈÀÑÍÌÍÍÒÄÑÈÊ½
ËÀ¼ÐÈÍÊÀÈÆÈÀÄÈÃÍÑÍ¿ÄÌÀÏÍÆÏ¬ÀÑÀ

q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
Ζητούμενα:
qÑÖÕ¼Í²ÇÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ ¢¥
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À»ÊÀÈÆÌÎÐÄÈÔÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÓÌÍÌ¬ÃÓÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÍÁË»ÑÓÌ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
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¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS5C0Z
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»ÏÇÐÇÔ
ÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÈÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
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+

PROMOTIONMERCHANDISING

Προωθητές/Merchandisers
Πωλητές & Επόπτες (Πάτρα)
¤West A.E. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌTBMFTÊÀÈ
NBSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈÀÌÄËËÀÃÈÊ»ÄÁºËÄÈÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇÄÍËÖÄÒÌÈÊºÔÊÀÈ
ÄËËÇÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÍÖÈÐÑÍÍÈÍ¿ÌÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ½ËÇÑÇÔ¬ÑÏÀÔ:
qΠροωθητές/τριεςÑÐÈÆ¬ÏÓÌ ÍÑÎÌ ÑÏÍÅ¼ÓÌ 
ÏÍØ½ÌÑÓÌÏÍÐÓÈÊ»ÔÅÏÍÌÑ¼ÃÀÔÊÀÈÍÍÏÅÈ¬Ô
qMerchandisersÐÄÄÆ¬ËÀÐÇÄ¼ÀÎËÇÐÇÔ
TNÊÀÈÍËÖÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
qΠωλητές/τριεςÏÍØ½ÌÑÓÌÇËÄÊÑÏÈÊ»Ô
ÄÌºÏÆÄÈÀÔ ËÀÕÄ¼ÓÌÊÀÈTDSBUDI
qΕπόπτεςÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
ÊÀÈÄÊÃÇËÎÐÄÓÌ
Η εταιρία προσφέρει για όλες τις θέσεις
εργασίας:
qÍË¿ÊÀËºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔ
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ»ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
ÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Και για εξειδικευμένες θέσεις εργασίας
επιπλέον:
q§ÇÌÈÀ¼Í½ÌÍÖÔÄ¼Ä¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÍÖ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍUBCMFU
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍlink:IUUQTTXSHSYSKUZÄ
ÐÖÌÇºÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÊÀÈÄÑÇÌένδειξη:GEN
01»ºÐÓÑÇÔÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÔÀÔ¢ÈÐÊÄÅÑÄ¼ÑÄÑÇÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀ ÀÔ ÆÈÀ ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ
ÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌÄÍÏÈÊ»ÀÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀ
Νέοι/ες για Προώθηση Υπηρεσιών
(Καλλιθέα)
¢ÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇÌ¦ÀËËÈÒºÀÄÍËÖÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ×ÇÑ¬ÌÀÄÀÌÃÏÎÐÄÈ¬ÄÐÀÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÄÌºÍÖÔÌºÄÔÍÖ

ÒÀÄÏÆÀÐÑÍ¿ÌÐÑÍÑ»ÀÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÓË»ÐÄÓÌ 
ÄQBSUUJNF»GVMMUJNFÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÑÇÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
Η εταιρία προσφέρει:
q¡ÀÐÈÊ½ÈÐÒ½
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ºÄÈÏÀÊÀÈÈÊÀÌ¬
ÐÑÄËºÕÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÄÐÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÄÐÑ¬ÐÇÄÑÏ½
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS.FUQ(
®½ÈËÍÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÈÀÑÏÈÊ»ÔFiguraÀÌÀ×ÇÑÄ¼¬ÑÍÀ
ÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔÐÑÍÊÀÑÀÐÑ»À
ÑÓÌÄÏÏÎÌ:
Street Promotion (Flash)
(κωδ. θέσης: FS 51)
Περιγραφή εργασίας: ¢ÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÊÀÈÏÍØ½ÌÑÓÌ
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍÓÒÇÑÈÊºÔ
ÄÌºÏÆÄÈÄÔ»ÓË»ÐÄÈÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ
ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS+U4:§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈ
ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇ
ÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀPOP–AIRÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÀÓÔ
Visual Merchandisers in store
(κωδικός: Visual Merchandisers Thessaloniki)
ÌÀ×ÇÑ¬ÄÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿ÔÊÀÈÑÀËÀÌÑÍ¿ÕÍÖÔ7JSUVBM
.FSDIBOEJTFSTÍÖÒÀÐÑÄËÄÕÎÐÍÖÌÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÑÇÔ
Βασικές αρμοδιότητες:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÑÇÔÄÍÏÈÊ»Ô
ÊÀÈÍÑÈÊ»ÔÄÈÊ½ÌÀÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
qÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌÌºÓÌDPMMFDUJPO
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÄÈÊ½ÌÀÔ½ËÓÌÑÓÌºÐÓÌÏÍÁÍË»Ô
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS#0
¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÑÀÈÏ¼À ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖ QSPNPUJPO
×ÇÑ¬ÌÀÀÀÐÕÍË»ÐÄÈ¬ÄÐÀ
Promoters
¤ÏÍÓÒÇÑÈÊ»ÄÌºÏÆÄÈÀÀÅÍÏ¬ÐÄÇÆºÑÈÃÀÄÑÀÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÊÀËËÖÌÑÈÊÍ¿ÄÄÆ¬ËÇÀ»ÕÇÐÇ
ÐÑÍÊÀÑÀÌÀËÓÑÈÊ½ÊÍÈÌ½ ÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÀ½ÐÕÍËºÔÊÀÈÊºÌÑÏÀÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
ÃÄÌÄ¼ÌÀÈÖÍÕÏÄÓÑÈÊ½ 
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÏÍÎÒÇÐÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÓÌÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
qÖÌÀ¼ÊÄÔÊÀÈ¬ÌÃÏÄÔÄ½ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÊÀË½Ä¼ÄÃÍ
Προσφέρονται:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓÄÉºËÈÉÇÆÈÀÀÖÑÍ¿Ô
ÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q¤ÄÏÍ¼ÐÒÈÍÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
°ÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÌÀÐÖÌÍÃÄ¿ÄÑÀÈÀ½¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔÊÀÈÌÀÐÑÀËÄ¼ÐÑÍIUUQTTXS
HS$;ETÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό: PromotionSEP1234.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

®ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÔÍÏÆÀÌÈÐ½ÔΔΕΛΤΑ 360ο ºÌÀÔÀ½
ÑÍÖÔÄÆÀË¿ÑÄÏÍÖÔÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÍ¿ÔÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ ÐÑÇÌΚαλαμάτα:
Πτυχιούχους Αρτοποιίας/Ζαχαροπλαστικής
ΙΕΚ ή Ισότιμου Τίτλου
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
¥¢¦»ÈÐ½ÑÈÍÔÑ¼ÑËÍÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÌÑÀÄÑ»
Επιθυμητά προσόντα:
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑ¬ÉÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌºÄÈÀÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÀ½¢®¢
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS7Q'Z
Καθηγητές
ÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÍÖÏÈÐÍ¿ÆÈÀÄÈºËÄÈÀ
ÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇºÏÆÓÌ
Προϋποθέσεις:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
qÖÌºÄÈÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÏÄÖÌÇÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS&.0X
®ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½Ô½ÈËÍÔΚορέλκο ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÕÏ½ÌÈÀÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÌÃÖÌ¬ÓÐ»ÔÑÍÖ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖ
ºÄÈÏÍÖÔÆÈÀÌÀÃÈÃ¬ÉÍÖÌÐÑÍÌÀÏÀÊ¬ÑÓÑÍºÀ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ

Καθηγητές Λογοθεραπείας
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑ»ÀÑÍÔÐÕÄÑÈÊ½ÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
ÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔ
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
Βασικές αρμοδιότητες:
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÊÀÈÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À
ÆÈÀÑÇÌÀÏ¬ÃÍÐÇÑÇÔÃÈÃÀÊÑºÀÔ¿ËÇÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÃÈÄÉÀÆÓÆ»ÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌ
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÃÈ½ÏÒÓÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÐÍÖÃÀÐÑºÔ
ÊÀÈÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÓÌÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÎÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS.-7;
°Í Mediterranean College ÐÑÇ Θεσσαλονίκη
ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÐÑÄËºÕÓÐÇÔÑÇÔÐÕÍË»ÔÌÀÖÑÈËÈÀÊÎÌ
ÐÍÖÃÎÌ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÃÈÃÀÊÑÈÊ½ÏÍÐÓÈÊ½
ÐÑÍÖÔÑÍÄ¼Ô
Shipping/Ναυτιλιακά
(κωδ. θέσης: SHIMAR_01)
ÈÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÊÀÈÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÐÑÇÌÀÖÑÈËÈÀÊ»
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
qÍÖÃºÔÌÀÖÑÈËÈÀÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
ÐÄÏÍÅÍÏÈÊ½ÊÀÈÆÏÀÑ½Ä¼ÄÃÍ
qÈÃÀÊÑÈÊ»»ÄÏÄÖÌÇÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÑÎÌÐÑÇÌÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Επιθυμητά προσόντα:
qÈÃÀÊÑÍÏÈÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÑÀÌÀÖÑÈËÈÀÊ¬
q¹ÀÏÉÇÃÇÍÐÈÄ¿ÐÄÓÌÐÄºÆÊÏÈÑÀÄÈÐÑÇÍÌÈÊ¬
ÄÏÈÍÃÈÊ¬ ÁÈÁË¼À»ÏÀÊÑÈÊ¬ÐÖÌÄÃÏ¼ÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÌÇË¼ÊÓÌ
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Το Mediterranean College προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÑÍÖÃÈÃÀÊÑÈÊÍ¿ÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÐÄÍËËÀË¬Ä¼ÄÃÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink
IUUQTTXSHS3/QH$ ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÌÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÍ
ÊÓÃÈÊ½ÔÑÇÔÒºÐÇÔ 4)*."3@ ÐÑÍÒºÀ
Παιδαγωγός, Παιδοκόμος
ή Κοινωνικός Φροντιστής
ÈÀÄÌÒ»ÄÏÇÍÕÑ¬ÓÏÇÊÀÈÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔÄÏÆÀÐ¼À
ÍÖÀÅÍÏ¬ÑÇÅÏÍÌÑ¼ÃÀÀÈÃÈÎÌÊÀÈÄÅ»ÁÓÌÐÄ
ÕÎÏÍÀÈÃÈÊ»ÔÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔ
Απαραίτητες δεξιότητες:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÔÐÕºÐÄÓÌÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÊÀÈÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÄÑÀÀÈÃÈ¬
q ÌÄÑÖÆºÌÇÀÈÃÀÆÓÆÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ ÖÂÇË»
ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÐÓÀÑÈÊ»ÀÌÑÍÕ»
ÊÀÈÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÈÐÒÇÀÑÈÊ»ÀÌÒÄÊÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐ¿ÌÀÂÇÔÖÆÈÎÌÐÖÌÄÏÆÀÑÈÊÎÌ
ÐÕºÐÄÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÈÃÀÆÓÆÈÊÎÌÐÍÖÃÎÌ ¢¥ °¢¥ ¥¢¦
»ÑÖÕ¼ÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ËÖÊÄ¼ÍÖÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
ÊÍÈÌÓÌÈÊÎÌÅÏÍÌÑÈÐÑÎÌ»¬ËËÍÐÖÌÀÅºÔ
ÄÑÇÅÏÍÌÑ¼ÃÀÀÈÃÈÎÌÑÖÕ¼Í
q³ÃÄÈÀ¬ÐÊÇÐÇÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ ½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÕÎÏÍÀÈÃÈÊ»ÔÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔ
q³ÏÈÐÑÇ»ÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇ»ÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
Περιοχή εργασίας:¦ÖËË»ÌÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
,&7ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½°ÀÐÑÍÈÕÄ¼À
ÍÖÖÍÁ¬ËÄÑÄÒÀÕÏÇÐÈÍÍÈÇÒÍ¿Ì½ÌÍÀ½Το
Χαμόγελο του ΠαιδιούÊÀÈÒÀÃÈÀÆÏÀÅÍ¿ÌÄÑÇÌ
¬ÏÍÃÍÇÌÎÌ
;ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÊºÌÑÏÍÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
Καθηγητές Γαλλικών (native–bilingual)
¢ËËÇÌÈÊÍ¿»ÉºÌÍÖÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSX)*Y
°ÇË ÎÏÄÔ 

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

¤Βασιλάκος Α.Ε. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔ
ÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÁÀÅ»Ô7BCFS ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌ
ÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬À½ÑÍ ÀÏ¬ÆÄÈÊÀÈÃÈÀÊÈÌÄ¼
ÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍØ½ÌÑÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬
ÑÍÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÍÂ»ÅÈÍÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Μηχανικός Παραγωγής
Χειριστής/Συντηρητής Μηχανημάτων
Με έδρα: Ò»ÌÀ
Βασικές αρμοδιότητες:
q´ËÄÆÕÍÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÆÏÀÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÁËÀÁÎÌ
ÑÓÌÇÕÀÌÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÈÔÄÏÈÍÃÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
ÏÍËÇÑÈÊ»ÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
qÖÌÑ»ÏÇÐÇÇÕÀÌÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÊÀÈÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
q²ÄÈÏÈÐÑ»ÔÑÓÌÇÕÀÌÎÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
q¢ÊÑÄËÄ¼Ê¬ÒÄ¬ËËÇÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖÑÍÖÀÌÀÒºÑÄÈ
ÍÏÍØÐÑ¬ÄÌ½ÔÑÍÖ
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ°¢¥ÇÕÀÌÍËÍÆ¼ÀÔ
»ÃÄÖÑÄÏÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÑÄÕÌÈÊ¬
ÌÄÖÀÑÈÊ¬ÇËÄÊÑÏÈÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀ
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
¤±ÊÀÈËÇÏÍÅÍÏÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ

q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÄÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q ¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔÊÀÈÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ 
ÐÖÌºÄÈÀ ÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
qºËÇÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»¬ÒÇÐÇ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÌÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
ÄÇÕÀÌ»ÀÑÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÇÕÀÌ»Ô
Η εταιρία προσφέρει:
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ ÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHSO3+$
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Trenkwalder Hellas  ÆÈÀ ËÍÆÀÏÈÀÐ½
ÄÆ¬ËÍÖÄË¬ÑÇÑÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌ
ÕÎÏÍ ÑÓÌ ÄÊÑÖÎÐÄÓÌ ÐÑÇÌ ÄÏÈÍÕ» ÑÍÖ §ÄÌÈÃ¼ÍÖ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Βοηθό Παραγωγής Τυπογραφείου
Απαιτούμενα προσόντα: 
q ½ÅÍÈÑÍÔÖÊÄ¼ÍÖ¥¢¦°¢¥
q¡ÍÇÒÇÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄÆÏÀ»ÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÂÇÅÈÀÊºÔÄÊÑÖÎÐÄÈÔPGGTFU
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÊÖËÈ½ÄÌÄÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
Προσφέρονται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÀÊÀËÎÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍIUUQT
TXSHS*#CÄκωδικό θέσης: VPT/LYX18§ÄÑ¬
ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀ
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
One Pharma,POFPGUIFGBTUFTUHSPXJOHNBOVGBDUVSFST
PGQIBSNBDFVUJDBMGJOJTIFEEPTBHFTJO(SFFDFJTPGGFSJOH
BOFYDFMMFOUDBSFFSPQQPSUVOJUZUPJOUFSFTUFEDBOEJEBUFT
UPVOEFSUBLFUIFQPTJUJPOPG
Quality Control Analyst
Location: 4DIJNBUBSJ7JPUJB
Role profile:1FSGPSNTBOBMZUJDBMUFTUT NPOJUPST
QSPDFEVSFT NBOBHFTFRVJQNFOU NBJOUBJOTEBUBBOE
EPDVNFOUBUJPOUPFOTVSFUIBUUIFRVBMJUZPGGJOJTIFE
QSPEVDUTJTJOMJOFXJUITQFDJGJDBUJPOT SFHVMBUJPOT
BOE(PPE.BOVGBDUVSJOH1SPDFTTFT (.1T 
Qualification profile:
q6OJWFSTJUZEFHSFFQSFGFSBCMZJODIFNJTUSZ 
QIBSNBDZPSPUIFSIFBMUITDJFODFT
q5XP  ZFBSTXPSLJOHFYQFSJFODFJOBOBMZUJDBM
MBCPSBUPSZPGBQIBSNBDFVUJDBMDPNQBOZ
q(PPELOPXMFEHFPG(PPE.BOVGBDUVSJOH
1SPDFTTFT (.1T 
q(PPELOPXMFEHFBOEXPSLJOHFYQFSJFODF
JO)1-$ 67 ($BOBMZTJT
q'MVFODZJOHSFFLBOEFOHMJTI
q$PNQFUFODZJO.JDSPTPGU0GGJDF
q'PDVTPOSFTVMUTUISPVHIDPPQFSBUJPO
BOEUFBNXPSL
q4USPOHPSHBOJTBUJPOBMTLJMMT
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSFBOEQSPCMFN
TPMWJOHPSJFOUBUJPO
One pharma provides:
q5SBJOJOHBOEEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT
q"DPNQFUJUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF IFBMUI
MJGFJOTVSBODF
8FMPPLGPSXBSEUPSFDFJWJOHZPVSBQQMJDBUJPOBOE
DVSSJDVMVNWJUBFUPUIJTlinkIUUQTTXSHS/5&
"MMBQQMJDBUJPOTBSFDPOTJEFSFETUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
XXXPOFQIBSNBHS
"½ÑÇÌΤσιλιλής Κ. Α.Ε.ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀ½ÌÈÇ
ÄÏÆÀÐ¼À
Βοηθός Υπευθύνου Παραγωγής
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
Αρμοδιότητες:
qÀÏÍÆÏÀÀÑ¼×ÄÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÅÈ¬ËÓÐÇÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½ÏÓÑÍÊ½ËËÓÌ
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÇÈÄÑÍ¼ÓÌÄÑÍ¼ÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
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
Rontis B4XJTTNVMUJOBUJPOBMDPNQBOZBDUJWFJO
GJFMEPGQSPEVDUJPOPGQIBSNBDFVUJDBMTBOENFEJDBM
EFWJDFTJTMPPLJOHUPIJSF
Junior/Senior Production Manager
'PSQIBSNBDFVUJDBMTQSPEVDUJPO
συνέχεια στη σελ. 14

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

Russian Customer Care
Advisor
Native Russian speaker living in Athens, Greece? Are you
looking for full time work acting as a Russian Customer
Care Advisor? Do you have a technical mindset and
knowledge of computers?
Are you looking to get your foot in the door of a fantastic
organization based in Athens, Greece and focused on
the growth of their people?
Well, if you’ve said yes to all of the above, I think that
it’s time for you to apply! In this role, you will provide
exceptional Customer Service support in the Russian
language.
Benefits: The company offers the following benefits
for this Russian Customer Care Advisor position:
qYou will join a multinational company that operates
globally
qGreat benefits package, including paid training using
the latest technology
qCareer development opportunities
qYou will work in a vibrant and energetic Athens office
with a real team focus
Responsibilities: Your tasks as a Russian Customer
Care Advisor will include:
qAct as the first point of contact for all Russian
speaking clients
qRespond and record customer inquiries raised
through free phone lines for customers and chats
qEnsure client complaints are dealt with and logged
in line with the company’s complaints
escalation policy
qTroubleshoot through the use of open questions,
support documents and system training
qBe able to offer recommendations to common
problems or frequently asked questions
Requirements: In order for your profile to match
this Russian Customer Care Advisor role, you need
to have the following skills:
qBe familiar with high-tech gadgets and customer
service
qSpeak Russian to native standard and English
at a very good level
qHave communicative and outgoing personality
qPossess a valid EU work permit
Information: If this sounds like you or someone you know,
we want to hear from you today! Apply online by clicking the
“Apply now” button. Have some questions first? Feel free
to contact our multilingual unit at multilingual@randstad.
gr or at +30 2106770523.
Please note that for transparency and equity reasons, only
those applications made online via our site will be assessed.
After the screening of all the CVs received, we will only
contact the candidates who meet the requirements of the
job to arrange an interview. All applications are considered
strictly confidential. Follow us on Linkedin, Facebook and
Instagram. www.randstad.gr.
Send your cv to this link: https://swr.gr/a3bEc.

Freelancer Copywriter

Include:
qWriting clear, compelling copy for various mediums
(e.g. ads, blog posts, newsletters)
qConducting thorough research and interviews
qWorking with creative professionals to build
marketing projects and campaigns
Job brief: We are looking for a creative Freelancer
Copywriter to write clear and concise copy for international
ads, publications and websites. Your words will inform and
engage target audiences abroad. Our ideal candidate is a
team-spirited, skilled and imaginative writer with an eye
for detail. If you can grasp project requirements quickly and
offer valuable insight, we’d like to meet you.
Responsibilities:
qWrite clear, attractive copy with a distinct voice
qInterpret copywriting briefs to understand project
requirements
qCollaborate with designers, PR and other professionals
on large-and small-scale marketing projects (e.g. email
campaigns and landing pages)
qConduct high-quality research and interviews
qEdit and proofread copy as needed
qUse SEO principles to maximize copy’s reach
qSource images and other content
Requirements:
qProven experience as a copywriter or related role
qKnowledge of online content strategy and creation
qExcellent writing, editing and proof reading skills
qNative Speaker in english-excellent verbal
and written command of English language
qExperience with SEO
qStrong research skills
qCreativity
qCollaborative spirit
qExcellent time-management and organizational skills
BSc/BA in marketing, English, journalism or related field.
Send your cv to this link: https://swr.gr/ypItH.

IT Support Specialist
Life is short-so work somewhere awesome! Join Excite Holidays
as our new IT Support Specialist. Excite Holidays is currently
looking for an IT Support Specialist whois passionate about
his craft, who thrive on challenge and who believe in success
through collaboration? If all the above sounds like you, then
Excite Holidays might be your next destination!
About Excite Holidays: Excite Holidays is an award winning online
travel wholesaler with offices around the globe. We provide the
most innovative booking experience in the travel industry and
empower travel agents by providing them with a huge portfolio of
hotels, apartments, activities, transfer services and ferry tickets.
We have some of the brightest, most motivated and passionate
people in the travel industry working for us. We lead the way
with innovative ideas, cutting-edge technology and a customerfocused approach that can’t be beaten. We are revolutionizing
the future of online travel and we are looking for an outstanding
individual to join us on this exciting journey in Athens.
About the role: Our in-house development team ensures we lead
the way in providing the most innovative booking experience
in the travel industry. We empower travel agents by providing
them with a huge portfolio of products, including over 250,000
hotels and apartments, 30,000 activities and reliable transfer
services. Our intuitive and efficient booking tool enables our
travel agents to provide the very best service to their clients.
Due to strong growth and a rapidly expanding suite of products
and services, an exciting opportunity has become available for
highly talented IT Support Specialist to join our exceptional team.
Responsibilities:
qMaintain Google G-Suite
qMS Active Directory administration
qMonitor and maintain the Contact Centre phone system
qInstall and support IP telephones and other networked
telecommunication devices
qOffice Network administration-maintain the VPN tunnels
interconnecting our international offices
qBuild workstations and create a SOE (Standard Operating
Environment)
qModify configurations, utilities, software default settings,
etc. for the local workstation
qCreate and maintain up-to-date documentation and registers
of internal procedures, network inventory, IT specific hardware
and software assets
qMaintain communications services including email,
internet access, landline and mobile phones and usage
and ensure that a current list of active users is maintained
qProvide end user support for company hardware and software
and resolve problems in a timely manner to the end user’s
satisfaction
qMonitor and respond quickly and effectively to requests
received through helpdesk
q*OTUBMMBOEDPOGJHVSFDPNQVUFSFRVJQNFOU
q6QHSBEFIBSEXBSFBOETPGUXBSFXIFOSFRVJSFE
q*OWFTUJHBUFBOESFTPMWFOFUXPSLSFMBUFEQSPCMFNT
q"TTJTUVTFSTXJUITPGUXBSFSFMBUFEJTTVFT

Πωλητές/τριες
Πλήρους Απασχόλησης
Αθήνα-Κάτω Πατήσια
H JYSK αναζητά αφοσιωμένους πωλητές. Είστε πρόθυμοι να κάνετε την υπέρβαση για να κλείσετε μία πώληση;
Σας αρέσει να εργάζεστε σε ένα ταχύτατα εξελισσόμενο
περιβάλλον με συνεχείς προκλήσεις; Απολαμβάνετε τη
συνεργασία με την ομάδα; Τότε πρέπει να είστε ο υποψήφιος που αναζητούμε.
Δείχνετε αφοσίωση και:
qΘέλετε να κάνετε πωλήσεις
qΔίνετε προτεραιότητα στους πελάτες
και τους προσφέρετε μία μοναδική εμπειρία αγοράς
qΔουλεύετε σκληρά και είστε ενεργό
μέλος της ομάδας
qΞεχωρίζετε σε ένα έντονο και δυναμικό περιβάλλον
qΈχετε το κίνητρο και τη φιλοδοξία να κάνετε
καριέρα στη JYSK
Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:
qΈνα ανταγωνιστικό bonus που θα ανταμείψει
τις εξαιρετικές πωλήσεις και τα αποτελέσματα
qΕυκαιρίες για ανάπτυξη και πρώτης τάξεως πρακτική
εκπαίδευση
qΤην ευκαιρία να συναγωνιστείτε, να κερδίσετε
και να γιορτάσετε τα καλά αποτελέσματα
qΜία εξαιρετική εταιρική κουλτούρα
qΙδιωτικό πρόγραμμα ασφάλισης
Από ένα κατάστημα στη Δανία το 1979 η JYSK επεκτάθηκε
σε περισσότερα από 2.500 καταστήματα σε ολόκληρο τον
κόσμο. Για να εξασφαλίσουμε τη μελλοντική ανάπτυξη,
χρειαζόμαστε τους καλύτερους εργαζομένους. Αδράξτε την
ευκαιρία να γίνετε μέλος της JYSK. Εάν δείξετε αφοσίωση,
θα συναντήσετε τις ευκαιρίες.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/2PxYF για
να πάρετε την καριέρα σας στα χέρια σας.

qEdit and update existing permissions/access to all systems,
software and hardware for current staff and leavers
qTake responsibility of the alarm system, ensuring service
records are up to date
qTrack and ensure maintenance of assets and up to date
asset register documentation
qDiagnose faulty equipment and replace with new components
where available Liaise with third parties for the repair or
replacement of faulty goods as appropriate
qEnsure all new employees are set up with the appropriate
software, hardware, tools, resources, permissions and access
for their role Ensure all hardware issued is recorded against
the employee file on HR Management system Support the
Systems Administrator as required Work with the Technology
and Innovation team members on projects as directed
qAny other ad hoc duties that may be required Ad hoc
personal IT Support requests for Executive Directors
qParticipate in the development of a safe and healthy
workplace
The ideal Candidate:
qPrevious experience as an IT Support and/or Network
Administrator
qQualifications in IT Support or Network Security
qProven ability to set up and configure server/desktop
hardware
qCisco Certified Network Associate will be highly regarded
qExperience with MacOS and Windows
qStrong understanding in general IT
qExperience with cloud service platform (Google)
qGood understanding of networking (Cisco)
qExcellent troubleshooting skills, solutions focused,
strong time management and attention to detail
qKnowledge and experience in IP-Telephony system is desirable
qFulfilled military obligations
Perks & benefits: You will be supported by the best team in the
game and receive a competitive salary package commensurate
with experience.
We also provide amazing company benefits such as:
qOpportunities for international travel, cost price
accommodations, activities, ferries and transfers
qHealth and wellness perks including group personal
training, daily breakfast, fruit and afternoon snacks
qGreen initiatives, volunteer opportunities and monthly
fundraising activities
qFriday drinks, social events, company picnics and peer
nominated recognition awards
qProfessional and personal development opportunities
qAn awesome office location with a creative flexible
working environment
qOffice working hours Monday to Friday 8.00-16.30
If this opportunity sounds exciting to you and aligns with your
experiences, then we would love to hear from you. Please send
us your CV in English and salary expectations to this link: https://
swr.gr/C9L2d to learn more about working for Excite Holidays.

Bar Team Leader
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 5000m2House of Events conference
center, the Anazoe Spa & Thalassotherapy, two signature
golf courses, exquisite gourmet dining venues, shops and
boutiques, first class children’s facilities and multiple sports and
activities. Theaward-winningThe Romanos, a Luxury Collection
ResortandThe Westin ResortCosta Navarinoare seeking forBar
Team Leadersto support the Bar Manager in all aspects of
the Food and Beverage and each Outlet’s operation.
Being part of ourFood and Beverageteam you will:
qSupport-assist the Restaurant Manager and replace
him in case of his/her absence
qTrain, coach, motivate and empower the Food and Beverage
associates to deliver exceptional and memorable services
qBe responsible for the smooth and efficient operation
of the Outlet
qResolve-handle guests’ complaints-issues
qHave the ability to promote therelevant running
projects and products
qDevelop strong teamworkwithin the team
qPrepare andparticipate in various Food and Beverage
meetings
To be successful in this role you will have:
qBachelor’s degree in Hospitality-Tourism
management
qMinimum of 3 years’ experience in a similar position
(ideally in an international hotel chain)
qProper communication etiquette (both written
and spoken) with internal and external guests
qAbility tospeak, write and converse freely
in both Greek and English
qKnowledgeof another European language
will be considered a plus
qHosting, organizational and problem solving skills
qAbilityto lead by example
Costa Navarino offers:
qCompetitive compensation package
qChance to be developed within the most innovative
operator of lifestyle hospitality brands in the world
qOn-going training opportunities
qAccommodation in the vicinity of Navarino Dunes
(for non-Messinian residents)
qMeals within the premises
qWorking uniform (and its dry cleaning)
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 CVs to be sent τto this link: https://swr.gr/bujid.

Fabrecon Trading LTD is seeking to recruit:

Operations Manager
The company: Fabrecon Trading LTD is the Master
Franchise Partner of Camicissima for Romania, Greece
and Cyprus. Focusing on the provision of first-class service
to its clients and its rapid expansion to the above markets
the Company is currently setting up a network of stores
in Romania and Cyprus.
The Job: Based in Bucharest Romania, the job holder will
be responsible for managing the overall operation of the
company in Romania and Cyprus.
More specifically, he/she will be indicatively
responsible for the following:
qExecuting all required actions in cooperation
with our external consultants to set up a network
of stores in both countrie
qRecruiting, training and supervising the sales teams
to ensure the provision of first-class service
to our clients
qExecuting buying activities to ensure
that the appropriate products are provided
in our stores at each of the above markets
qManaging of inventories to ensure continuous supply
of required products to the sales networks in both
countries
qCooperating with our external consultants to ensure
compliance with all legal requirements related
to the operation of the Company in both countries
The Candidate: The ideal candidate should:
qHave previous experience in a similar position
qHold a degree in Business Administration
or Marketing
qHave excellent communication and organizing skills
qHave analytical thinking and results orientation
qHave advanced problem-solving ability and creative
thinking
qBe IT literate
qBe fluent in english
qHave customer focus
qBe able to travel on a frequent basis
Other skills:
qKnowledge of Romanian and Italian
qMBA
We Offer:
qCompetitive remuneration package including car,
mobile phone and other benefits.
Contact Details: All interested candidates are kindly
requested to submit their CV with cover letter in English
to this link: https://swr.gr/xf5Ta.

Η εταιρία Αναπτυξιακή ΕΠΕ με δ.τ. comNcom (www.
comncom.gr), η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της
πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, αναζητάει κοπέλα για τη θέση της:

Γραμματειακής Υποστήριξης
Απαραίτητα προσόντα:
qΤουλάχιστον 1 χρόνο αποδεδειγμένη εμπειρία
στην παροχή γραμματειακής υποστήριξης
qΑπόφοιτη ΑΕΙ/ΑΤΕΙ
qΟργανωτικές ικανότητες
qΕπικοινωνιακές ικανότητες
qΠνεύμα συνεργατικότητας με όλα τα τμήματα
της εταιρίας
qΙκανότητα να λειτουργεί σε ένα δυναμικό
και απαιτητικό περιβάλλον
qΚάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
Αρμοδιότητες θέσης:
qΦυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση εγγράφων
qΤεχνική υποστήριξη της διοίκησης
qΥποστήριξη ERP συστήματος
qΤήρηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας
qΤαχυδρομική αλληλογραφία
qΥποδοχή των πελατών και συνεργατών
qΣυλλογή, αρχειοθέτηση και καταγραφή
των τιμολογίων και λοιπών παραστατικών
qΠαρακολούθηση λογιστικών καρτελών
qΣύνταξη και παρακολούθηση συμβάσεων, παραδοτέων
και χρονοδιαγραμμάτων
qΤηλεφωνικό κέντρο
Οι ενδιαφερόμενες μπορούν να αποστείλουν πλήρες
βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/Xoybe ή
στο fax 2310 502222. Τηλέφωνο: 2311 823700. Όλες
οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και
επαγγελματισμό.
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Plant Location: Larisa, Greece.
Candidates must have:
q6OJWFSTJUZMFWFMEFHSFFJODIFNJDBMFOHJOFFSJOH
PSTJNJMBS
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG&OHMJTIMBOHVBHF
q$PNQVUFSMJUFSBUF.JDSPTPGU0GGJDFQBDLBHF
FYDFMMFOUIBOEMJOH
q$"%$".TPGUXBSFFYDFMMFOUIBOEMJOH
NBOVGBDUVSJOHJOEVTUSJBMQSPEVDUEFTJHO
NFDIBOJDBM
q"EBQUBCJMJUZ RVJDLSFTQPOTF QSPCMFNTPMWJOH
q5JNFNBOBHFNFOUBCJMJUJFT
q$PNNVOJDBUJPOBMTLJMMT QPTJUJWFBUUJUVEF
q3FTQPOTJCMF QBZTBUUFOUJPOUPEFUBJM
q1PTJUJWFQFSTPOBMJUZ FOFSHFUJD
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[F NVMUJUBTLJOHBOEXPSL
JOBMPHJDBM TZTUFNBUJDNBOOFS
q%JTDSFUJPODPOGJEFOUJBMJUZ
5PBQQMZGPSUIFQPTJUJPOQMFBTFTFOEZPVSDWUP
linkIUUQTTXSHST#G/0BUUFOUJPO)3%FQBSUNFOU
OPUJOHCandidacy for the ad Chemical EngineerJ/S Production Mgr.
Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων στη βόρεια
Αττική, επιθυμεί να προσλάβει ºÌÀÌ»¼À
Υπεύθυνο Προγραμματισμού Παραγωγής
Τα καθήκοντα της θέσης:
qÈÀ½ÏÅÓÐÇ ÑÍÖ ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ ÀÏÀÆÓÆ»Ô
λαμβάνοντας υπόψη ημερομηνίες παράδοσης των
ÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÖËÈÊÎÌÄÐÊÍ½ÑÇ
ÁºËÑÈÐÑÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
qÖÌÑÍÌÈÐ½Ô ÑÇÔ Ä¼ÑÄÖÉÇÔ ÑÍÖ ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÑÍÖÔÁºËÑÈÐÑÍÖÔÕÏ½ÌÍÖÔ
q¢ÈÐÀÆÓÆ»ÃÄÃÍºÌÓÌÐÑÍ&31 ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈ
ÖÍÁÍË»ÀÌÀÅÍÏÎÌÀ½ÃÍÐÇÔÄÑÇÕÏ»ÐÇÐÑÀÑÈ
ÐÑÈÊÎÌÄÒ½ÃÓÌ
Τυπικά προσόντα:
q¼ËÓÀÇÕÀÌÈÊ»Ô»"&*°¢¥ÒÄÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔÏÍÒÄÐÈÎÌ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Επιθυμητά προσόντα:
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÀÌÀËÖÑÈÊ»
και συνδυαστική σκέψη
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÕÏ»ÐÇÔ.31
.BOVGBDUVSJOH3FTPVSDF1MBOOJOH 
»ÄÅÀÏÍÐºÌÇÕÏ»ÐÇÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÏÍ»Ô
ÄÏÆÀÐÈÎÌÊÀÈÀÌ¬ËÖÐÇÔÄÖÀÈÐÒÇÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει ÀÍÃÍÕºÔ ÀÌ¬ËÍÆÄÔ ÑÓÌ
προσόντων, ευχάριστο περιβάλλον και προοπτική
ÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
στο linkIUUQTTXSHSI9J
¤ ÄÑÀÈÏ¼À Hellenic Bakery A.E.  Ä  ÕÏ½ÌÈÀ
επιτυχημένη εμπειρία στον κλάδο της αρτοποίϊας
×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô ÊÀÈ  ÕÏ½ÌÈÀ ÐÑÍÌ ÊË¬ÃÍ ÑÍÖ
DBUFSJOH ºÕÄÈÊÖÏÈÀÏÕ»ÐÄÈÐÑÍÖÔÊË¬ÃÍÖÔÑÇÔÊÀÈ
ºÕÄÈÀÍÊÑ»ÐÄÈÀÏÊÄÑ¬ÄÆ¬ËÍÄËÀÑÍË½ÆÈÍÐÄ½ËÇ
ÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ§ÄÊÖÏ¼ÀÏÕÀÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊ¬ÑÇÔ ÑÇÌ
ποιότητα των προϊόντων της και τον σεβασμό προς
ÑÍÌÊÀÑÀÌÀËÓÑ» ÇÄÑÀÈÏ¼À)FMMFOJD#BLFSZ"&Ä
ºÃÏÀÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍÀÌÀ×ÇÑ¬
Bοηθό Τεχνολόγου Τροφίμων
ÈÀÑÍÑ»ÀÍÈÍÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖ
Αρμοδιότητες θέσης:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÀÄËºÆÕÄÈÑÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ ÀÏÀËÀÁ» ÐÓÐÑ»
ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÀËË¬ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÏÎÑÓÌÖËÎÌ
q¢ËºÆÕÄÈÊÀÈÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ ÅÏÍÌÑ¼×ÍÌÑÀÔÀÏ¬ËËÇËÀ
ÆÈÀÑÇÐÓÐÑ»ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÕÎÏÍÖ
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
που έχουν οριστεί από την εταιρία
q´ËÄÆÕÍÔÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÕÏ½ÌÓÌÀÏ¬ÃÍÐÇÔÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÍÈ½ÑÇÑÀÔ*40
q¢¼ÁËÄÂÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÊÀÈÄÈÐ»ÀÌÐÇÑÏÍÅ¼ÓÌ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ.40GGJDF
qÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ&31
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Είδος εργασίας:Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHSO9V7

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

§ÄÆ¬ËÍÔÈÀÑÏÈÊ½Ô½ÈËÍÔÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Νοσηλεύτρια/τη
Η/ο ιδανική/ός υποψήφια/ος πρέπει να διαθέτει:
qÑÖÕ¼ÍÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»ÔÊÀÈ¬ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔ
ÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼À
q¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄ¬ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÀÈÍËÇÂÈÎÌ
και τοποθέτησης φλεβοκαθετήρα
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ
link: IUUQTTXSHS&%N+X¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇ
ÄÈÎÀÑÀÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬ÊÀÈÇÖÍÁÍË»
ÑÍÖÔÏÍÙÍÒºÑÄÈÑÇÌÀÍÃÍÕ»ÑÇÔÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÐÀÔÃÄÃÍºÌÓÌÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ÄÐÊÍ½ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÀÖÑÎÌ

°ÍÆÏÀÅÄ¼ÍÄÖÏºÐÄÓÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔJobsallover.eu,
ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖSFDSVJUJOH 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÈÔÄÆÊÖÏ½ÑÄÏÄÔÁÏÄÑÀ
ÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
Βοηθούς Νοσηλευτές
ÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÆÇÏÍÊÍÄ¼ÀÊÀÈÐÄÈÃÏ¿ÀÑÀÆÈÀ¬ÑÍÀ
ÄÄÈÃÈÊºÔÀÌ¬ÆÊÄÔÐÑÇÌÊÄÌÑÏÈÊ»ÊÀÈÌ½ÑÈÀ ÆÆË¼À 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÑÇÌ®ÖÀË¼À ÄÏÈÍÕºÔ4ISPQTIJSF 4VSSFZ 
8SFYIBN 8BMFT 
Aπαιτούνται:
q ÀÈÑÍ¿ÌÑÀÈ ÆÆËÈÊ¬ÐÄÄ¼ÄÃÍÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ»Ô
συνεννόησης, Β1
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÈÒÖÇÑ» ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
(παρέχεται σχετική εκπαίδευση στα άτομα
ÍÖÃÄÌºÕÍÖÌÊ¬ÍÈÀÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
Παρέχονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢Ñ»ÐÈÀÐÖÁ½ËÀÈÀ
qÎÏÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÖÄÏÓÏ¼ÓÌÄÀÌ¬ËÍÆÇÀÍÈÁ»
qË»ÏÇÔÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÉºËÈÉÇÐÑÇÌÊÀÏÈºÏÀ
σας
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈËÍÆ»ÔÑÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q¦¬ÒÄÃÖÌÀÑ»ÁÍ»ÒÄÈÀÐÑÇÄÑÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¿ÏÄÐÇÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÃÈÀÍÌ»Ô
qÄÊ¬ÍÈÄÔÄÏÈÑÎÐÄÈÔÊÀË¿ÑÍÌÑÀÈÑÀÀÄÏÍÍÏÈÊ¬
ÄÈÐÈÑ»ÏÈÀÊÀÈÍÏÎÑÍÔ»ÌÀÔÃÈÀÍÌ»Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSF5T

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ιατρικός Επισκέπτης
(Καλαμάτα)
¤Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται
À½ÑÍÐÑÀÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ¬ ÈÀÑÏÈÊ¬Ä¼ÃÇ¤ÀÌÍ
δική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό
ÐÑÏÀÑÇÆÈÊ½ÐÕÄÃÈÀÐ½ÑÇÔÊÀÈÐÑÇÃºÐÄÖÐ»ÑÇÔ
ÐÑÍÌÀÌÒÏÎÈÌÍÀÏ¬ÆÍÌÑÀ
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÀÏÍÖÐ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q²ÓÏ¼ÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÐÖÌCPOVTÀÌÀË½ÆÓÔ
απόδοσης
qÖÌÄÕ»PGGUIFKPCÊÀÈPOUIFKPCÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ MBQUPQ ÊÈÌÇÑ½
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔºÐÀÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
ÀÆÍÏ¬
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À ÍÕÑ¬ÓÏÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS%I1LH ή
ÑÀÕÖÃÏÍÈÊÎÔÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ ÖÆ»Ô 
Κηφισιά με κωδικό θέσης: ΙΕ ΚΛΜ. XXXHDQHS

ΙΑΤΡΟΙ

®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔΒιοϊατρικήÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ
ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À¡ÈÍÊËÈÌÈÊ» ÒÇÌÎÌ ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ 
ÑÍÌÑÇÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÇ
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
ÊËÈÌÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
σας στο link: IUUQTTXSHS*"-E+ À ÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
§ÄÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÄÊÃÇËÎÌÄÑÄ
το ενδιαφέρον σας να περιληφθείτε στη διαδικασία
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑ½ÐÍÑÇÔÐÖÆÊÄÊÏÈ
μένης θέσης που προκάλεσε το ενδιαφέρον σας,
½ÐÍÊÀÈÆÈÀ¬ËËÄÔÒºÐÄÈÔ ÑÏºÕÍÖÐÄÔ»ÄËËÍÌÑÈÊºÔ 
ÄÁ¬ÐÇÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÃÄÉÈ½ÑÇÑºÔÐÀÔ½ÓÔ
ÀÍÑÖÎÌÍÌÑÀÈÐÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ®
½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»ÒÀÃÈÀÑÇÏ»ÐÄÈÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÇÔÆÈÀÄÏ¼ÍÃÍÃÎÃÄÊÀ
 ÇÌÎÌÊÀÈÒÀÀÉÈÍËÍÆÄ¼ÑÍÄÏÈÄÕ½ÄÌ½ÑÍÖÐÄ
ÐÕºÐÇÄÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀÏÍÐ½ÌÑÀÒºÐÄÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÖÒÀÏÍÊ¿ÂÍÖÌÐÑÍºËËÍÌ§ÄÑ¬ÑÇÌ¬ÏÍÃÍÑÓÌ
ÃÎÃÄÊÀ  ÇÌÎÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÒÀÃÈÀÆÏÀÅÄ¼
À½ÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»
¢Å½ÐÍÌÄÈÒÖÄ¼ÑÄÌÀÐÖÌÄÕ¼ÐÄÑÄÌÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÄ
ÐÑÄÐÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀ
ÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÄÊÌºÍÖÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÀÌÀÌÄÓ
μένο ακόμα και στην περίπτωση που δεν υπάρχει
Ê¬ÍÈÀÒºÐÇÏÍÔÊ¬ËÖÂÇ§ÍÏÄ¼ÑÄÌÀ×ÇÑ»ÐÄÑÄÑÇ
ÃÈÀÆÏÀÅ»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÀ½ÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÍÖ
Í¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»ÐÄÍÍÈÀÃ»ÍÑÄ
ÕÏÍÌÈÊ»ÐÑÈÆ»ÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÐÕÄÑÈÊ½FNBJMÐÑÍÌ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÃÄÃÍºÌÓÌ %10 ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÇÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇWJPJBUSJLJEQP!QUMFHBM
FV. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼À ÊÀÈ ÑÇÌ ÏÍÐÑÀÐ¼À ÑÓÌ ÃÄÃÍºÌÓÌ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÊÀÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑ¬ÐÀÔÄ
Á¬ÐÇÑÍÈÐÕ¿ÍÌÌÍÈÊ½ËÀ¼ÐÈÍÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÐÑÄÑÍÌ
Ð¿ÌÃÄÐÍIUUQTCJPJBUSJLJHSJOEFYQIQFMHECS

®ÁÏÀÁÄÖºÌÍÔ½ÈËÍÔÃÄÏÀÑÍËÍÆ¼ÀÔ ËÀÐÑÈÊ»Ô
ÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ»Ô ÊÀÈ ÄÑÀ½ÐÕÄÖÐÇÔ ÀËËÈÎÌ CDM
Medical GroupÀÌÀ×ÇÑ¬
Ιατρούς Ειδικευμένους Δερματολόγους
ή Πλαστικούς Χειρουργούς ή Ιατρούς
σε Αναμονή για Ειδικότητα Δερματολογίας
& Πλαστικής
Για πλήρη απασχόληση στην Πάτρα.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖY¼ÍÈÀÑÏÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌ
ÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÐÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Προσφέρεται ÖÂÇË½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ Ä ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link
IUUQTTXSHS/O8,6 °ÇË  
XXXDPTNFUJDEFSNBNFEJDJOFHS

Ζητείται από την Κεντρική Κλινική Αθηνών:
Νοσηλευτής/τρια Χειρουργείου
Καθήκοντα θέσης:
qÖÄÑºÕÄÈÐÄÏÍÆÏÀÀÑÈÐºÌÀÊÀÈºÊÑÀÊÑÀ
ÕÄÈÏÍÖÏÆÄ¼ÀÄ¼ÑÄÓÔÄÏÆÀËÄÈÍÃ½ÑÇÔÑÏÈÀ 
Ä¼ÑÄÓÔÊ¼ÌÇÐÇÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÇÌÄÄÈÏ¼ÀÍÖºÕÄÈ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
ÑÇÔÀ¼ÒÍÖÐÀÔÐÑÇÌÍÍ¼ÀÄÏÆÀËÄÈÍÃÍÑÄ¼
ÊÀÈÆÈÀÑÍÌÄÉÍËÈÐ½ÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼
q¢ÅÍÃÈ¬×ÄÈÄÖÆÄÈÍÌÍÈÊ½ÖËÈÊ½Ï¬ÀÑÀ
ÑÈÔÀ¼ÒÍÖÐÄÔÑÓÌÕÄÈÏÍÖÏÆÄ¼ÓÌÀÌ¬ËÍÆÀ
με το είδος τους
q¢ËºÆÕÄÈÑÀÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ¬ÐÄÑ
qÏÀÆÀÑÍÍÈÄ¼ÕÏÄÎÐÄÈÔÇÄÏ»ÐÈÓÌÕÄÈÏÍÖÏÆÄ¼ÓÌ
q¢ËºÆÕÄÈÑÈÔÏÍ»ÒÄÈÄÔÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÐÑÀÕÄÈÏÍÖÏÆÄ¼À
q¢ÌÇÄÏÎÌÄÈÑÍÁÈÁË¼ÍÇÑÏÎÍÖÑÓÌÕÄÈÏÍÖÏÆÄ¼ÓÌ
q¢ÅÍÃÈ¬×ÄÈÄÑÍÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍÈÀÑÈÐ½ÑÈÔÀ¼ÒÍÖÐÄÔ
q¢ËºÆÕÄÈÑÀÖËÈÊ¬ÀÍÐÑÄ¼ÏÓÐÇÔ
q ÌÑÈÄÑÓ¼×ÄÈÄÄ¼ÆÍÌÑÀÄÏÈÐÑÀÑÈÊ¬
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»ÔÄ¬ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔ
ÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÌÍÐÇËÄÖÑÈÊÎÌÀÏÕÎÌ
Δεξιότητες υποψηφίου:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌºÄÈÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η κλινική προσφέρει:
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÊÀÈÃÄ¿ÐÄÈÔÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÇËÎÐÑÄÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÁÈÍÆÏÀ
φικό σημείωμα και πρόσφατη συστατική επιστολή
ÐÑÍÄÉ»ÔlinkIUUQTTXSHS)CO8

Ο όμιλος Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα
ËºÍÌÐ¿ÆÕÏÍÌÀÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊ¬ ÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ¬ÊÀÈÒÄ
ÏÀÄÖÑÈÊ¬ÊºÌÑÏÀÑÇÔÕÎÏÀÔ ½ÑÇÌ¼ÃÏÖÐ»ÑÍÖ
ÑÍÃÈÀÃÏÀÀÑ¼×ÄÈÐÑÀÒÄÏ¬ÏÓÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½
Ï½ËÍÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÖÆÄ¼ÀÔÊÀÈÀÍÑÄËÄ¼
ÐÇÄ¼ÍÀÌÀÅÍÏ¬ÔÆÈÀÑÇÌÍÈÍÑÈÊ¬ÀÐÖÌÀÆÎÌÈÐÑÇ
ÅÏÍÌÑ¼ÃÀÖÆÄ¼ÀÔÊÀÈÑÇÌÀÐÒÄÌÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÄÑÀÈÏÈÊ»
ÅÈËÍÐÍÅ¼À ÍÖÃ¼ÌÄÈºÅÀÐÇÐÑÇÌÏÍÐÓÍÍÈ
ÇºÌÇÊÀÈÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÇÊËÈÌÈÊ»ÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇ
ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÀÐÒÄÌÎÌ®½ÈËÍÔÀÌÀ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Ειδικευμένο Ιατρό Γενικής Ιατρικής
(General Practitioner)
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÇÔÄÌÈÊ»Ô¥ÀÑÏÈÊ»Ô
q³ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÐÖÌÑÀÆÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÊÀÏÃÈÍËÍÆÈÊ»ÊËÈÌÈÊ»
επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÇÄÃÀ»Ô»ÀËËÍÃÀ»Ô
ÄÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍÑ¼ÑËÍÐÍÖÃÎÌ
όπου απαιτείται
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌÄÖÍÍÌ»
ÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
q¢ÖÏÄ¼ÀÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÓÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌÑÇÔÒºÐÇÔ
Ο όμιλος προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä  ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ 
ÕÏÇÐÈÍÍÈÎÌÑÀÔ ÑÍÌ κωδικό: Γ.Ι.13. στο link:
IUUQTTXSHS3)D. §ÄÑ¬ ÑÇ ÐÖËËÍÆ» ÊÀÈ ÑÇÌ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ ÑÓÌ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ ÒÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀ
ÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼
ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
εμπιστευτικότητα.

ÄË¬ÑÇÔÀÔÄÑÀÈÏ¼À¢±ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
Ιατρούς με ειδικότητα Ιατρού Εργασίας
Ιατρούς Διαφόρων Ειδικοτήτων
ÍÖ ËÇÏÍ¿Ì ÑÈÔ ÐÕÄÑÈÊºÔ ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ ÍÖ
ÏÍÁËºÍÌÑÀÈÀ½ÑÇÌÍÍÒÄÐ¼À ÆÈÀÑÇÌÀÏÍÕ»
ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌÈÀÑÏÍ¿ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄ
ÄË¬ÑÄÔÑÇÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏºÕÄÈÄÉÓÑÄÏÈÊºÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔ
πρόληψης και προστασίας στον τομέα της ασφάλειας
ÊÀÈÖÆÄ¼ÀÔÐÑÍÕÎÏÍÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÄÌÎÀÏÍÖÐÈ¬
×ÄÈÃÖÌÀÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇºÕÍÌÑÀÔÓÔÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ¬
ËÄÍÌÄÊÑ»ÀÑÀÑÇÐÖÌºÄÈÀ ÀÉÈÍÈÐÑ¼ÀÊÀÈÍÈÍÑÈÊ»
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔ
Κύριες αρμοδιότητες:
qÀÏÍÕ»ÖÍÃÄ¼ÉÄÓÌÊÀÈÐÖÁÍÖËÎÌÐÄÒºÀÑÀ
ÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÀºÑÏÀÍÖÏºÄÈÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÆÈÀ
ÑÇÐÓÀÑÈÊ»ÊÀÈÂÖÕÈÊ»ÖÆÄ¼ÀÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÈÀÑÏÈÊÎÌÅÀÊºËÓÌÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
q±½ÃÄÈÉÇÈÀÑÏÈÊÎÌÄÉÄÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÄÑÏ»ÐÄÓÌ
ÀÏÀÆ½ÌÑÓÌÍÖÐÕÄÑ¼×ÍÌÑÀÈÄÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½
περιβάλλον
Aπαραίτητα προσόντα/προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥
qÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÌÎÐÇÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
ÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
Η εταιρία προσφέρει:³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSP/K4

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο
μπορείτε να ακολουθήσετε το link: IUUQXXXFVSPDMJOJD
HS°ÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÀÔÒÀÕÏÇÐÈÍÍÈÇÒÍ¿Ì
ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÄÌÇÄÏÎÐÄÓÌÐÄÄÐ¬Ô
ÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÈÔÌºÄÔÃÈÀÒºÐÈÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍÌ
½ÈË½ÀÔÊÀÈÃÄÌÒÀÃÈÀÁÈÁÀÐÑÍ¿ÌÍ¿ÑÄÒÀÊÍÈÌÍÍÈ
ÇÒÍ¿ÌÏÍÔÍÍÈÍÌÃ»ÍÑÄÑÏ¼ÑÍÄÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖ
ÃÄÌÐÖÌÀÈÌÄ¼ÑÄÐÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔ
ÐÑÇÁ¬ÐÇÃÄÃÍºÌÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔÆÈÀÑÍÖÔÄ½
μενους 12 μήνες έχετε το δικαίωμα και τη δυνατότητα
ÃÈÀÆÏÀÅ»ÔÏÍÓÒÎÌÑÀÔÑÇÌÄÈÒÖ¼ÀÐÀÔÐÑÍFNBJM
DW!FVSPDMJOJDHS.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

Front End Developer
8FBSFTFFLJOHGPSBQBTTJPOBUFBOEIBOETPO'SPOU
&OE%FWFMPQFSXIPMPWFTXPSLJOHXJUIBUFBNJOB
GBTUHSPXJOH EZOBNJD FOWJSPONFOU GPS  GVMMUJNF
FNQMPZNFOU 5IF TVDDFTTGVM DBOEJEBUF XJMM IFMQ
EFWFMPQ UIF GSPOUFOE BQQMJDBUJPOT GPS DPNQBOZT
JOUFSOBMPQFSBUJPOTUIBUTVQQPSUUIFEBJMZPQFSBUJPOT
PGJOUFSOBMTUBGGNFNCFSTBOEFYUFSOBMDVTUPNFST
Requirements:
q3FMFWBOUQPTUTFDPOEBSZDPNQVUFSTDJFODF
EJQMPNB EFHSFFPSQSBDUJDBMFRVJWBMFOU
q1SFWJPVTXPSLJOHFYQFSJFODFPG ZFBST
JTSFRVJSFE
q/&5'SBNFXPSL $ .7$ 81'
q"OHVMBS ,OPDLPVUPSTJNJMBS+BWB4DSJQU
GSBNFXPSLT
Desired requirements:
qK2VFSZ #PPUTUSBQ
q)5.- $44 +BWB4DSJQU
Key responsibilities may include:
q6TFPGEBUBCJOEJOHUFDIOPMPHJFTUPFGGFDUJWFMZ
DPOOFDUCBDLFOETPVSDFTUPGSPOUFOE
q$SFBUJOH FYFDVUJOHBOEEPDVNFOUJOHUIFUFTUT
OFDFTTBSZUPFOTVSFUIBUBOBQQMJDBUJPONFFUT
QFSGPSNBODFSFRVJSFNFOUT UFDIOJDBM GVODUJPOBM
BOEVTFSJOUFSGBDF
q$PEFBOEUFTUTPGUXBSFNPEVMFTUIBUNFFU
TQFDJGJDBUJPOT
q,OPXMFEHFPGCFUUJOHHBNJOHJOEVTUSZ
XPVMECFBQQSFDJBUFE
Personality characteristics:
q4VDDFTTGVMDBOEJEBUFTTIPVMECFEZOBNJD 
IBSEXPSLJOH BNCJUJPVTBOEHPPEUFBNQMBZFST
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOCPUIHSFFL
BOEFOHMJTIBSFSFRVJSFE
Company offers:
q'SJFOEMZXPSLJOHFOWJSPONFOU
q&YDFQUJPOBMDBSFFSPQQPSUVOJUJFT
XJUIJOBGBTUQBDFEFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q1SJWBUFJOTVSBODFTDIFNFGPS(SFFDFCBTFE
FNQMPZFFT
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHS-W[ZM
Ο εκπαιδευτικός όμιλος Κορέλκο δραστηριοποιείται
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÕÏ½ÌÈÀÑÍËÀ¼
ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÌÃÖÌ¬ÓÐ»ÔÑÍÖ
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖ
Προγραμματιστή Δημιουργίας Λογισμικών
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌºÄÈÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS45(N
Web & Graphics Designer
5IJTJTB(SBQIJDTBOE8FC%FTJHOFSQPTJUJPO ZPVMM
CFQBSUPGBSBQJEMZHSPXJOHUFBNBOEZPVSUBTLTXJMM
SBOHFGSPNNPDLJOHVQ6*GFBUVSFTUPDSFBUJOHXFMM
CBMBODFEMBZPVUTGPSDPSQPSBUFDMJFOUT$BOEJEBUFT
TIPVMETFOEUIFJSDWBOEMJOLTUPQSPKFDUT DSFBUJWF
QPSUGPMJP TBNQMFDPEFFUD
Requirements::PVTIPVMELOPX)5.- $44 "EPCF
1IPUPTIPQBOEIBWFHSFBUBUUFOUJPOUPEFUBJM:PVXJMM
IBWFUPNBJOUBJOBDPOTJTUFOUTUZMF XIJMFJOEJWJEVBMMZ
UBJMPSJOHUPUIFTQFDJGJDDPOWFOUJPOTBOEHVJEFMJOFT
GPSFWFSZQMBUGPSN:PVTIPVMECFBCMFUPVOEFSTUBOE
VTFSCFIBWJPSBOEUPDSFBUFJOUFSGBDFTUIBUMPPLHSFBU
BOEBSFFGGPSUMFTTUPVTF
Ideal candidates will have:
q"TUSPOHDSFBUJWFQPSUGPMJP
q&YQFSUJTFJOUIFVTFPGUIF"EPCF$SFBUJWF4VJUF
q4PMJELOPXMFEHFPG)5.-BOE$44
q8FCEFTJHOFYQFSJFODFBOEGBNJMJBSJUZ
XJUIDSPTTCSPXTFSBOEDSPTTQMBUGPSNMBZPVUT
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[FXPSLBOESFTPVSDFTBDSPTT
QSPKFDUTCBTFEPOTIPSUBOEMPOHUFSNOFFET
Additionally:,OPXMFEHFPG+BWBTDSJQU
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
Benefits:
q'VMMUJNFFNQMPZNFOU
q(SFBUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q#FQBSUPGBHSFBUUFBNMFBEJOHUIFFMFBSOJOH
JOEVTUSZJO(SFFDF
"QQMZUPUIJTlinkIUUQTTXSHSS0-KP
PHP & JavaScript Developer
25/8 ProjectsJTBCPVUJRVFTPGUXBSFIPVTFUIBUIBT
CFFOPQFSBUJOHPVUPG(SFFDFBOE(FSNBOZGPSUIF
MBTUZFBST8FBSFBUUIFTUBHFOPXPGCVJMEJOHB
UFBNPGQJPOFFSTUIBUXJMMIFMQVTBDIJFWFPVSHPBM
8FBSFBUFBNPGGPSXBSEUIJOLJOHFOHJOFFSTBOE
JOOPWBUPST  QBTTJPOBUF BCPVU EJTSVQUJWF TPGUXBSF
TFSWJDFT FBHFSUPNBLFBTUSPOHTUBUFNFOUXIJMF
NJYJOHXPSLBOEGVOJOBHSFBUXPSLJOHFOWJSPONFOU
4PXFPQFSBUFBOEUIJOLMJLFBTUBSUVQ CVUXFIBWF
UIFCFOFGJUTPGBOFTUBCMJTIFEDPNQBOZ*GZPVGFFM
UIBUZPVIBWFXIBUJUUBLFTUPCFBUSBJMCMB[FSJOUIJT

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

FYDJUJOHUSJQQMFBTFHFUJOUPVDI*OSFUVSOXFPGGFS
BCPWF NBSLFU BWFSBHF DPNQFOTBUJPO BOE B HSFBU
UFBNXPSLJOHFOWJSPONFOU
Your tasks:"T1)1+BWBTDSJQU%FWFMPQFS ZPV
XJMMDPOUSJCVUFUPUIFGVSUIFSEFWFMPQNFOUPGPVS
GSPOUBOECBDLFOETZTUFNT
Your profile:
q:PVIBWFGVOBOEJEFBTBOENBJOUBJOPVSDPNQBOZ
DVMUVSFPGTIBSJOHLOPXMFEHF CFTUQSBDUJDFTBOE
TUBOEBSET
q:PVMJLFUPJNQMFNFOUTPGUXBSFJOIJHIRVBMJUZ 
EFWFMPQBOEPQUJNJ[FTPGUXBSFXJUINPEFSONFUIPET
BOEVTF1)1BOE+BWB4DSJQUGSBNFXPSLT
q(PPEBOETVTUBJOBCMFUFDIOJDBMTPMVUJPOT
BSFJNQPSUBOUUPZPV
q#F PQFO UP TVHHFTUJPOT BOE OFX UFDIOPMPHJFT
BOEWBMVFZPVSQFSTPOBMEFWFMPQNFOU
q:PVIBWFFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
Required skills:
q"UMFBTUZFBSTPGFYQFSJFODFPOPCKFDU
PSJFOUFEQSPHSBNNJOHXJUI1)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
PSBOZTJNJMBSUFDIOPMPHZ PSBOZPGUIFQPQVMBS
+4GSBNFXPSLT
q,OPXMFEHFPG/P42q4DSVNNFUIPEPMPHZ
q&YQFSJFODFXJUI+FOLJOTPSBOZPUIFSTJNJMBS$*UPPM
0VSUFBNJTUIFCBTJTPGPVSTVDDFTT CFDPNFB
QBSUPGVTBOEBQQMZOPX1MFBTFTFOEZPVSDWJO
&OHMJTIUPlinkIUUQTTXSHSS%-T$
¤Travel ZoneÆÈÀÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌÑÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÌÀÌ
Web Developer/Administrator
Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί
τα παρακάτω απαραίτητα προσόντα:
q1)1
q"41
q$44
q+BWBTDSJQU
q+4'SBNFXPSLT
q.PPUPPMT
q+2VFSZ
q)5.-
q"+"9
q42q8JOEPXT4FSWFS
q*OUFSOFU*OGPSNBUJPO4FSWJDFT
qÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇ8PSEQSFTT
qÌÎÐÄÈÔ4FBSDI&OHJOF0QUJNJ[BUJPO 4&0
qÌÎÐÄÈÔEJHJUBMNBSLFUJOH "E8PSET
q"EPCF1IPUPTIPQ
qÑÖÕ¼ÍËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÇÕÀÌÈÊÍ¿¤±
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSVI+'
½ÄÑÀÈÏ¼ÀËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÑÇÔ.JDSPTPGU
×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
Microsoft.NET Developer (Αθήνα)
§ÄÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ42-4FSWFS ½ÐÍÐÄÄ¼ÄÃÍ
ÀÌ¬ËÖÐÇÔ ½ÐÍÐÄÄ¼ÄÃÍEFWFMPQNFOU
Βασικά καθήκοντα: Ì¬ÑÖÉÇÔ#VTJOFTT4PMVUJPOT
ÐÄ ËÀÑÅ½ÏÄÔ .JDSPTPGU ¡ÀÐÈÊ¬ ÐÑÍÈÕÄ¼À Ä¼ÌÀÈ Ç
ÀÌ¬ÑÖÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌ¥Í°ÊÀÈË¿ÐÄÈÔ#VTJOFTT%BUB
BOBMZTJT*OUFMMJHFODF%FDJTJPONBLJOH¤ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇ
θέση περιλαμβάνει εντατική εκπαίδευση στα πλέον
ÏÍÇÆºÌÀÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ¬ÄÏÆÀËÄ¼À "[VSF *P5 1PXFS#* 
ÄÒ½ÃÍÖÔ1SPKFDU.BOBHFNFOUÊÀÈ#VTJOFTT$POTVMUJOH
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÔÄÅÀÏÍÆÎÌÄÑÇÕÏ»ÐÇ
.JDSPTPGU/&5'SBNFXPSL$ +BWBTDSJQU
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU42-%FWFMPQNFOU
"ENJOJTUSBUJPO
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÐÕÄÃÈÀÐ½ÊÀÈÀÌ¬ËÖÐÇ4PGUXBSF
&31$3.
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÐÖÌºÄÈÀ
ÊÀÈÖÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
περιβάλλον
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSB,0N
Web Developer
°Í Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και
Εφαρμογών (ΙΕΣΕ) XXXJBTBHSÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÐÖÌÄÏ
Æ¬ÑÇÄËÄ¿ÒÄÏÍÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÀÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÈÀÔ
ÒºÐÇÔÇÕÀÌÈÊÍ¿ËÍÆÈÐÈÊÍ¿ÐÄXFCUFDIOPMPHJFT
Περιγραφή θέσης:
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÓÌGSPOUFOEÄÅÀÏÍÆÎÌÐÄOPEFKT
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇXFC
QPSUBMÐÄ1)1 [FOEGSBNFXPSL
¤ÐÕºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÒÀÄ¼ÌÀÈÍÏÈÐºÌÍÖÕÏ½ÌÍÖ
ÄºÊÃÍÐÇÃÄËÑ¼ÍÖÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG1)1 +BWBTDSJQU 
)5.- $44
q7FSZHPPELOPXMFEHFPGOPEF
q&YQFSJFODFXPSLJOHXJUISFMBUJPOBMEBUBCBTFT
QPTUHSFTRM NZTRM
q&YQFSJFODFXPSLJOHXJUITPVSDFDPOUSPMUPPMT
(JUBOEPS47/
συνέχεια στη σελ. 18

Η εταιρία Ιωάννου Ζαχαροπλαστική ζητά:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
Εξωτερικού και Ειδικών
Πελατών
Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qΕπίδειξη ομαδικού πνεύματος εργασίας
qΙκανότητα ανταπόκρισης υπό συνθήκες πίεσης
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών στον χώρο
των πωλήσεων, ιδανικά στη χονδρική πώληση
qΠροϋπηρεσία στον ευρύτερο χώρο των τροφίμων
με πελατολόγιο στο εξωτερικό θα θεωρηθεί ιδιαίτερα
θετικό προσόν
qΠτυχίο ΑΕΙ θα προσμετρηθεί στην αξιολόγηση
qΆριστη γνώση αγγλικής γλώσσας απαραίτητη
(επαφή με πελάτες εξωτερικού)
qΆριστη γνώση MS Office
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρία Ιωάννου παρέχει:
qΠεριθώριο προσωπικής εξέλιξης
qΜόνιμη και σταθερή εργασία
qΑνταγωνιστικό πακέτο παροχών με μεικτό σχήμα
σταθερών αποδοχών και bonus βάσει επίτευξης
των στόχων
qΕταιρικό αυτοκίνητο, κινητό
qΠαροχή επιπλέον ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης
qΣυνεχή εκπαίδευση και επιμόρφωση
Σημαντική προϋπόθεση:
qΔυνατότητα ταξιδιών σε Ελλάδα και εξωτερικό
ΙΩΑΝΝΟΥ Ζαχαροπλαστική, ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδου, Θεσσαλονίκη.
Η επιχείρηση διαθέτει νέες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις με
άρτιο εξοπλισμό, ανθρώπινο δυναμικό με πολυετή πείρα,
ευρύτατη γκάμα προϊόντων και καινοτόμα προσέγγιση στην
αγορά. Εφαρμόζει πιστοποιημένο σύστημα διασφάλισης
ποιότητας ISO 22000 και 9001. Με πελατολόγιο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αποτελεί μια σημαντική μονάδα
παραγωγής έτοιμων προϊόντων ζαχαροπλαστικής.
Αποστολή υπ’ όψιν τμήματος προσωπικού στο link:
https://swr.gr/zdMvt.

Chef

Η εταιρία eliT Web Solutions & Branding αναζητεί

PHP Web Developer-πλήρους απασχόλησης
H eliT Web Solutions & Branding είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη νεοσύστατη εταιρία που εξειδικεύεται στην
παροχή υπηρεσιών προώθησης και κατασκευής εφαρμογών
διαδικτύου. Αναζητεί να στελεχώσει το τμήμα Developing με
νέους και νέες που έχουν πάθος με τη δουλειά τους, όρεξη,
όνειρα και επιθυμία για μία καριέρα στον κλάδο με προοπτικές
διεθνούς εξέλιξης.
Η θέση εργασίας αφορά τα εξής:
qΔημιουργία μίας state-of-art developing και support ομάδας που θα αναλάβει in house έργα ανάλυσης, σχεδιασμού,
υλοποίησης και υποστήριξης εφαρμογών διαδικτύου
qΣυμμετοχή σε όλα τα στάδια δημιουργίας μιας εφαρμογής
qΑνάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση
meant-to-be έργων
qΕπικοινωνία και υποστήριξη στο πελατολόγιο
της επιχείρησης
qΣυμμετοχή σε σεμινάρια, διά βίου εκπαίδευση
Αρμοδιότητες:
qΣυγκέντρωση, καταγραφή και βελτίωση
των προδιαγραφών βάσει επιχειρηματικών και τεχνικών
απαιτήσεων (δημιουργία software design-requirements
specifications documents)
qΑνάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση έργων
qΣυγγραφή well-documented front και back-end κώδικα
qApplication testing
qΤηλεφωνικό και απομακρυσμένο support σε υπάρχον
πελατολόγιο
qData integration analysis
qΣυμμετοχή σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής ενός έργου
qΗ έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων και ο ποιοτικός έλεγχος
λειτουργίας πριν από την παράδοση στους πελάτες

Απαραίτητα skills:
qΠτυχίο ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής ή άλλου σχετικού κλάδου
qΤουλάχιστον 2+ ετών αντίστοιχη εργασιακή εμπειρία
qΠολύ καλή γνώση PHP, MySQL, HTML 5, CSS3, jQuery,
JavaScript, Bootstrap, XML, JSON
qΠολύ καλή γνώση αρχών ανάλυσης και σχεδίασης
responsive εφαρμογών
qΚαλή γνώση REST, HTTP υπηρεσιών
qΙσχυρές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και αναλυτική
σκέψη
qΙκανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και εξέλιξη
σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο τεχνολογικά εργασιακό
περιβάλλον
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕμπειρία χρήσης και συγγραφής κώδικα στα παρακάτω
εργαλεία: MODΧ, Prestashop, Magento, Wordpress
θα συνεκτιμηθεί
qEμπειρία συγγραφής plugins, modules των παραπάνω
εργαλείων θα συνεκτιμηθεί
qEμπειρία στις πλατφόρμες ελέγχου PHP και JavaScript
θα συνεκτιμηθεί
qΓνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας (γερμανικά, γαλλικά)
θα συνεκτιμηθεί
Προσφέρουμε:
qΈνα μοντέρνο και δημιουργικό περιβάλλον εργασίας
με χρήση καινοτομικών τεχνολογιών
qΘέση πλήρους απασχόλησης
qTraining, workshops
qΕξαιρετικές προοπτικές σταδιοδρομίας
qΔυναμική ομάδα με καινοτόμους στόχους
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/c80f7.

The Olive Grove is an award winning Mediterranean
restaurant in the heart of Cambridge. In only four years
the restaurant has surpassed all expectations and has
become one of the cities hotspots to dine! We are now
looking for a talented energetic Head Chef to join our team...
Key Responsibilities:
qMonitor and maintain consistent food standards and quality
across all areas and during all stages of production and
supply to ensure the HACCP procedure according to the
company’s Food Safety Management document is maintained
and the correct use of cleaning rotas and closing down
procedures are adhered to. This will ensure quality control
measures and hygiene systems are achieved at all times
qTo have total accountability for the day to day running
of the kitchen service in the absence of the head chef
and to ensure stock takes are produced in conjunction
with the head chef
qTo participate in the design of seasonal menus and
purchase all food and food related products using company
nominated suppliers to achieve food budgeted cost controls,
ensuring minimum wastage within the venue and to ensure
all menu’s are costed accurately
qTo maintain all equipment within the catering operation
through due care and diligence
Essential:
qA flair and enthusiasm for cooking with fresh quality
ingredients
qAbility to cope under pressure, in a calm and efficient
manner to set deadlines
qPrevious experience demonstrating good
management and effective co-ordination of a kitchen
team
qGood interpersonal skills with both kitchen,
front of house staff and management
qA positive approach to seasonal menu planning
and development of the catering service
qStock taking experience
qHACCP experience
Send your cv to this link: https://swr.gr/KOiFv.

H φαρμακοβιομηχανία Genepharm, που βρίσκεται στην
Παλλήνη Αττικής, επιθυμεί να προσλάβει:
Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλής ζητούνται:
H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της:

Υπάλληλο Καταστήματος
Τηλεπικοινωνιών
(Περιοχή Ζωγράφου)
Περιγραφή θέσης:
qΕξυπηρέτηση πελατών
qΔιαχείριση πωλήσεων
qΠλήρης απασχόληση με ωράριο καταστήματος
Προφίλ υποψηφίου/ας:
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε κατάστημα
τηλεπικοινωνιών απαραίτητη
qΕπικοινωνιακή και ευχάριστη προσωπικότητα
qΠελατοκεντρική αντίληψη
qΟμαδικότητα
qΙκανότητα διαπραγμάτευσης και επίτευξης στόχων
qΕξοικείωση με την τεχνολογία
qΆμεση διαθεσιμότητα
Προσφέρονται:
qΕξαιρετικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας
qΠολύ ικανοποιητικός μισθός και bonus
qΣυνεχής εκπαίδευση
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στην διαχείριση των βιογραφικών σημειωμάτων. Αποστολή βιογραφικών στο
link: https://swr.gr/ipXVs.

Διανομείς (Delivery)
για πλήρη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
qΔίπλωμα αυτοκινήτου και μηχανής
qΚάτοχος μηχανής
qΗλικία έως 35 ετών
qΕυελιξία ωραρίου
qΙκανότητα επικοινωνίας
qΕπαγγελματισμός
Παροχές:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών και ασφάλιση
qΠλήρης απασχόληση
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΔυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/XD9ql.

Eπιστημονικό Συνεργάτη
(κωδ: Ι.Ε. 09/2018)-Αθήνα
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
qΤουλάχιστον 3 έτη προϋπηρεσία στην ιατρική ενημέρωση
qΠτυχίο ανώτατης σχολής από τον χώρο των θετικών
επιστημών
qΓνώση της φαρμακευτικής αγοράς
qΑπαραίτητη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση
χειρισμού Η/Υ
qΑνεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα,
εργατικότητα και ευελιξία, ικανότητα διαπραγμάτευσης
και προσανατολισμό στην επίτευξη στόχων
qΔίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
Προσφέρουμε:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕταιρικό αυτοκίνητο
qΠρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη
qΣυνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας τον κωδικό της θέσης στη
διεύθυνση: Genepharm A.E., Λεωφ. Μαραθώνος 22 Γ,
190 09, Πικέρμι, Αττική, φαξ: 210 6039402. Αποστολή
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/n49AS

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

Η εταιρία μας δραστηριοποιείται στη χονδρική πώληση
στον χώρο του ξενοδοχειακού εξοπλισμού με λευκά είδη
και υφάσματα από το 1991 και με αρκετή προσπάθεια έχει
καταφέρει να κατακτήσει μία από τις ηγετικές θέσεις στον
χώρο. Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξής της επιθυμεί να
πλαισιωθεί με νέα, φιλόδοξα άτομα, που θα αφουγκράζονται
το πνεύμα δημιουργίας της εταιρίας. Γι’ αυτό τον λόγο
ζητάμε για την εταιρία μας κοπέλα 24-32 ετών για τη θέση:

Λογιστηρίου-Γραμματείας
Απαιτούμενα προσόντα:
qΔημιουργικό πνεύμα, φιλοδοξία για ανέλιξη
qΠτυχίο λογιστικής
qΕμπειρία σε διπλογραφικά βιβλία
qΔιετής εμπειρία
qΆριστη γνώση αγγλικών
qΠολύ καλή γνώση Η/Υ-μηχανογράφησης
qΙκανότητα επικοινωνίας
qΠνεύμα συνεργασίας, ομαδικότητας
qΔίπλωμα οδήγησης
Προσφέρονται:
qΠλήρες ωράριο και ασφάλιση
qΙδιωτική ασφάλιση
qΙκανοποιητικές αποδοχές-Ευκαιρίες ανέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/IxZ4l.

Graphic Designer
FAMAR S.A., a leading international service provider in
health care industry with activities both in the Greek and
the Western European area, seeks to recruit in the IS
organization based in Alimos, Greece:

EDI Developer
(Ref. EDIALI_2018 1)
Responsibilities:
qDesign & Implement B2B interfaces in our middleware
platform and manage communication flows between other
sub systems as well
qMonitor the performance of the systems ensuring
its smooth operation
qProvide 1st & 2nd level support to internal & external users
qWrite/update specifications
qDevelop & execute unit & integration tests
qParticipate in B2B and other company projects
Prerequisites:
qDegree: BS or MS in Information systems or related
discipline
qLanguages: Fluent English knowledge, both spoken
and written
qSkills: EDI/interfaces, hands on experience on SQL,
JAVA, XML, CSV
qExperience: 2-5 years
qExcellent organizational and communication skills
qMust be able to analyse, and solve problems related
to assigned responsibilities.
qAble to work & deliver under pressure conditions
Send your cv to this link: https://swr.gr/WnacC.

Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος/η σχολής γραφιστικής ηλεκτρονικών
μέσων
qΆριστη γνώση χρήσης Η/Υ και λογισμικών Coreldraw,
Illustrator, Photoshop κ.ά.
qΑπαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
qΕμπειρία στη σχεδίαση εταιρικής ταυτότητας, prospect,
μακετών για εφημερίδες, outdoor και περιοδικά
qΔημιουργία online περιεχομένου
(Facebook, Ιnstagram)
qΒασικές γνώσεις δημιουργίας video, αποστολής
newsletter και εταιρικού blog
qΔιαχείριση πολλαπλών εργασιών
Η εταιρία προσφέρει:
qΑποδοχές αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας
qΕυχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον
qΣυνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/j1RQx.

H εταιρία «Θ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», η
οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των ειδικών μεταφορών
και εργασιών με γερανοφόρα οχήματα και εδρεύει στην
Καρδίτσα, αναζητά:
Το 5 αστέρων ξενοδοχείο Pilot Beach Resort στη Γεωργιούπολη Χανίων αναζητά:

Μάγειρες Κρύας Κουζίνας
Γεωργιούπολη Χανίων
InSciSol is looking to recruit an:

In-house English-Greek
Medical Translator-Medical
Writer
The ideal candidates for the position should:
qHold a Life Science Bachelor’s degree or higher
(pharmacology, biology or other relevant)
qBe fluent in english
qHave excellent research and communication skills
qHave excellent computer skills
Send your cv to this link: https://swr.gr/zxF9K.

Για τη φετινή τουριστική περίοδο 2018-2019
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο τουριστικής σχολής
qΠιστοποιητικό ΕΦΕΤ
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία
5 αστέρων
qΕπαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
qOργανωτικός και εργατικός
Προσφέρουμε:
qΆριστο επαγγελματικό περιβάλλον
qMισθό αναλόγως προσόντων
qΑσφάλιση, διαμονή, διατροφή
qΔυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/yQeNY,
http://www.pilot-beach.gr.

Μηχανολόγο Μηχανικό
για μόνιμη θέση εργασίας
Καθήκοντα:
qΥλοποίηση σχεδίων στο AUTOCAD ή/και ARCHICAD
(σχέδια φόρτωσης και ανύψωσης για μηχανήματα
έργων)
qΕπιθεωρήσεις Δρόμων για Δυνατότητα Διέλευσης
Υπερμεγεθών Οχημάτων- Ειδικές Μεταφορές
(Route Surveys)
qΤεχνικός Ασφαλείας του Ομίλου Επιχειρήσεων
Απαιτούμενα τυπικά προσόντα:
qΠτυχίο μηχανολόγου μηχανικού (απόφοιτος Α.Ε.Ι. )
qΕπιδέξιος χειρισμός σχεδιαστικού λογισμικού
AUTOCAD ή/και ARCHICAD
qΑπαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΑπαραίτητη η δυνατότητα συχνών επαγγελματικών
ταξιδιών, με έδρα την Καρδίτσα
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, επαγγελματική
συμπεριφορά
qΠροτιμητέα-Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/5ZEot.
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MHXANIKOI
Μηχανολόγος
Από παραγωγική μονάδα στο Κορωπί, για τη στελέχωση του τμήματος ελέγχου ποιότητας
Μισθός ανάλογος των προσόντων, δυνατότητες
εξέλιξης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/axdLS.
Αρχιτέκτων Μηχανικός
ή Πολιτικός Μηχανικός
Με εμπειρία στη σύνταξη μελετών εφαρμογής και
τευχών δημοπράτησης ιδιωτικών έργων και την
έκδοση οικοδομικών αδειών για μόνιμη εργασία
σε μελετητική εταιρία στη Θεσσαλονίκη
Απαραίτητη η άριστη γνώση ΓΟΚ 85, ΝΟΚ και τακτοποίησης αυθαιρέτων. Εμπειρία άνω των δέκα
ετών επιθυμητή. Επιθυμητή η αναφορά σε αντιπροσωπευτικά έργα ή/και portfolio.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/8NSby.
Μεγάλη εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα
των μηχανημάτων, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών,
μηχανημάτων κήπου (ηλεκτρικών-μπαταρίας) και
ηλεκτρικών αντλιών, ζητά για άμεση πρόσληψη:
Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο ΤΕΙ ηλεκτρολογίας ή ανάλογης
τεχνικής σχολής.
Εμπειρία στην συντήρηση και επισκευή:
qΗλεκτροπαραγωγών ζευγών, πετρελαιοκίνητων
και βενζινοκίνητων, έως 20KVA
qΗλεκτρικών μηχανημάτων και μηχανημάτων
μπαταρίας
qΗλεκτρικών αντλιών
qΒασικές γνώσεις αγγλικής γλώσσας
qΒασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή
qΙκανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Προσφέρονται:
qΑποδοχές ικανοποιητικές
qΠεριβάλλον εργασίας, οργανωμένο και υπεύθυνο
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν
βιογραφικό σημείωμα αναφέροντας κωδ.: ΗΛ109.18 στο link: https://swr.gr/8kVRQ.
Μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητά:
Αρχιτέκτονα
Προσόντα-χαρακτηριστικά υποψηφίου:
qΠτυχίο αρχιτέκτονα μηχανικού
qΕπαγγελματική εμπειρία σε αρχιτεκτονικό
γραφείο
qΓραφιστικές ικανότητες σε σχεδιαστικά
προγράμματα
qΚαλή χρήση MS Office προγραμμάτων
qΕμπειρία-ικανότητα σε διαχείριση έργων
κατασκευής ή/και ανακαινίσεων
qΙδανικά εμπειρία σε ξενοδοχειακές μονάδες
qΆριστες οργανωτικές ικανότητες
qΓνώση της αγγλικής γλώσσας
qΔιαθεσιμότητα για ταξίδια εκτός Αθηνών
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/dqfBg.
Μεγάλος εκπαιδευτικός όμιλος στο πλαίσιο της
ανάπτυξής του επιθυμεί να στελεχωθεί στη Θεσσαλονίκη με:
Εκπαιδευτικούς-Καθηγητές
Για τους ακόλουθους τομείς και ειδικότητες:
Μηχανοτρονικής
qΜηχανολογίας-Αυτοκινήτου
Μοτοσικλέτας-Σκάφους
qΨυκτικής τεχνολογίας και τεχνολογίας αερίων
καυσίμων
qΗλεκτρολογίας-Αυτοματισμών
Απαιτούμενα προσόντα:
qΠτυχίο ΤΕΙ ή/και ΑΕΙ
qΠροϋπηρεσία στον αντίστοιχο τομέα/ειδικότητα
qΕμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης
στον αντίστοιχο τομέα/ειδικότητα
qΕπικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα
αποτελεσματικής εργασίας και ομαδικό πνεύμα
εργασίας
qΚαλή γνώση της αγγλικής και χρήσης
ηλεκτρονικού υπολογιστή
Επιθυμητά προσόντα:
qΜεταπτυχιακός τίτλος
qΔιοικητικές δεξιότητες
qΔεξιότητες στις πωλήσεις
Η εταιρία προσφέρει:
qΆριστες αποδοχές
qΣυνεχή εκπαίδευση σε θέματα εκπαίδευσης
και κατάρτισης
qΕπαγγελματική εξέλιξη
qΑσφαλές περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/4OyoK.
Υπεύθυνος Πρατηρίου Βενζίνης
Η εταιρία ΠΛΑΤΑΙΩΝ ανώνυμη τουριστική και
εμπορική εταιρία με έδρα το Μεταξουργείο, αναζητά ένα άτομο, για να αναλάβει ως υπευθύνος
λειτουργίας πρατηρίου βενζίνης.
Αρμοδιότητες:
qΤήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και
ενεργειών κατά τον εφοδιασμό του πρατηρίου και
των οχημάτων με, κατά περίπτωση, υγρά ή/ και αέρια
καύσιμα ή οποιοδήποτε κατά περίπτωση συνδυασμό
αυτών, αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του
πρατηρίου και την προστασία του περιβάλλοντος
qΤήρηση των διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης
και πρόληψης επικινδύνων καταστάσεων
qΚαταγραφή και τήρηση των διαδικασιών συντήρησης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων
και του εξοπλισμού του πρατηρίου με σκοπό την

ασφαλή λειτουργία τους και την προστασία του
περιβάλλοντος
qΕνημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του
πρατηρίου για την εξασφάλιση της ακώλυτης άσκησης
των προαναφερόμενων αρμοδιοτήτων
qΧειρισμός ταμείου και συντονισμός λοιπών
αρμοδιοτήτων του πρατηρίου όπως: του χώρου
στάθμευσης και του πλυντηρίου-λιπαντηρίου
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο Α.Ε.Ι. μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού ή χημικού μηχανικού ή χημικού ή
πτυχιούχος ΤΕΙ τμήματος μηχανολογίας ή τμήματος
ηλεκτρολογίας ή τμήματος ενεργειακής τεχνικής
qΠολύ καλές γνώσεις αγγλικής γλώσσας
qΓνώσεις Η/Υ και προγραμμάτων MS Office
qΔυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να έχει διάθεση για μάθηση, ευγένεια, να είναι συνεργάσιμος,
να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και να μπορεί να
δουλεύει ομαδικά.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/Q3u5R.
Το ξενοδοχείο NEW στο κέντρο της Αθήνας ζητά:
Ηλεκτρολόγο
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων
qΚάτοχος άδειας ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων
qΚάτοχος διπλώματος μηχανής
qΑπαραίτητη γνώση αγγλικών
qΑντίστοιχη προϋπηρεσία σε ξενοδοχεία
θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
Απαραίτητες διαπροσωπικές ικανότητες:
qΠροσαρμοστικότητα, εφευρετικότητα
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει:
qΠροοπτικές εξέλιξης
qΆριστες συνθήκες εργασίας σε ένα συνεχώς
εξελισσόμενο και πολυτελές περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/XJMrI.
Ζητείται από νέα ανερχόμενη κατασκευαστική
εταιρία, στο Κρυονέρι Αττικής:
Σχεδιαστής Βιομηχανικού Σχεδίου
για το τμήμα σχεδιασμού και κατασκευής
επίπλων
Ο ιδανικός υποψήφιος έχει την ικανότητα να κατανοεί
τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων να εντοπίζει
προβλήματα στην ποιότητα των προϊόντων και να
προτείνει λύσεις. Ακόμη έχει ευχέρεια στη δημιουργία
και κατανόηση βιομηχανικού σχεδίου (σχεδία επίπλων) και εμπλέκεται ενεργά στην κατασκευή και
συναρμολόγηση των επίπλων. Επιπλέον επιβλέπει τη
συσκευασία και την αποστολή των τελικών προϊόντων.
Ευθύνες και υποχρεώσεις: Ο υποψήφιος για τη
θέση βιομηχανικού σχεδιαστή/τριας θα πρέπει να:
qΈχει την ικανότητα να κατανοεί τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων όσον αφορά την ποιότητα, την
αντοχή και το κόστος των υλικών κατασκευαστικού
σχεδίου (σχέδιο επίπλων)
qΈχει την ικανότητα να δημιουργεί και να διορθώνει
σχέδια με τη βοήθεια υπολογιστή (ενδεικτικά AutoCad,
Solidworks, Topsolid, Inventor)
qΠραγματοποιεί επιτόπιο έλεγχο της ποιότητας του
τελικού προϊόντος
qΟργανώνει και να επιβλέπει την παραγωγική διαδικασία και να ελέγχει την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
qΕντοπίζει προβλήματα ποιότητας κατά τη διαδικασία
παράγωγης και να προτείνει λύσεις, να παραλαμβάνει και να επιθεωρεί-ελέγχει τα υλικά που θα
χρησιμοποιηθούν, να οργανώνει και να επιβλέπει τη
διαδικασία συσκευασίας και φόρτωσης των προϊόντων
Απαραίτητα προσόντα: Γνώσεις:
qΓνώση μηχανολογικού σχεδίου
qΓνώσεις κατασκευής, επεξεργασίας
και παράγωγης επίπλων
qΓνώση των φυσικών ιδιοτήτων
και δυνατοτήτων των υλικών κατασκευής
qΓνώση βοηθητικών σχεδιαστικών
προγραμμάτων (ενδεικτικά AutoCad 2D και 3D,
Topsolid, Inventor, Photoshop)
qΕπιθυμητή γνώση χειρισμού κατασκευαστικών
εργαλείων (CNC)
qΓνώση της σουίτας γραφείου (Microsoft Office)
qΕυχέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας
(Β2+)
Ικανότητες και δεξιότητες:
qΙκανότητα λύσης προβλημάτων, ανάλυσης
προτεραιοτήτων
qΙκανότητα διαχείρισης χρόνου
qΙκανότητα επαγωγικού συλλογισμού
qΙκανότητα οπτικοποίησης των σχεδίων
qΙκανότητα συντονισμού ενεργειών
Παροχές:
qΘέση πλήρους απασχόλησης
qΑσφάλεια
qΜισθός αναλόγως προσόντων
qΔυνατότητα εξέλιξης
Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θεωρούνται εμπιστευτικά. Αποστολή βιογραφικού στο link: https://
swr.gr/poacy.
Μηχανολόγος Μηχανικός
για εργασία σε εργοστάσιο μεταλλικών
κατασκευών
Επιθυμητή η εμπειρία σε σχεδιαστικά προγράμματα CAD και προγραμματισμό CNC μηχανημάτων
μεταλλικών κατασκευών.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/xJGiQ.
Η Meccanica Group A.Ε. για έργο που έχει αναλάβει αναζητά:
Απόφοιτο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
με ECDL ή ισοδύναμο
Αφορά αποκλειστικά το Νομό Αττικής.
Αποστολή cv στο link: https://swr.gr/8kiEZ.

Η εταιρία Constantinou Bros Hotels στην Πάφο,
στην Κύπρο, ζητά να προσλάβει προσωπικό για
τη στελέχωση των ξενοδοχειακών της μονάδων:
Βοηθός Γραφείου Τεχνικού Τμήματος
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
qΚάτοχος πτυχίου ή τεχνολογικής σχολής
(μηχανολόγος, μηχανικός)
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΙκανότητα εργασίας σε ομάδα
qΕμπειρία επιθυμητή
qΓνώσεις υπολογιστή (Μicrosoft, Εxcel)
Η εταιρία προσφέρει:
qΠλήρη εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα
υπηρεσιών της εταιρίας
qΕυχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΔιαμονή και ημιδιατροφή
qΕυκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής ανέλιξης
qΔυνατότητα μακροχρόνιας απασχόλησης
Πλήρη βιογραφικά σημειώματα με πρόσφατη φωτογραφία να αποστέλλονται στο link: https://swr.gr/
gh1bE Constantinou Bros Hotels, Human resources
department, Τ.Θ. 60182, Τ.Κ. 8101-Πάφος, www.
cbh-cyprus.com.
H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort,
που εδρεύει στην Κω, αναζητεί να προσλάβει άμεσα:
Συντηρητή Ηλεκτρολόγο
με ηλεκτρολογικές γνώσεις και προηγούμενη
εμπειρία
Προσφέρονται:
qΙκανοποιητικές αποδοχές και ασφάλιση
qΔιαμονή και διατροφή
qΕποχική απασχόληση
qΕπαγγελματικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/dskoI.
Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο
προηγμένους τεχνολογικά βιομηχανικούς ομίλους
στον τομέα της έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη,
επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:
Ηλεκτρολόγος Βιομηχανικών
Εγκαταστάσεων (Κωδ.-18)
με έδρα τη ΒΙΠΕ Κιλκίς
Περιγραφή θέσης:
qΈλεγχος γραμμής παραγωγής
qΑποκατάσταση βλαβών γραμμής παραγωγής
qΣυντήρηση γραμμής παραγωγής
Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο τμήματος
συντήρησης.
Προσόντα:
qΠτυχίο Ηλεκτρολογίας
qΕμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση
qΔυνατότητα εργασίας σε βάρδιες
qΕπιθυμητή η γνώση αγγλικών και PLC
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
qΜεταβλητές αποδοχές σύμφωνα
με το σύστημα διοίκησης απόδοσης
qΙδιωτικό ομαδικό ασφαλιστικό
qΔωρεάν μετακίνηση από/προς τον χώρο
εργασίας με εταιρικό λεωφορείο
qΣυνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
Για αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/7OnSt.
Η εταιρία ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε
(STEAMKOGAS) με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής
που δραστηριοποιείται σε όλο τον Ελλαδικό χώρο
με αντικείμενο την συντήρηση ατμοπαραγωγώνελαιόθερμων καθώς και εγκαταστάσεις, συντηρήσεις
δικτύων υγραερίου, φυσικού αερίου και δικτύων
ατμού ζητά τεχνίτη με ειδικότητα:
Θερμοϋδραυλικού
ή Μηχανολόγου Μηχανικού
Απαραίτητα προσόντα:
qΗλικία έως 35 ετών
qΕνδιαφέρον για εκπαίδευση και πιστοποίηση
στην ηλεκτροσυγκόληση
qΔίπλωμα οδήγησης
qΠνεύμα συνεργασίας
qΕπαγγελματική και ευγενική συμπεριφορά
qΔυνατότητα συχνών ταξιδίων εντός Ελλάδας
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Για αποστολή cv στο link: https://swr.gr/yVb9M.
AMCO invites high caliber professionals with the
requested professional characteristics, to apply
for the following position of:
Embedded Linux Engineer
Description: AMCO S.A. is currently looking for a
software engineer with at least 2 years of experience
in developing software applications in Linux based
systems. The successful candidate will join a growing
team of talented developers, working on the whole
software stack including application layer software,
low-level embedded software through to server side
frameworks. As an Embedded Linux Engineer, you will
be involved in the development of low-level peripheral
drivers, communications with back-end systems based
on latest IoT protocols, building and deploying Linux
images on the company’s latest hardware platforms,
as well as designing front-end UIs based on modern
frameworks. The successful applicant should be a
dynamic, creative team player able to bring new
ideas to a growing team of like-minded, enthusiastic
engineers. The company has seen a huge interest
in its latest line of Linux products and therefore
can offer excellent routes to progression for the
ambitious people out there.
Essential skills:
qDegree in Engineering or Computer Science
qGood knowledge of C-C++ with at least two
years of working experience

qGood understanding of Object Oriented
Programming principles
qSome experience with Embedded
Linux systems
qFamiliarity with communications protocols
(TCP/IP, RS232/385, USB)
qHands-on experience with version control
systems (Git, SVN or similar)
qA strong passion for development
and willing to learn new languages
and software frameworks when required
qGood communications skills
will be considered just as important
as technical abilities.
Desirable skills:
qExperience with the ‘full lifecycle’
of software development: design, coding,
testing/debugging and documentation
qSome knowledge of scripting languages
(Bash/Python)
qExperience with SQL or NoSQL databases
qExperience with the Yocto/Open Embedded
framework will be considered a huge benefit
qFamiliarity with Java language or QT
framework will also be beneficial
qFamiliarity with ARM or other embedded
processors (PowerPC, MIPS, x86)
qFamiliarity with IoT protocols
(COAP, MQTT, LWM2M)
Amco S.A. was established in 2003 by a team of
experienced and highly knowledgeable members
with the aim of high technology solutions deployment
and integration, and the implementation of IT and
telecommunications projects in general.
Business activities:
qSmart Cities & IoT Solutions
qCloud-based Ticketing Systems
qPassenger Information Systems
qAutomated Payment Systems
and self-service kiosks
qOn-street and Off-street smart parking
systems
qLED displays for information and advertising
The company offers:
qCompetitive salary, based on qualifications
qExcellent working environment
qProspects of development
qContinuous education
Those interested can send their CV immediately
quoting reference code: ELX0118 to this link:
https://swr.gr/8KsS9. All applications will be
treated with strict confidentiality.
Βιομηχανία που κατέχει ηγετική θέση στον χώρο της
διέλασης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:
Βιομηχανικό Σχεδιαστή
Κωδικός θέσης: MECH.R&D
O υποψήφιος που θα επιλεγεί, θα στελεχώσει το
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D). Ειδικότερα,
θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό νέων και υφιστάμενων προϊόντων της εταιρίας, την παρακολούθηση
της παραγωγικής διαδικασίας και τον έλεγχο των
νέων προϊόντων, καθώς και με τη διαχείριση συστήματος ISO.
Προφίλ υποψηφίου:
qΠτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής
(μηχανολόγος μηχανικός, πολιτικός μηχανικός,
βιομηχανικός σχεδιαστής
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
(δεύτερη γλώσσα θα εκτιμηθεί)
qΠροαπαιτούμενη γνώση και χρήση
προγραμμάτων σχεδιασμού Autocad 2D και 3D
qΑποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον
3 έτη, σε αντίστοιχη θέση
qΙκανότητα άριστης επικοινωνίας και επίλυσης
προβλημάτων
qΆριστη γνώση MS Office
qΕυέλικτη δημιουργική
και δυναμική προσωπικότητα
qΔιάθεση και ενθουσιασμό για επίτευξη στόχων
qΟργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
qΔεξιότητες στη διαχείριση χρόνου και στην
οργάνωση εγγράφων
Η εταιρία προσφέρει:
qΣύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
qΣυνεχείς ευκαιρίες ανέλιξης σε μια δυναμική
και συνεχώς αναπτυσσόμενη εταιρία
qΠρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν
βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό
της θέσης στο link: https://swr.gr/fa8Ur. Βιογραφικά
που δεν πληρούν ακριβώς το προφίλ της θέσης και
κυρίως τα προαπαιτούμενα, δεν θα αξιολογηθούν.
Η εταιρία Interplast, με ηγετική θέση στην παραγωγή πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων
υψηλών προδιαγραφών, επιθυμεί να καλύψει την
παρακάτω θέση:
Μηχανολόγου Μηχανικού
με έδρα την Κομοτηνή
Προσόντα:
qΠτυχίο μηχανολόγου μηχανικού
qΠροϋπηρεσία σε βιομηχανική παραγωγή
qΆριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
qΆριστη γνώση αγγλικών
qΠολύ καλές ικανότητες επικοινωνίας
και οργάνωσης
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
qΣυνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΜεγάλες προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών (αναφέροντας τον τίτλο
της θέσης): Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού στο
link: https://swr.gr/Rweq6 ή με fax στον αριθμό
25310 38813. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη
διαχείριση των βιογραφικών.

Η Mellon Technologies, μητρική εταιρία του ομίλου
εταιριών Mellon, κατέχει ηγετικό ρόλο στον χώρο
των ηλεκτρονικών συναλλαγών, των υπηρεσιών
τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, καθώς επίσης και
των υπηρεσιών business process outsourcing.
Στο πλαίσιο ανάπτυξής της, αναζητά:
Τεχνικό Πεδίου
(με δίπλωμα Α’)
Περιγραφή ρόλου:
qΠαροχή τεχνικής υποστήριξης στα τραπεζικά
συστήματα
qΠαροχή τεχνικής υποστήριξης στον χώρο
των πελατών της εταιρίας
qΔιάγνωση, επίλυση και αναφορά τεχνικών
θεμάτων των πελατών της εταιρίας
qΚαταγραφή και παρακολούθηση
της λειτουργικότητας των προϊόντων
της εταιρίας
Επιθυμητά προσόντα:
qΕμπειρία έως 3 έτη στην επισκευή μηχανών
γραφείου, αυτοματισμών, ηλεκτρονικών
συσκευών
qΑπαραίτητη η κατοχή διπλώματος οδήγησης
δικύκλου Α’
qΠτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ τεχνικής κατεύθυνσης
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΚαλή χρήση Η/Υ
qΑνεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
και ομαδικότητας
Η εταιρία προσφέρει:
qΠλήρες πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός
και ασφάλιση) με την αξιοπιστία του ομίλου
εταιριών Mellon
qΣυνεχή εκπαίδευση στα τραπεζικά συστήματα
και τις νέες τεχνολογίες των ηλεκτρονικών
συναλλαγών
qΠροοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.
gr/cYKAu αναφέροντας τον κωδικό της θέσης
(MT_ΤΠ_18).
Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης
Είστε Μηχανικός και έχετε εμπειρία στην τεχνική
υποστήριξη; Θέλετε να κάνετε το επόμενο βήμα σας
ως Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης σε δυναμική
εταιρία που εμπορεύεται μηχανές καφέ και επαγγελματικό μηχανολογικό εξοπλισμό; Εάν η απάντηση
σας είναι θετική, τότε κάντε την αίτησή σας τώρα.
Παροχές: Ως Μηχανικός Τεχνικής
Υποστήριξης θα έχετε τις παρακάτω παροχές:
q Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
q Συνεχής εκπαίδευση
q Προοπτικές εξέλιξης
Αρμοδιότητες: Ως Μηχανικός Τεχνικής
Υποστήριξης θα έχετε τις παρακάτω
αρμοδιότητες:
qΚαθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες
για την επίλυση των προβλημάτων τους
qΟργάνωση και ανάθεση εργασιών
στους τεχνικούς του τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης
q Έλεγχος αποθεμάτων και διαχείριση
παραγγελιών σε συνεργασία
με τον υπεύθυνο αποθήκης
qΣυμπληρωματική πώληση ανταλλακτικών
μερών
qΈκδοση παραστατικών και τιμολογίων
qΔιαχείριση νέου λογισμικού συστήματος
Προσόντα: Ως Μηχανικός Τεχνικής
Υποστήριξης θα πρέπει να έχετε
τα παρακάτω προσόντα:
qΠτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον δύο χρόνια
σε αντίστοιχη θέση εργασίας
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΆριστη γνώση Η/Υ (MS Office)
qΔυναμική προσωπικότητα
qΆριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές
δεξιότητες
Πληροφορίες: Εάν έχετε απορίες και θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη θέση Μηχανικός
Τεχνικής Υποστήριξης μπορείτε να καλέσετε την
Aspasia Kotsampouikidou, καθημερινά από τις 09:00
έως τις 17:00 στο 2310 414731. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι για λόγους διαφάνειας και ισότιμης
μεταχείρισης, θα αξιολογήσουμε μόνο τις αιτήσεις που
υποβάλλονται μέσω του site μας. Μετά τη συλλογή
και αξιολόγηση όλων των βιογραφικών σημειωμάτων
θα επικοινωνούμε μόνο με τους υποψηφίους που
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς
στελέχωση προκειμένου να οριστεί συνάντηση για
συνέντευξη. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα
εμπιστευτικές. Please note that for transparency and
equity reasons, only those applications made online
via our site will be assessed. After the screening
of all the CVs received, we will only contact the
candidates who meet the requirements of the
job to arrange an interview. All applications are
considered strictly confidential.
Follow us on Linkedin, Facebook, Instagram.
www.randstad.gr.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/9Bmdg.
Στo πλαίσιo της συνεχούς ανάπτυξης της εμπορικής
δραστηριότητας της εταιρίας, επιθυμούμε να προσλάβουμε για τη Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης και
Πληροφορικής, με έδρα τα κεντρικά μας γραφεία
στη Μεταμόρφωση Αττικής:
Μηχανικό Λογισμικού
Η ομάδα εργασίας στην οποία θα ενταχθεί o μηχανικός
λογισμικού που θα επιλεγεί, υλοποιεί εσωτερικά όλες τις εφαρμογές γύρω από το Warehouse
Management System της METRO.
Απαραίτητα προσόντα:
qΚάτοχος πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ Πληροφορικής
qΓνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων
(Oracle, SQL Server)
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qΓνώση και εμπειρία σε προγραμματισμό VB,
C#,.NET και Visual Studio
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού
qΙκανότητα ανάλυσης απαιτήσεων
και βελτίωσης υφιστάμενων εφαρμογών
εσωτερικής ανάπτυξης
qΙκανότητα διαχείρισης πολλαπλών στόχων
και επίλυσης προβλημάτων
qΠαροχή υποστήριξης χρηστών σε θέματα
χρήσης και λειτουργικότητας των παραπάνω
εφαρμογών
qΕυχάριστη προσωπικότητα με δυνατότητες
άριστης επικοινωνίας και ομαδικότητας
Επιθυμητά προσόντα:
qΕπιθυμητή η γνώση προγραμματισμού
σε περιβάλλοντα.NET Compact
Framework, WPF
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικές αποδοχές
qΠρόγραμμα ιδιωτικής ασφάλισης
qΠροοπτικές εξέλιξης σε μια δυναμικά
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/7Anec
και επιλέγοντας τον κωδικό θέσης “MCS15”.

Στη Nova Packaging Ελλάς, ο υποψήφιος θα συναντήσει ένα εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας με
ευκαιρίες ανάπτυξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/ru8Nj.

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός ΔΕΛΤΑ 360ο, ένας από
τους μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς
ζητά να προσλάβει, στην Καλαμάτα:
Πτυχιούχους Μηχανολόγους Οχημάτων
ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ ή Ισότιμου Τίτλου
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο μηχανολογίας
οχημάτων ΑΤΕΙ ή ΙΕΚ
ή ισότιμο τίτλο με προϋπηρεσία
qΕμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης
qΕργασιακή εμπειρία
Επιθυμητά προσόντα:
qΆριστες οργανωτικές και αναλυτικές
ικανότητες
qΥψηλό αίσθημα ευθύνης
qΙκανότητα διαχείρισης τάξης
qΙκανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
qΣυνέπεια-υπευθυνότητα
qΠιστοποίηση από ΕΟΠΠΕΠ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/zquks.

Καθηγητές
Για συνεργασία στον τομέα διάφοροι μηχανικοί
για επιμέλεια και υποστήριξη έργων
Προϋποθέσεις:
qΕμπειρία στον τομέα
qΥπευθυνότητα
qΣοβαρότητα
qΕπαγγελματισμός
qΣυνέπεια
qΟργανωτικές δεξιότητες
qΕρευνητική εμπειρία
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/E8iVP.

Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ ή ΤΕΙ
Project manager Η/Μ έργων
Κύπρος, Λεμεσός
Απαραίτητα προσόντα:
qΕλάχιστη τριετής προϋπηρεσία σε θέση
εργοδηγού και project management έργων Η/Μ
εγκαταστάσεων κυρίως HVAC
qΜεγάλη εξοικείωση με αντλίες θερμότητας
qΕξοπλισμός κλιματισμoύ και υδραυλικών
δικτύων
qΔυνατότητα συχνών ταξιδιών
qΚαλή χρήση του AutoCAD
qΆριστη γνώση αγγλικών-Η/Υ
Καθήκοντα θέσης:
qΣυμμετοχή στον σχεδιασμό εφαρμογής
των έργων
qΣυγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών
τεχνικών λύσεων και εξοπλισμού
qΠροετοιμασία προϋπολογισμών,
προμετρήσεις-επιμετρήσεις
qΣύνταξη προσφορών έργου
qProject management
qΠαρακολούθηση λειτουργίας και διενέργεια
μετρήσεων
qΠροετοιμασία διαδικασιών συντήρησης
Η εταιρία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στη σχεδίαση και κατασκευή συστημάτων εξοικονόμησης
ενέργειας και συστημάτων επεξεργασίας νερού, με
έμφαση σε βιομηχανικές εφαρμογές και εφαρμογές
μεγάλης κλίμακας. Πρόσθετες πληροφορίες στο
www.sychem.gr.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
qΚτιριακές και βιομηχανικές Η/Μ εγκαταστάσεις
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας
qΜηχανοστάσια HVAC και DHW με χρήση
τεχνολογιών γεωθερμίας, ανάκτησης
θερμότητας και θερμικών ηλιακών
qΕιδικές Η/Μ εγκαταστάσεις SPA
και κολυμβητικών δεξαμενών
qΣυστήματα διαχείρισης (BMS)
qΕνεργειακές μελέτες
qΑντιδιαβρωτική καθοδική προστασία δοχείων
νερού, αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών
qΣυστήματα αφαλάτωσης νερού
qΑντλιοστάσια
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
I9Okw ή στο φαξ 210 6084942 με κωδικό SY-M-L.
H Nova Packaging Ελλάς, μέλος διεθνούς ομίλου
στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας, αναζητά να εντάξει
στο ανθρώπινο δυναμικό της στις εγκαταστάσεις
της στη ΒΙΠΕΘ στη Σίνδο:
Μηχανικό Παραγωγής
Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:
qΠτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
ή συναφούς αντικειμένου
qΔύο χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
qΕμπειρία στον κλάδο της χαρτοβιομηχανίας
ή της συσκευασίας γενικότερα θα εκτιμηθεί
qΕυχέρεια χρήσης Η/Υ, καλή γνώση βασικών
προγραμμάτων (MS Office κ.λπ.) και εμπειρία
χρήσης βιομηχανικού λογισμικού (ERP κ.λπ.)
qΙκανότητα στη δημιουργία, παρακολούθηση
και τήρηση αναφορών
qΠολύ καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας
(γραπτά και προφορικά)
qΟργανωτικές ικανότητες
qΕπικοινωνιακές δεξιότητες

Management Force Group seeks to recruit:
Process Safety Consultant
for Industry and Projects
Post Location: Mainly in Athens and temporarily
out of Athens
Candidates should have the following
qualifications:
qBsc in Chemical or Mechanical Engineering
q5 years experience in process safety and risk
studies (HAZID, HAZOP, QRA, SIL, ATEX etc)
qExcellent knowledge of office packets PC
qFluent english
qPossibility for traveling abroad
Additional preferable qualifications:
qDriving License
qAdvantage: Master in Process or Chemical
or Mechanical Engineering or in Health Safety
and Environments Management
Send your cv to this link: https://swr.gr/fm1C4,
(Ref: PSE-18).

Η AGT Engineering & Operations Services είναι μία ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία
παροχής υπηρεσιών στους τομείς των Facility
Management, Engineering Projects, Security &
Protection Systems, Energy & Environmental etc.
Δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο
εξωτερικό με πελατολόγιο που συνθέτουν κορυφαίες
επιχειρήσεις και οργανισμοί. H πελατοκεντρική της
φιλοσοφία, η ευρεία γκάμα υπηρεσιών που παρέχει
στο πλαίσιο του Total Customer Solutions, οι εξειδικευμένες και ιδανικές λύσεις της, αναδεικνύουν
την AGT Engineering & Operations Services ως
μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρίες του χώρου,
σε διεθνές επίπεδο. Πληροφορίες για την εταιρία
μπορείτε να αντλήσετε στο www.agtgroup.gr. Η
εταιρία για να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και να
συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία της αναζητά:
Μηχανικό Δημοσίων Έργων
εντός και εκτός Αττικής
Αρμοδιότητες:
qΟικονομική παρακολούθηση έργων
qΣύνταξη επιμετρήσεων
qΣυντονισμός προμηθειών-υπεργολάβων
qΣύνταξη και συντήρηση αλληλογραφίας έργου
qΣύνταξη ΦΑΥ, ΣΑΥ χρονοδιαγραμμάτων
qΠΠΕ, ΠΚΤ, ΜΝΕ, ΑΠΕ
qΈρευνα αγοράς
qΧρονικός προγραμματισμός έργων
Απαιτούμενα προσόντα:
qΠτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
q5+ έτη προϋπηρεσίας σε έργα του δημοσίου
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΑποδεδειγμένη ικανότητα ταυτόχρονης
διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων, με ιδιαίτερη
προσοχή στη λεπτομέρεια
qΙκανότητα εργασίας υπό πίεση
qΕξαιρετικές επικοινωνιακές ικανότητες
Η AGT φροντίζει να προσφέρει σε όλους τους συνεργάτες της άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες
εξέλιξης. Η διαχείριση των βιογραφικών και των
αιτήσεων θα γίνει με πλήρη εμπιστευτικότητα. Παρακαλούμε όπως αποστείλετε άμεσα το βιογραφικό
σας σημείωμα, αναφέροντας τον κωδικό της θέσης
«CON/MHXPUB/01».
Μετά τη συλλογή και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους
υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση
για συνέντευξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/DYzSE.
Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος
Θεσσαλονίκη
Η Electronica Α.Ε. εμπορική εταιρία που δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας (κλιματισμός,
θέρμανση, ηλιακά συστήματα, φυσικό αέριο, αντλίες
θερμότητας) ζητά άτομο με γνώση του αντικειμένου
για μελέτες-προσφορές, πωλήσεις. Πτυχίο Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου θεωρείται πρόσθετο
προσόν. Πλήρης απασχόληση. Γνώση αγγλικής
γλώσσας και χειρισμού Η/Υ (Ms Office, internet).
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/Qr4U1.
Ηλεκτρολόγος
Μηχανολόγος Μηχανικός Πωλήσεων
(SAL 1009), Αθήνα
Περιγραφή: Καταξιωμένη εταιρία στον χώρο
παραγωγής δομικών υλικών, με παρουσία στην
Ελλάδα και το εξωτερικό, αναζητά ΗλεκτρολόγοΜηχανολόγο Μηχανικό Πωλήσεων για τις ανάγκες
της περαιτέρω ανάπτυξής της.
Καθήκοντα θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος
θα ασχοληθεί με την υποστήριξη και ανάπτυξη
του πελατολογίου-μελετητικά γραφεία, τεχνικές
εταιρίες-στην Αττική και στην επαρχία.
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Απαραίτητα προσόντα:
qΤουλάχιστον 3-5 έτη επαγγελματική εμπειρίας,
επιθυμητά σε αντίστοιχο κλάδο
qΠτυχιούχος Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος
Μηχανικός
qΆριστη γνώση αγγλικών και χειρισμού
ηλεκτρονικών υπολογιστών
qΦιλόδοξος, δημιουργικός, συνεργάσιμος,
με άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
qΔυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/v47DW.
Adecco HR is the global leader in HR services,
certified in Greece with ISO 9001:2015 in the field
of search and selection services and temporary
placement. Adecco is currently seeking, on behalf
of its client, for a dynamic professional to cover
the following position:
Process Safety Engineer
Job description:
qProcess safety engineering and risk studies
performing (HAZID, HAZOP, QRA, SIL, ATEX, etc)
qTechnical writing (engineering reports
and proposals)
qEngineering Analysis and understanding
engineering first principles
qOpportunity to direct own projects
qSupport Hazard Analysis and design
improvements
qProcess & Instrumentation Diagrams
qIndustrial Risk & Project Management
Candidate profile:
qBSc in Chemical or Mechanical Engineering
q5 years’ experience in process safety and risk
studies (HAZID, HAZOP, QRA, SIL, ATEX, etc.)
qExcellent Knowledge of office packets PC
qFluent english
qPossibility for traveling abroad
qAdditional preferable qualifications
qDriving License
qAdvantage: Master in Process or Chemical
or Mechanical Engineering or in Health Safety
and Environment Management
The company offers:
qCompetitive remuneration package
qPrivate life and health insurance
qFriendly and challenging working environment
qOpportunities for further development
To apply for this job opening please submit your CV
to this link: https://swr.gr/hLszl. After the screening
of the CVs, we will contact the candidates who
meet the profile’s requirements to arrange an
interview. For more job openings please visit our
website www.adecco.gr and register your CV in
our database to be eligible for current or future
job openings. It is highly recommended to use
Google Chrome when registering your CV in the
Adecco database. All applications are considered
as strictly confidential.
Η εταιρία Trenkwalder, για λογαριασμό μεγάλου
πελάτη της που δραστηριοποιείται στον χώρο της
βιομηχανίας, ζητά:
Χημικό Μηχανικό
Πύργος (Nομός Ηλείας)
Απαιτούμενα προσόντα:
qΔιπλωματούχος ΑΕΙ Χημικός Μηχανικός
qΜεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο
προσόν
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 -5 έτη
στη διεύθυνση παραγωγής τροφίμων
qΕξαιρετική γνώση εφαρμογών Ms Office
qΆριστη γνώση αγγλικών
Αρμοδιότητες:
qΈλεγχος και παρακολούθηση παραγωγής
προϊόντων
qΔιαχείριση των τμημάτων παραγωγής
qΠαρακολούθηση κανόνων ISO
qΈλεγχος πρώτων υλών
Προσφέρονται:
qΕλκυστικό πακέτο αποδοχών
qΕυκαιρίες καριέρας
qΕπαγγελματικά ταξίδια
Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών με
κωδικό θέσης: XHM/AR18 στο link: https://swr.
gr/gANes. Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα
γραφεία της εταιρίας μας.
Από την εταιρία Πλαστικά-Κ. Κοτρώνης ΑΒΕΕ,
μία δυναμικά αναπτυσσόμενη βιομηχανία, η οποία
δραστηριοποιείται στον κλάδο της πλαστικής συσκευασίας τροφίμων, ζητείται για την ενίσχυση
του τμήματος κατασκευής καλουπιών injection:
Μηχανικός Κατασκευής
Καλουπιών Injection
Κύριες αρμοδιότητες:
q3D σχεδιασμός αντικειμένων και εξαρτημάτων
qΣχεδιασμός καλουπιών με χρήση σχεδιαστικού
πακέτου
qΚατασκευή καλουπιών και εξαρτημάτων
σε CNC κέντρο κατεργασίας
qProject management από τη ζήτηση προσφοράς
έως την τελική δοκιμή του καλουπιού και την έγκριση
για χρήση στην παραγωγή
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο ΑΤΕΙ τεχνολογικής κατεύθυνσης
ή τεχνικής σχολής κατασκευαστικού τομέα
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον
3 ετών
qΆριστη γνώση χειρισμού εργαλειομηχανών
CNC τουλάχιστον 3 αξόνων
qΆριστη γνώση σχεδιαστικού CAD/CAM
qΠολύ καλή γνώση αγγλικών
επιθυμητή γνώση γερμανικών

qΔυναμική προσωπικότητα & δημιουργικότητα,
υπευθυνότητα
qΑποτελεσματική διαχείριση ομάδας,
οργανωτική ικανότητα
qΛήψη πρωτοβουλιών, εστίαση στο αποτέλεσμα
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρία παρέχει:
qΆριστες συνθήκες και φιλικό περιβάλλον
εργασίας
qΣυνεχή εκπαίδευση
qΙδιωτική ασφάλιση υγείας
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις
προϋποθέσεις να αποστείλουν το βιογραφικό τους
σημείωμα στο link: https://swr.gr/aK19w. Όλες
οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
Μεγάλη βιομηχανία παραγωγής παντός τύπου
σωλήνων χάλυβα, ζητά για άμεση πρόσληψη:
Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ
(MECH.SOL)
Ο υποψήφιος θα εκτελεί καθήκοντα ελεγκτή
ποιότητας στη μονάδα παραγωγής.
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχιούχος ΤΕΙ μηχανολογικής κατεύθυνσης
qΆριστη γνώση MS Office
qΠολύ καλή γνώση αγγλικών
qΜόνιμη διαμονή στην ευρύτερη περιοχή
Σχηματαρίου-Χαλκίδος
Παροχές εταιρίας:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΣύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
με δυνατότητες εξέλιξης
qΕπαγγελματική εκπαίδευση
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://swr.gr/4RiDg
αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης εργασίας.
Ο όμιλος MARKET IN αναζητά τον κατάλληλο
υποψήφιο για την κάλυψη της παρακάτω θέσης
εργασίας στο Μαρκόπουλο Αττικής:
Ηλεκτρολόγος-Μηχανολόγος Εγκαταστάσεων
(Κωδικός θέσης: EL 8/18)
Προφίλ υποψηφίου:
qΚάτοχος πτυχίου ή διπλώματος
Μηχανολόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
qΑπαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
σε αντίστοιχη θέση
qΕμπειρία σε κτιριακές ή βιομηχανικές
εγκαταστάσεις
qΥπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
Προσφέρονται:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
qΠροοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/p7ncO.
Electricians-Ηλεκτρολόγοι
Join our Team. Four Seasons Astir Palace Hotel
Athens is looking for talent. We are inviting energetic
and talented candidates, with hospitality culture,
positive attitude, customer service spirit and passion
for excellence to join the dynamic team of Four
Seasons. Does this sound like you? Then we want
to hear from you. If you want to be part of this
unique opportunity on the Greek Riviera, all you
need to do is to send us your updated CV to this
link: https://swr.gr/sR97n Selected candidates
shall be contacted to attend an interview.
Archirodon is seeking to recruit a:
Business Development
Engineer (BDE)
Archirodon is expanding its activities in Africa
and we currently have an opening for a Business
Development Engineer in selected countries of
Sub-Saharan Africa. The successful candidate will
be part of the Business Development Department.
Key responsibilities of the role are to: Be actively
involved in all the Business Development activities
to execute the company’s plans and strategies,
including:
qIdentification of prospective clients
and projects
qRelationship building with clients or other
stakeholders
qMarket research, information gathering
and competition monitoring
qSupport in any administrative tasks-logistics
We are seeking individuals who:
qDisplay good interpersonal and
communication skills (written and oral)
and build rapport easily
qCan be counted on to achieve goals,
demonstrating a fighting spirit and
perseverance
qAre flexible and eager to take initiatives
qAre able to plan, prioritize and execute tasks
in a high-pressure environment
qAre effective at solving problems,
trouble-shooting and making timely decisions
qDisplay a team spirit, particularly
in a multicultural environment
Essential prerequisites include:
qUniversity degree in Civil or Electrical
Engineering
qMinimum 4-5 years of work experience
in the Construction industry
qVery good command (written and oral)
of greek, french and english language.
All three languages are required
qHigh mobility
Archirodon offers appropriate on-the-job training,
excellent opportunities for a challenging career
advancement in an international environment, and
a competitive remuneration package.
Please apply through our website to this link:
https://swr.gr/UqVfM quoting “BDE”.

Junior Civil Engineer-Neo Psychiko
Description:
qSite supervision of civil engineering works
for renovation and new construction works
(offices, hotels, residences)
qOn-site quality control
qQuantity survey of works required
for payment certificates
qProcurement and tendering of materials
and works contracts
Requirements:
qPast experience in similar projects
qTeam spirit
qImminent availability for new projects
qFluent english
qEase of use of architectural software
(e.g. Autocad)
Benefits:
qBecoming part of a company with wide
portfolio of interesting projects
qPleasant working environment with mostly
young and experienced colleagues
qPotential projects both in Athens
and elsewhere in Greece
qSalary around 1.500euro/month depending
on experience
Send your cv to this link: https://swr.gr/viTYo.
C/C++ Software Engineer
(SD-MATH-18)
Location: Kato Scholari-Thessaloniki-Greece
With background in computational geometry
or applied maths
Το τμήμα ψάχνει για νέους-ες με πάθος για τον προγραμματισμό, τα μαθηματικά & την ομαδική δουλειά,
που θα αποτελέσουν τους αυριανούς μας συναδέλφους.
Περιγραφή της θέσης: Το τμήμα ασχολείται
με τις παρακάτω ενότητες και προβλήματα:
qΤην υλοποίηση αλγορίθμων υπολογιστικής
και διαφορικής γεωμετρίας
qΤην αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων
βελτιστοποίησης (γραμμικών και μη γραμμικών)
qΤη βελτιστοποίηση κώδικα και την υλοποίηση
παράλληλων αλγορίθμων
qΤην ανάπτυξη και συντήρηση μαθηματικής
γεωμετρικής βιβλιοθήκης
Το σύνολο σχεδόν της προφορικής και γραπτής
επικοινωνίας, καθώς και η τεκμηρίωση
σχολιασμός των αλγορίθμων στον κώδικα,
γίνονται στα αγγλικά.
Απαιτούμενα προσόντα:
qΠτυχίο ή ανώτερος τίτλος από σχολή
πληροφορικής, πολυτεχνείου ή θετικών
επιστημών
qΆριστη γνώση προγραμματισμού σε C ή C++
qΠολύ καλή γνώση δομών δεδομένων
και αλγορίθμων
qΕμπειρία σε προβλήματα υπολογιστικής
γεωμετρίας
qΠολύ καλή γνώση υπολογιστικών
μαθηματικών και αριθμητικών μεθόδων
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
qΓνώσεις παράλληλου προγραμματισμού
(π.χ. OpenMP)
qΕμπειρία στην επίλυση γραμμικών
ή μη γραμμικών προβλημάτων βελτιστοποίησης
qΕμπειρία στην υλοποίηση αλγορίθμων
σε πολυγωνικά πλέγματα
qΓνώσεις γραμμικής άλγεβρας
Προσφέρονται:
qΣχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου
μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
qΕλκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών
(ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα,
γυμναστήριο κ.λπ.)
qΣύγχρονος και διαρκώς ανανεωμένος
εξοπλισμός (hardware και software)
qΣυνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες,
σχετικές με το αντικείμενο
qΔιεθνής ταξιδιωτική ασφάλιση
κατά τα επαγγελματικά ταξίδια
qΛεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/9fHn1.
Η Εlval Colour Α.Ε. ζητεί για τις εγκαταστάσεις
της στη Θήβα:
Eργοδηγό Μηχανικό Τρίτης Ειδικότητας
(πρακτικό μηχανικό συντηρητή
Α’ ειδικότητας)
Αντικείμενο της θέσης είναι:
qΗ αντιμετώπιση όλων των τεχνικών προβλημάτων
του μηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου
στo πλαίσιo της συντήρησης
qΗ βελτίωση του υπάρχοντος μηχανολογικού
εξοπλισμού όλων των γραμμών παραγωγής
qΗ υποστήριξη, με τη χρήση εργαλειομηχανών
τόρνου και φρέζας, στην υλοποίηση των εργασιών που αφορούν τον μηχανολογικό εξοπλισμό
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν
τα ακόλουθα προσόντα:
qΠτυχίο τεχνικής επαγγελματικής σχολής
ή επαγγελματικού λυκείου
qΔεκαετή εμπειρία σε βιομηχανική εταιρία
qΑποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία
στον χειρισμό εργαλειομηχανών τόρνου φρέζας
qΑποδεδειγμένη γνώση και εμπειρία
σε εργασίες κοπής και συγκόλλησης μετάλλων
qΒασικές γνώσεις σε πνευματικά συστήματα
πεπιεσμένου αέρα
qΒασικές γνώσεις σε δίκτυα φυσικού αερίου
και καυστήρες
Η θέση προσφέρει δυναμικό περιβάλλον εργασίας, διαρκή εκπαίδευση και πρόσθετη ασφαλιστική
κάλυψη. Αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα, με
κωδικό θέσης «ΕΡ» στο link: https://swr.gr/QM65o.

17

18 Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPG3&45TUBOEBSET
q'BNJMJBSJUZXJUI+40/ 9.-GPSNBUT
q&YQFSJFODFJODPOUFOUNBOBHFNFOUTZTUFNT
FH8PSEQSFTT 
q$PNGPSUBCMFEFWFMPQJOHJOB-JOVYFOWJSPONFOU
q&YQFSJFODFXJUIXSJUJOHBOENBJOUBJOJOHVOJUUFTU
q6OJWFSTJUZEFHSFF "&*5&* JODPNQVUFS
TDJFODFPSPUIFSSFMFWBOUGJFME
Θα εκτιμηθούν:
q&YQFSJFODFJOOP42-%#T NPOHPEC DPVDIEC 
q&YQFSJFODFXJUIEFWFMPQJOHTJOHMFQBHF
BQQMJDBUJPOTVTJOHMJCSBSJFTUPPMTTVDI
BT3FBDU+4BOE8FCQBDLFUD
q1SJPSXPSLXJUI.7$CBTFEBQQMJDBUJPOTCFGPSF
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHSN$&
LS-Data Analyst/ETL Developer
Key Responsibilities:
q&YUFOTJWFMZXPSLFEXJUI#VTJOFTT6TFSTJOHBUIFSJOH
SFRVJSFNFOUTBOEBDUJWFMZDBUBMPHJOHBOETVQQPSUJOH
WBSJPVTJTTVFTBOEQSPWJEJOHUIFJSTPMVUJPO
q3FTQPOTJCMFGPSDPEJOH44*4QSPDFTTFTUPJNQPSUEBUB
JOUPUIF%BUB8BSFIPVTFGSPN&YDFM4QSFBETIFFU 
'MBU'JMFTBOE0-&%#4PVSDFT
q6TFE CVODI PG USBOTGPSNBUJPOT JO 1FOUBIP
USBOTGPSNBUJPOT JODMVEJOH 3PX /PSNBMJ[FS  3PX
%FNPSBMJ[FS  %BUBCBTF -PPLVQ  %BUBCBTF +PJO 
$BMDVMBUPS 
q"EE4FRVFODF "EE$POTUBOUTBOEWBSJPVTUZQFTPG
JOQVUTBOEPVUQVUTGPSWBSJPVTEBUBTPVSDFTJODMVEJOH
5BCMFT "DDFTT 5FYU'JMF &YDFMBOE$47GJMF
q1BSUJDJQBUFEJOEFTJHOPG4UBHJOH%BUBCBTFTBOE%BUB
8BSFIPVTF%BUBNBSUEBUBCBTFVTJOH4UBS4DIFNB
4OPXGMBLFTTDIFNBJOEBUBNPEFMJOH
q5SPVCMFTIPPU#*UPPMQSPCMFNTBOEQSPWJEFUFDIOJDBM
TVQQPSUBTOFFEFE1FSGPSNPUIFSUBTLTBTBTTJHOFE
q8PSLFE WFSZ DMPTFMZ XJUI 1SPKFDU .BOBHFS UP
VOEFSTUBOEUIFSFRVJSFNFOUPGSFQPSUJOHTPMVUJPOT
UPCFCVJMU
q(BUIFSFECVTJOFTTSFRVJSFNFOUCZVOEFSTUBOEJOH
CVTJOFTT1SPDFTTFTBOEOFFET
q6TFE1FOUBIP*NQPSU&YQPSUVUJMJUZUP.JHSBUF1FOUBIP
5SBOTGPSNBUJPOTBOE+PCGSPNPOFFOWJSPONFOUUP
PUIFST
q1SFQBSFE&5- &YUSBDU 5SBOTGPSNBOE-PBE TUBOEBSET 
/BNJOHDPOWFOUJPOTBOEXSPUF&5-GMPXEPDVNFOUBUJPO
GPS4UBHF 0%4BOE.BSU
q$POGJHVSFE1FOUBIP#*4FSWFSGPSSFQPSUEFQMPZNFOU
CZDSFBUJOHEBUBCBTFDPOOFDUJPOTJO1FOUBIPFOUFSQSJTF
DPOTPMFGPSDFOUSBMVTBHFCZUIFSFQPSUTEFQMPZFE
JOUIFSFQPTJUPSZ
q*NQMFNFOUFE -PHJD XJUI %BUBCBTF MPPLVQ UBCMF
UPNBJOUBJO1BSFOU$IJMESFMBUJPOTIJQBOENBJOUBJO
IJFSBSDIZ
q6TFE1FOUBIP%FTJHO4UVEJPGPSDSFBUJOHDVTUPN
QBSBNFUFSTBTXFMMBTHFOFSBUJOHSFQPSU
q6TFE1FOUBIP3FQPSUEFTJHOFSUPDSFBUFWBSJPVT
SFQPSUTIBWJOHESJMMEPXOGVODUJPOBMJUZCZDSFBUJOH
(SPVQTJOUIFSFQPSUTBOEESJMMUISPVHIGVODUJPOBMJUZCZ
DSFBUJOHTVCSFQPSUTXJUIJOUIFNBJOSFQPSUT
q"VUPNBUFE GJMF USBOTGFS QSPDFTTFT BOE NBJM
OPUJGJDBUJPOTCZVTJOH'515BTLBOE4FOE.BJMUBTL
JO5SBOTGPSNBUJPOT
q1FSGPSNFE%BUBDMFBOTJOHCZDSFBUJOHUBCMFT
UPFMJNJOBUFUIFEJSUZEBUBVTJOH44*4
Skills and requirements:
q4LJMMFETPGUXBSFQSPGFTTJPOBMXJUI ZFBST
PGFYQFSJFODFJODSFBUJOH0-51BOE0-"1%BUB
XBSFIPVTFVTJOH1FOUBIP4VJUF 1FOUBIP
%BUB*OUFHSBUJPO,FUUMF 1FOUBIP#*4FSWFS 
1FOUBIP.FUB%BUBBOE1FOUBIP"OBMZTJT5PPM
.POESJBO0-"1 WFSTJPOTPO-JOVY
BOE8JOEPXTQMBUGPSN
q&YQFSJFODFEJOEFWFMPQJOH#*3FQPSUT
BOE%BTICPBSETVTJOH1FOUBIP3FQPSUT
BOE1FOUBIP%BTICPBSET
q&YQFSJFODFXJUI1FOUBIPPO"NB[PO8FC
4FSWJDFT "84 
q&YQFSUJTFJO*OGPSNBUJDB&5-BOESFQPSUJOH
UPPMT
q%FFQVOEFSTUBOEJOHPGUIF%BUB8BSFIPVTJOH
4%-$BOEBSDIJUFDUVSFPG&5- SFQPSUJOH
BOE#*UPPMT
q&YQFSJFODFXJUI"NB[PO3FETIJGU
q&YQFSJFODFXJUIFYDFQUJPOFSSPSIBOEMJOH
JO1-42-
q)BOETPOFYQFSJFODFPOUIFXIPMF&5-
&YUSBDU5SBOTGPSNBUJPO-PBE QSPDFTT
q&YUSFNFMZNPUJWBUFE EJMJHFOU DPODFQUVBMMZTUSPOH
UFBNQMBZFSXJUIBCJMJUZUPUBLFOFXSPMFTBOEBEBQU
RVJDLMZUPOFXUFDIOPMPHZ
q%FUBJMPSJFOUFE SFTVMUTESJWFO FYDFMMFOUWFSCBM
BOEXSJUUFODPNNVOJDBUJPOTLJMMTXJUIJOUFSQFSTPOBM
BOEDPOGMJDUSFTPMVUJPOTLJMMTBOEQPTTFTTFTTUSPOH
BOBMZUJDBMTLJMMT
Company provides:&YUSFNFMZJOUFSFTUJOHQSPKFDUT 
QSPTQFDUT FTQFDJBMMZGSJFOEMZXPSLJOHFOWJSPONFOU
"MMSFTVNFTXJMMCFLFQUDPOGJEFOUJBMBOEXJMMCF
USFBUFE XJUI TUSJDU DPOGJEFOUJBMJUZ 1MFBTF TFOE
ZPVSSFTVNFQSPKFDUTQPSUGPMJPUPlink:IUUQT
TXSHS2RX[
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀEpsilon Net Α.Ε. ÈÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÄÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÁÏÀÁÄÖºÌÇ
ÆÈÀÑÏ¼ÑÇÐÖÌÄÕ½ÄÌÇÕÏÍÌÈ¬ÓÔ#FTU8PSLQMBDF 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÇÔÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ËÍÆÈÐÈÊÍ¿®SBDMF%FWFMPQFS %#"ÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
ÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ ÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ ÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÑÇÌ
ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÓÏÍºÑÏÇÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
Oracle Developer
(κωδ.: ATH_ORC_DEV)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»ÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô 
¢ÈÐÑ»ÇÔ±ÍËÍÆÈÐÑÎÌ»ÐÕÄÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÍË¿ ÊÀË» ÆÌÎÐÇ ÊÀÈ ÄÄÈÏ¼À ÐÑÇÌ ÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÎÌÄÅÀÏÍÆÎÌÄÄÏÆÀËÄ¼ÀÊÀÈÑÄ
ÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ0SBDMF 0SBDMF%FWFMPQFS4VJUF 'PSNT
3FQPSUT 1-42- 0SBDMF3%#.4

q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇ ÄÄÈÏ¼À ÐÄ 0SBDMF %BUBCBTF
"ENJOJTUSBUJPO JOTUBMMBUJPOTBOEVQHSBEFT EBUBCBTF
TDIFNB NBOBHFNFOU  QFSGPSNBODF UVOJOH BOE
NPOJUPSJOH CBDLVQBOESFDPWFSZQMBOOJOH TFDVSJUZ
BOEFODSZQUJPOFUD
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÀÏÀÆÓÆÈÊÎÌÄÆÊÀÑÀ
ÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÐÕÄÑÈÊÎÌÄ
Á¬ÐÄÈÔÃÄÃÍºÌÓÌ
q¦ÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÏÕÎÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
Á¬ÐÄÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊÎÌËÇÏÍÅÍ
ÏÈÀÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ $MJFOU4FSWFS 40" 8FC
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇ»ÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ»
ÓÏÍºÑÏÇÐÇÔÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÐÍÁÀÏ¬Ö½ÂÇ
qÌÄ¿À ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÊÀÈ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ  ÀÌÀËÖ
ÑÈÊ» ÐÊºÂÇ  ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ» ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÕÏ½ÌÍÖ 
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÌ¬ËÇÂÇÔ
ÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÇÄ¼ÓÀ ÐÑÇÌ Ä¼ÐÇÇ ιστοσελίδα
IUUQTTXSHS7LYTO°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÑ»
ÀÑÍÔ)3¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÒÀ
ÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÍÖÃÄÌÒÀÀÌÀÅºÏÍÖÌ
ÑÍÌÐÕÄÑÈÊ½ÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÃÄÌÒÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇ
¤Brokers Union Μεσίτες Ασφαλειών Α.Ε. ÄÈÒÖ
Ä¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇËÖÅ¬ÃÀ
ÑÑÈÊ»Ô ¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÒºÐÇ
IT Assistant
Κύριες αρμοδιότητες: ÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÊÀÈ ÕÄÈÏÈÐ½Ô
ÊÀÑÀÕÎÏÇÐÇÔ ÀÖÑÍÀÑÍÍÈÇºÌÓÌ À×ÈÊÎÌ ÄÆ
ÆÏÀÅÎÌ ÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌ»Á¬ÐÇ ÄÕÏ»ÐÇÀÏÕÄ¼ÓÌ
ÆºÅÖÏÀÔ ½ÕÈEBUBFOUSZ ÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÐÄÄ¼ÄÃÍCVTJOFTTBOBMZTJT"Ì¬ÑÖÉÇ
ÁÍÇÒÇÑÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÑÓÌÊ¿ÏÈÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÐÑÀÑÈÐÑÈÊÎÌÀÌÀÅÍÏÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô ÇÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ 
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .JDSPTPGU
&YDFM 8PSEÊÀÈJOUFSOFU
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÐÄ7JTVBM
#BTJD /FUÀËË¬ÊÀÈ7#"
qÌÎÐÇÁÀÐÈÊÎÌ42-2VFSJFT
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¸ÏÄÉÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ½ÊË¬ÃÍ 
ÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼ ÀËË¬ÃÄÌÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Προσφέρονται:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSX[&
Athens Technology CenterTFFLTGPSB
Software QA Engineer
The key responsibilities of the candidate
include:
q-FBEUIFEFTJHOBOEJNQMFNFOUBUJPOPG2"
BDUJWJUJFT
q#VJMEBDVMUVSFPSJFOUBUFEUPRVBMJUZ
q1SFQBSFUFTUJOHSFQPSUTGPSTUBLFIPMEFST
Candidate qualifications/profile:
Minimum requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF 
JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZPSFRVJWBMFOU
q#BDIFMPSTEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF
PSSFMBUFEGJFME PSFRVJWBMFOUXPSLFYQFSJFODF
q5FTUQMBOEFGJOJUJPO
q"VUPNBUJPOUFTUDBTFTDSJQUJOH
q$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$POUSPMTVDIBTHJU
q"HJMF4DSVNNFUIPEPMPHJFT
Other skills:
q&YDFMMFOU JOUFSQFSTPOBM  XSJUUFO BOE WFSCBM
DPNNVOJDBUJPOTLJMMTBTUIJTQPTJUJPOXJMMSFRVJSF
IFBWZJOUFSBDUJPOXJUIBOVNCFSPGEJGGFSFOUHSPVQT
q$PNGPSUBCMFXPSLJOHXJUINVMUJQMFTUBLFIPMEFSTPO
BQSPKFDUUPVOEFSTUBOEBOEFYQMBJOIJHIMZUFDIOJDBM
JOGPSNBUJPOJOBDMFBSBOEDPODJTFNBOOFS
q"CJMJUZUPXPSLBOEDPOUSJCVUFJOBUFBNFOWJSPONFOU
*OUFSFTUFEDBOEJEBUFTTIPVMETFOEUIFJSDWTJO
&OHMJTIUPlink:IUUQTTXSHSZ%L
System Engineer
for Maritime Industry
5IJTQMBDFNFOUSFMBUFTUPIQ Solutions’EFMJWFSZ
UFBNGPSUIFTIJQQJOHJOEVTUSZ
Qualifications:
q%FNPOTUSBUFEFYQFSJFODFJOB4ZTUFN
"ENJOJTUSBUJPOBOE4ZTUFN&OHJOFFSJOHSPMFT
q%FNPOTUSBUFEFYQFSJFODFJOJNQMFNFOUJOHBVUPNBUFE

TPMVUJPOTUPFOBCMFUIFNBOBHFNFOU BENJOJTUSBUJPO
BOEEFQMPZNFOUPGGVMMUJFSBQQMJDBUJPOTUBDLTGSPN
UIF04 8JOEPXTPS-JOVY UISPVHIUPBQQEFQMPZNFOU
q%FNPOTUSBUFEFYQFSJFODFXJUI5$1*1 %/4 
%)$1PS3PVUJOH
q%FNPOTUSBUFEFYQFSJFODFJOEFWFMPQJOH
BOEFYFDVUJOHPOTZTUFNUFTUQMBOT
q)BOETPOFYQFSJFODFXJUIQSPEVDUJPO
XPSLMPBET
q&YQFSJFODFXJUITFSWJDFPSJFOUFEUFBNT
q&YQFSJFODFEFMJWFSJOHYTFSWJDF
FOWJSPONFOUT
q&YQFSJFODFXJUI7JSUVBMJ[BUJPO5FDIOPMPHJFT
BOE5FSNJOBM4FSWJDFT
q&YQFSJFODFJOBVUPNBUFEQBUDIBOEDPOGJHVSBUJPO
NBOBHFNFOUPGQSPEVDUJPOTFSWFST
q6OEFSTUBOEJOHBTQFDU T PGDPNQVUFSTFDVSJUZ
OFUXPSLTFDVSJUZ BQQMJDBUJPOTFDVSJUZ TFDVSJUZ
QSPUPDPMT DSZQUPHSBQIZ FUD
q6OEFSTUBOEJOHPG*EFOUJUZBOE"DDFTT
.BOBHFNFOU
q5SPVCMFTIPPUJOHTLJMMTBUWBSJPVTMFWFMT
PGDPNQMFYJUZ
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEPSBM&OHMJTI
DPNNVOJDBUJPOTLJMMT UPTVDDFTTGVMMZFOHBHF
XJUIDVTUPNFSTBOEDPMMFBHVFT
q3FDPSEPGJOGMVFODJOHUFDIOJDBMEFDJTJPOT
GPSDVTUPNFST
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHSWB$E#
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$PNQBOJFTTFFLTUPIJSFB
Junior Software Developer C# &.Net
(ref: MT _JSD C#Net_18)
Job description:5IFTVDDFTTGVMBQQMJDBOUXJMMCF
GVMMZJNNFSTFEJOUIFGVMMEFWFMPQNFOUMJGFDZDMF
BOEUIFSFGPSFFYQFSJFODFPGXPSLJOHUISPVHIBMM
TUBHFTPGBEFWFMPQNFOUQSPKFDUXPVMECFIJHIMZ
CFOFGJDJBM
Required skills/experience:
q6QUPZFBSTPGEFWFMPQNFOUFYQFSJFODF
XJUIJOBDPNNFSDJBMFOWJSPONFOU PSBDBEFNJD
FYQPTVSF VTJOHUIF/&5'SBNFXPSLXJUI$
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)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Mηχανολόγος Τμήματος Πωλήσεων
Εξωτερικού ##q
Description:¤Fontana FountainsÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÍ
ÆÈÀÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ##ÆÈÀÑÇÌºÃÏÀÑÇÔÐÑÇÌ
¦ÇÅÈÐÈ¬ ÑÑÈÊ»Ô¤ÒºÐÇ§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÓË»ÐÄÓÌ
ÐÑÇ'POUBOBÀÀÈÑÄ¼ÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄ
ÄË¬ÑÄÔÀ½ ÕÎÏÄÔ ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÏÍÐÅÍÏÎÌ
ÊÀÈÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ##
ÓË»ÐÄÈÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
Θα πρέπει να έχεις:
q¬ÒÍÔÆÈÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÄÈÑÖÕÇºÌÓÌºÏÆÓÌÍÖ
ÀÍËÀÁ¬ÌÍÖÌÄÊÀÑÍ¿ÏÈÀ¬ÌÒÏÓÍÈÐÄ½ËÍÑÍÌ
Ê½ÐÍ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÅÍÐ¼ÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÒÖ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¢ÍÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÐÑÇÌ¬ÂÍÆÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÍÖÄË¬ÑÇ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÏÍÐÍÕ»ÔÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
Αρμοδιότητες:
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÀ¬ÌÑÇÐÇÐÄ×ÇÑ»ÐÄÈÔ
À½ÄË¬ÑÄÔÐÄ½ËÍÑÍÌÊ½ÐÍ
q¿ÌÑÀÉÇÏÍÐÅÍÏÎÌÊÀÈÄËºÑÇÐÕÄÃ¼ÓÌ 
½ÑÀÌÀÖÑ½ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÑÇÔÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ¬ËËÀÑ»ÀÑÀ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ½Ä¼ÄÃÍ
1SPGJDJFODZ$ $ 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ"VUP$"%
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ1IPUPTIPQ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Παροχές:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÖÄÌÒÀÏÏ¿ÌÄÈÑÍÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÑÇÐÖÌÄÕ»¬ÒÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSS0,G;
Pre-sales Engineer
Report to:)FBEPG&OHJOFFSJOH%FQBSUNFOU
Κύριες αρμοδιότητες:
qÀÏÍÕ»ÑÄÕÌÈÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÐÑÍÄÐÓÑÄÏÈÊ½Ã¼ÊÑÖÍ
ÓË»ÐÄÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀËË¬ÊÀÈÐÄÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿Ô

ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÄÑÀÓËÇÑºÔÄË¬ÑÄÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌ½ËÇ
ÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÍÖÀÌÑÈÏÍÐÓÄ¿ÍÖÄ
qÏÍÎÒÇÐÇ ÑÓÌ ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÔ
ÊÀÈ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÄÌºÏÆÄÈÀÔ  ÐÖÐÑ»ÀÑÀ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÐÑ¬ÒÄÖÐÇÔ  ÐÄ ÑÄÕÌÈÊ¬ ÆÏÀÅÄ¼À ÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊºÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÄÔ TZTUFNTJOUFHSBUPST GBDJMJUZNBOBHFNFOU
DPNQBOJFT ÀËË¬ÊÀÈ##ÄË¬ÑÄÔ
qÀÏÍÕ»ÀÌÀËÖÑÈÊÎÌÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÑÓÌ
ÀÏÀ¬ÌÓÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÌ¬ÃÄÈÉÇÑÓÌÃÈÀÅÍÏÎÌ
ËÄÍÌÄÊÑÇ¬ÑÓÌÑÍÖÔºÌÀÌÑÈÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿ ÐÄ
ÄËÄÑÇÑÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÊÀÈÄÌÄÏÆÄÈÀÊÍ¿ÔÐÖÁÍ¿ËÍÖÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÍÖÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿ÃÈÊÑ¿ÍÖÎËÇÐÇÔÀËË¬
ÊÀÈÄÈËÄÆºÌÓÌÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌÐÖÌÄÏÆÀÑÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇÄÐÊÍ½ÑÇÌ
ÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐ»ÑÍÖÐÄÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÀÐÖÐÑ»ÀÑÀÃÈÀÕÄ¼
ÏÈÐÇÔÄÌºÏÆÄÈÀÔ
Ο ιδανικός υποψήφιος: ÌÀ×ÇÑÍ¿ÄºÌÀÌ¬ÏÑÈÀÄÊ
ÀÈÃÄÖºÌÍÇÕÀÌÈÊ½ ÄÄÄÈÏ¼ÀÑÍËÈÆ½ÑÄÏÍºÑÇ 
ÐÄÑÄÕÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÄÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÄÉÀÏÑ»ÀÑÀÊÀÈ
½ÏÆÀÌÀ ÒÀÏÍÑÈÇÒÄ¼ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ1-$ ,/9 'JFMECVT
ÐÖÐÑ»ÀÑÀ »ÐÄÄÑÀÈÏ¼ÀÄÐÖÌÀÅºÔÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÀ
×ÇÑÇÒÍ¿ÌÐÖÐÑÀÑÈÊºÔÄÈÐÑÍËºÔÍÖÀÍÃÄÈÊÌ¿ÍÖÌ
ÑÇÌÄÄÈÏ¼À ÀÈÑÄ¼ÑÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈ
¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Ο υποψήφιος, θα πρέπει να διαθέτει
τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀÃÏÀÐÑ»ÏÈÀÏÍÐÓ
ÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÖÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÐÄÈÊÏÍÄÐÀ¼À
ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ ÄÐÊÍ½ÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉ»ÑÇÔ
q³ÌÒÏÓÍÔ Ä ÀÖÑÍÄÍ¼ÒÇÐÇ  ÐÍÁÀÏ½Ô ÊÀÈ Ä
ÃºÐÄÖÐÇÏÍÔÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
qÑÀÒÄÏ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÖÏÍÐÀÒÄ¼ÊÀÈÄÈÑÖÆ
Õ¬ÌÄÈÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÀËË¬ÊÀÈÑÇÒºÐÈÐÇÌºÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS0
¤INGROUP ÍÀÈÆÎÔÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔÄÕÏ½ÌÈÀ
ÀÏÍÖÐ¼À ÐÑÍ ÕÎÏÍ ÀÏÍÕ»Ô ÖÇÏÄÐÈÎÌ IVNBO
SFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH ÀÌÀ×ÇÑ¬
ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÍÖÄË¬ÑÇÑÇÔ
Μηχανικό Πωλήσεων(HR 001309)
Ο/Η κατάλληλος συνεργάτης θα αναλάβει
καθήκοντα που αφορούν:
q Ì¬ÑÖÉÇÑÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ¬ ÄËÄÑÇÑÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÊÀ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÀÖËÈÊ¬ÊÀÈÑÈÔÄÅÀÏÍÆºÔÑÍÖÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌÁ¬ÐÄÈ
ÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇ
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÐÕÄÑÈÊ¬
ÄÀÍÏ¼ÄÔÃÈÄÖÊÏÈÌ»ÐÄÈÔÊÀÈÍÃÇÆ¼ÄÔ
ÄÅÀÏÍÆ»ÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÍÑÖÕ¼ÍÍËÈÑÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÄÀÏÄÅÄÏ»ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
ÄÈÒÖÇÑ½Ô ÃÍÍÐÑÀÑÈÊ¬ ÄÈÐÑ»ÇÖËÈÊÎÌÊÑË
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÏÀÑ¬
ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊÎÌ»ÆÀËËÈÊÎÌÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ ÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ 
Παρέχονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÑÀÒÄÏ» ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÍÖÈÐÑÄ¿ÍÖÌ½ÑÈÍÏÍ¿Ì
ÌÀÀÌÑÀÍÊÏÈÒÍ¿ÌÃÖÌÀÈÊ¬ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒº
ÐÇÔÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ )3 ÐÑÍ
IUUQTTXSHSZNQ
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔÊÀÈ
ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌÐÑÇÌ¦ÀËËÈÒºÀ
Πωλητής
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ½ÔÇÕÀÌÈÊ½Ô»ÄÍÍÄÈÃÄ¼Ô
ÆÌÎÐÄÈÔ»ÊÀÈÄÄÈÏ¼À
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇÑÍÃ¼ËÓÀÃÈÊ¿ÊËÍÖ
ΠροσφέρονταιÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÍÖ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHSNH

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀAmco ABEE Ä¼ÌÀÈÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐ
Ð½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌË¿ÐÄÓÌÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿ÖÂÇË»ÔÑÄ
ÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÐÕÄÃ¼ÀÐÇ ÐÑÇÌ
ÊÀÑÀÐÊÄÖ» ÐÑÇÌÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊÀÈÐÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌºÊÃÍÐÇÔÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌ
ÆÈÀÄÑÀÈÏ¼ÄÔºÐÓÌÀ×ÈÊ»ÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÄÈÁÀÑÎÌ
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ-&%
¤ÄÑÀÈÏ¼À"NDP"#&&ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Ηλεκτρονικό Τεχνικής Υποστήριξης
(κωδ. θέσης: SE_01_18)
Περιγραφή θέσης:®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀ
ÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÄÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌ ÑÇÐÖ
ÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÑÇÌÄÈÐÊÄÖ»ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌÀÖÑ½ÀÑÇÔ
ÎËÇÐÇÔÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÑÈÔÈÌÀÊ¼ÃÄÔ
ËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ËÍÆÓÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥ ¢¥ ¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊ»Ô 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÀÌ¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Τόπος εργασίας: Ò»ÌÀ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ¬ÄÐÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ4&@@ÐÑÇÌηλεκτρονική
διεύθυνση:IUUQTTXSHS9-.MÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÑÍÖÍ¼ËÍÖÀÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÈ
Ηλεκτρολόγο Συντηρητή (Θεσσαλονίκη)
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουνÑÍÌÏÍ
ËÇÑÈÊ½ºËÄÆÕÍÊÀÈÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Á¬ÐÄÈÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÊÀÈÑÇÌÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÄÈÃÈ½ÏÒÓÐÇ
ÁËÀÁÎÌÍÖÒÀÏÍÊ¿ÑÍÖÌÊÀÑ¬ÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
Προϋποθέσεις:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌ
qÌÎÐÑÇÔÊÀÌÍÌÈÐÎÌÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÊÀÈÄËÀÑÎÌ
q¦ÀË½ÔÆÌÎÐÑÇÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS#L1/+
¤FI Electronics ÄÑÀÈÏ¼ÀÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÅÀÏÍ
ÆÎÌÄºÃÏÀÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÍÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇ
ÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Τεχνικός Τμήματος Εγκαταστάσεων
Δορυφορικών Συστημάτων
& Συστημάτων Ασφαλείας
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÃÍÏÖÅÍÏÈÊÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÐÖÌÀÆÄÏÍ¿ÊÀÈ$$57
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÇÄÄÈÏ¼ÀÄ¼ËÖÐÇÔÁËÀÁÎÌ
ÐÄÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬ÊºÌÑÏÀ
Παροχές:
q§½ÌÈÇ Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÈÀÍÌ»
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔ
ÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkIUUQTTXSHSHI[B
¢ÑÀÈÏ¼À ÐÑÇÌ ¦¿ÏÍ ÍÖ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ ÐÑÍÌ
ÑÍºÀÑÍÖÕÍÌÃÏÈÊÍ¿ÊÀÈËÈÀÌÈÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖ Ä¼ÃÇ
ÖÄÏÀÆÍÏ¬Ô ×ÇÑ¬¬ÄÐÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τεχνικούς
§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkIUUQTTXSHS947UG
¤ΕΔΑ ΘΕΣΣÄÈÒÖÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓ
ÒºÐÇÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Τεχνικός Συντήρησης & Λειτουργίας
(σύμβαση ορισμένου χρόνου)
q¢ÌÄÏÆÍÍÈ»ÐÄÈÔÀÄÌÄÏÆÍÍÈ»ÐÄÈÔÄÑÏÇÑÎÌ
ÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À Ð¿ÅÓÌÀÄÑÇÌÈÐÕ¿ÍÖÐÀ
ÌÍÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÑÈÔÄÑÀÈÏÈÊºÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
q°ÀÊÑÈÊ»ÊÀÈºÊÑÀÊÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÃÈÊÑ¿ÍÖ
ÊÀÈÄÉÍËÈÐÍ¿ÊÀÈ¬ÄÐÇÄºÁÀÐÇ
Απαιτούμενες ειδικές γνώσεις, δεξιότητες,
εμπειρία:
q°ÄÕÌÈÊ½ÔÀÄÏ¼ÓÌÊÀÖÐ¼ÓÌ À½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦ 
q³ÃÄÈÀÑÄÕÌÈÊÎÌÊÀ¿ÐÇÔÖÆÏÎÌÊÀÈÀÄÏ¼ÓÌ
ÊÀÖÐ¼ÓÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»Ï½ÑÄÏÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÃ¼ÊÑÖÀÀÄÏ¼ÍÖ 
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÊÀÖÐÑ»ÏÓÌÀÄÏ¼ÍÖ ÄÐÓÑÄÏÈÊºÔ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ¡
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¢ÈºËÄÈÀÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÍÍÑÏÍ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÖÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀ¬ÒÇÐÇ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link IUUQTTXSHS
/#"- ÈÀ ½ËÀ ÑÀ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÒÀ ÑÇÏÇÒÄ¼ À½
ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÐÇÄÈÎÐÑÄ½ÑÈÄ
ÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÐÇÄÈÎÀÑÍÔ
ÐÖÌÀÈÌÄ¼ÑÄÐÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÐÀÔ
ÃÄÃÍºÌÓÌÆÈÀ»ÌÄÔ ½ÓÔÏÍÁËºÄÑÀÈÀ½ÑÍÌ
ÆÄÌÈÊ½ÊÀÌÍÌÈÐ½ ¢¢ ÆÈÀÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼À
ÑÓÌÅÖÐÈÊÎÌÏÍÐÎÓÌºÌÀÌÑÈÑÇÔÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÓÌ
ÃÄÃÍºÌÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÈÀÍÍÈÀÃ»ÍÑÄ
ÄÌÇºÏÓÐÇÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÏÍÐÓÈÊÎÌ
ÃÄÃÍºÌÓÌ ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÀÌÀ×ÇÑ»ÐÑÄÑÇÌÍËÈÑÈÊ»
ÀÍÏÏ»ÑÍÖÑÇÔ¢ ¢ÐÑÍXXXFEBUIFTTHS
¤Mellon Technologies ÇÑÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÑÍÖÍ¼ËÍÖ
ÄÑÀÈÏÈÎÌ.FMMPO ÄÇÆÄÑÈÊ½Ï½ËÍÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌ
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÌÀËËÀÆÎÌ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τεχνικό Service Τερματικών (POS)
(κωδικός θέσης: MT_ΤTEΡ_18)
Επιθυμητά προσόντα:
q"ÍËÖÑ»ÏÈÍÖÊÄ¼ÍÖ ¥¢¦°¢¥ÑÄÕÌÈÊ»Ô
ÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀºÓÔºÑÇÐÑÇÌÄÈÐÊÄÖ»
ÇÕÀÌÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖ ÀÖÑÍÀÑÈÐÎÌ 
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌ
q¦ÀË»ÕÏ»ÐÇ¤±  .JDSPTPGU0GGJDF 
q°ÀÕ¿ÑÇÑÀÊÀÈÀÊÏ¼ÁÄÈÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
Περιγραφή ρόλου:
q¢ÈÐÊÄÖ»ÑÄÏÀÑÈÊÎÌ104ÐÑÀÒÄÏÎÌ
ÊÀÈÅÍÏÇÑÎÌ
qÈ¬ÆÌÓÐÇ Ä¼ËÖÐÇÊÀÈÀÌÀÅÍÏ¬ÑÄÕÌÈÊÎÌ
ÒÄ¬ÑÓÌ
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»ÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
ÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬Ð¿ÁÀÐÇÍÏÈÐºÌÍÖÕÏ½ÌÍÖ
ÄÏÍÍÑÈÊ»ÀÌÀÌºÓÐÇÔ
¢¬ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄÌÀÀÍÊÍ¼ÐÄÑÄÄÄÈÏ¼ÀÀ½ÑÇÌ
ÀÏÀÆÓÆ»ÑÄÏÀÑÈÊÎÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ 104 ÐÑÄ¼ËÑÄ
ÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍIUUQTTXSHS
NK)15ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÊÓÃ
.5@°5&¯@ 
συνέχεια στη σελ. 20

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

Εταιρία παραγωγής
εύκαμπτης συσκευασίας

Back-End Developer

Συνεργάτες Πωλητές
ÈÀÄºÊÑÀÐÇÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÑÇÔÐÑÇÌ ÑÑÈÊ»ÀËË¬ÊÀÈÐÑÇÌ
Ö½ËÍÈÇ¢ËË¬ÃÀÀÏºÕÄÑÀÈÄÌÑÖÓÐÈÀÊ½ÀÊºÑÍÀÍ
ÃÍÕÎÌÊÀÈÇÒºÐÇÀÅÍÏ¬½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ ÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇ ÄÄÈÏ¼À ÐÄ ÀÌ¬ËÍÆÇ ÒºÐÇ 
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
¥ÃÈÀÈÑºÏÓÔÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼ÇÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍ ÑÓÌ ÀÌÀËÎÐÈÓÌÑÍÖ ÊÀÒÀÏÈÐÍ¿ ÊÀÒÎÔÊÀÈÇ
ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÈÒÀÌ»ÔÄºÊÑÀÐÇÔÐÄÕÎÏÄÔÑÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS/)CN

½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÆÏÀÅÈÊ»Ô¿ËÇÔÄÈÃÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖÊÀÈÖËÈÊÎÌ
ÇÕÀÌÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔ ΕmptiesÏÍÐÅºÏÄÑÀÈÇÒºÐÇ

Υπευθύνου Γραφικής Ύλης
για άμεση πρόσληψη
.½ÌÈÇ Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÄÊÑ½ÔÀÁÁ¬ÑÍÖÊÀÈ¦ÖÏÈÀÊ»Ô
Απαραίτητο προσόν:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÀÄ¼ÃÇÆÏÀÅÄ¼ÍÖ
Προσφέρονται:
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSEUX

General Manager
for Concrete Operations-Oman
Latomia Pharmakas PLC BMFBEJOH(SPVQPG$PNQBOJFT
PQFSBUJOHJOUIFDPOTUSVDUJPOBOEUIFDPOTUSVDUJPONBUFSJBMT
JOEVTUSZ TFFLUPSFDSVJUBOFYQFSJFODFEQSPGFTTJPOBMGPSUIF
QPTJUJPOPG(FOFSBM.BOBHFS UPCFCBTFEJOUIFPSHBOJTBUJPOT
PWFSTFBTPQFSBUJPOT 3FBEZ.JYFE$PODSFUF1SFDBTU$PODSFUF
1SPEVDUT JO0NBO
The position: 5IFTVDDFTTGVMDBOEJEBUFXJMMSFQPSUEJSFDUMZUPUIF
#PBSEPG%JSFDUPSTXJMMIBWFGVMMSFTQPOTJCJMJUZGPSFOTVSJOH
UIFPSHBOJ[BUJPOTTNPPUIPQFSBUJPOT QSPWJEFMFBEFSTIJQ 
TFUNFBTVSBCMFPCKFDUJWFTBOENBOBHFUIFDPNQBOZJOBMM
PQFSBUJPOBMBOEGJOBODJBMBTQFDUT"EEJUJPOBMMZ IFXJMMQFSGPSN
CVTJOFTTEFWFMPQNFOUBOEOFUXPSLJOHBDUJWJUJFT FTUBCMJTI
DPNNFSDJBMBHSFFNFOUTXJUIDMJFOUTBTTPDJBUFTBOESFQSFTFOU
UIFDPNQBOZCPUIMPDBMMZBOEBCSPBE
Requirements:
q#BDIFMPS%FHSFFJO&OHJOFFSJOH
JO.FDIBOJDBM $IFNJDBMPS$JWJM&OHJOFFSJOH
q"O.#"XJMMCFDPOTJEFSFEBOBEWBOUBHF
q3FMBUFEFYQFSJFODFJOUIF$POTUSVDUJPOJOEVTUSZ
PS#BUDIJOHQMBOUT XJMMCFDPOTJEFSFEBOBEWBOUBHF
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOUIF(VMGDPVOUSJFT
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBEWBOUBHF
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFHSFFLBOEFOHMJTI
MBOHVBHFT CPUIWFSCBMBOEXSJUUFO
q&YQFSJFODFJOQSPKFDUQMBOOJOH CVEHFUJOH
TUSBUFHZBOEHPBMTFUUJOHJTBNVTU
q4USPOH-FBEFSTIJQRVBMJUJFTBOEQFPQMFTLJMMT
q$PNNFSDJBMPSJFOUBUJPO CVTJOFTTEFWFMPQNFOU
BCJMJUJFTBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
Remuneration:"OBUUSBDUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHFJODMVEJOH
CFOFGJUT XJMMCFPGGFSFEUPUIFTVDDFTTGVMDBOEJEBUF BDDPSEJOH
UPRVBMJGJDBUJPOTBOEFYQFSJFODF"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCF
USFBUFEXJUIUIFTUSJDUFTUDPOGJEFOUJBMJUZ*OUFSFTUFEBQQMJDBOUT
TIPVMEGPSXBSEUIFJS$VSSJDVMVN7JUBFOPMBUFSUIBO'SJEBZ
UIFUIPG4FQUFNCFSUPlink: IUUQTTXSHSHL9U

Job description:8FBSFTFFLJOHBVOJRVFMZUBMFOUFE JOTBUJBCMZ
DVSJPVT+BWB4PGUXBSF&OHJOFFSXJUIFYQFSJFODFJOEFTJHOJOH
BOEJNQMFNFOUJOHXFCCBTFECBDLFOE+BWBTZTUFNT:PV
XJMM CF QBSU PG B UBMFOUFE TPGUXBSF UFBN UIBU XPSLT PO B
OFX DMPVEOBUJWF GJSTUPGJUTLJOEBQQMJDBUJPOUIBUFNQMPZT
.BDIJOF-FBSOJOHUPDIBOHFIPXCVTJOFTTEPSFDSVJUJOH5IF
SFTQPOTJCJMJUJFT PG UIF SPMF TQBO BDSPTT UIF GVMM TPGUXBSF
EFWFMPQNFOUMJGFDZDMFJODMVEJOHEFTJHO EFWFMPQNFOU UFTUJOH 
EFQMPZNFOUBOEBQQMJDBUJPONBOBHFNFOU:PVXJMMCFFYQFDUFE
UPBQQMZNPEFSOFOHJOFFSJOHQSJODJQMFT NFUIPEPMPHJFT UPPMT 
BOEBTZTUFNJDBQQSPBDIUPTVQQPSUUIFMBVODIPGOFXCVTJOFTT
DBQBCJMJUJFT5IJTJTBVOJRVFPQQPSUVOJUZUPKPJOBUFBNUIBU
CVJMETBCSBOEOFXBQQMJDBUJPOBOEIFMQTIBQFUIFQSPEVDU
Skills required:
q+BWB&&4QSJOH8FCTFSWJDFT 3&45
q42-/P42-EBUBCBTFT EBUBNPEFMJOH(JU

Account Manager
for the Public Sector Sales dept
5IFDBOEJEBUFXJMMCFIJSFEJOUIF4BMFT%FQUBOESFQPSU
UPUIF1VCMJD4FDUPS4BMFT.BOBHFS8PSLFYQFSJFODFBUB
DPSSFTQPOEJOHTBMFTTFDUJPOJOBO*5DPNQBOZJTSFRVJSFE
Candidate’s profile:
q#BDIFMPSTEFHSFF
q&YQFSJFODFJOTBMFT*$5QSPEVDUTBOETPMVUJPOT
UISFFZFBSBUMFBTU
q&YDFMMFOU,OPXMFEHFPGFOHMJTI-BOHVBHF
DFSUJGJDBUJPOJTSFRVJSFE
q$PNQMFUFE.JMJUBSZ0CMJHBUJPOT JGSFRVJSFE
q$BSESJWJOHMJDFOTF
*GZPVBSFJOUFSFTUFEGPSUIJTKPC QMFBTFTFOEZPVS$7
UPUIJT link: IUUQTTXSHSGD[1'

K6OJU 5PNDBU 6.q6OEFSTUBOEJOHPGDMPVEOBUJWFQSJODJQMFT 1BB4
q,OPXMFEHFPG"HJMF4DSVNNFUIPEPMPHZBOE$*$%UPPMT
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOBOEEPDVNFOUBUJPOTLJMMT
q"OBMZUJDBMQSPCMFNTPMWJOHTLJMMT
q/JDFUPIBWFTLJMMT
q6OEFSTUBOEJOHPG.BDIJOF-FBSOJOH
.- QSJODJQMFTBOE"1*T *#.8BUTPO 
.JDSPTPGU"[VSF$PHOJUJWFTFSWJDFT 
6OTUSVDUVSFEEBUBQBSTJOH
Qualifications:
q#BDIFMPSTEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF FOHJOFFSJOH 
JOGPSNBUJPOTZTUFNTPSNBUIFNBUJDTBOEPSFRVJWBMFOU
GPSNBMUSBJOJOHPSXPSLFYQFSJFODF
q1PTJUJPOMFWFMDPNNFOTVSBUFXJUIFYQFSJFODF
4FOEZPVSDWUPUIJT link: IUUQTTXSHS;:J%

E&O London restaurantIBTCFDPNF PWFSUIFMBTUZFBST 
TZOPOZNPVTXJUIUPQRVBMJUZQBO"TJBOGPPE TFSWFEJO
TUZMJTI CVU DBTVBM FOWJSPONFOU 'PMMPXJOH UIF XJOOJOH
DPNCJOBUJPOPGJOOPWBUJWF GSFTI TJNQMFZFUDPNQMFYGPPE 
&0-POEPO5FBNJTJOUSPEVDJOHUIFPQFOJOHPG&0
"UIFOT POUIFSPPGUPQPG"UIFOT.BSSJPUU)PUFM&0
"UIFOTJTOPXMPPLJOHGPSNPUJWBUFETUBGGNFNCFST XIP
BSFQBTTJPOBUFBCPVUGPPEBOEVODPNQSPNJTJOHRVBMJUZ
TFSWJDFBOEEFTJSFUPTVDDFFEJOBOFYDFMMFOUSFTUBVSBOU
FOWJSPONFOU&0"UIFOTJTDVSSFOUMZTFFLJOHGPS

Barmen / Barwomen
General requirements:
q3FMBUFEFYQFSJFODFJOTJNJMBSQPTJUJPO 
JOIJHITUBOEBSEIPUFMTPSSFTUBVSBOUT
q&YQFSJFODFJOBIJHIWPMVNFBOEIJHIQSFTTVSF
SFTUBVSBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q(PPEUPFYDFMMFOU BDDPSEJOHUPQPTJUJPO DPNNBOE
PGHSFFLBOEFOHMJTIMBOHVBHF
q8JMMJOHOFTT QPTJUJWFBOEDPMMFHJBMBUUJUVEF
What we offer:
q*OUFOTJWF5SBJOJOHQSPHSBNT
q$BSFFSQSPHSFTTJPOBOEEFWFMPQNFOU
JOBTVQFSJPSFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
5PBQQMZGPSBOZPGUIFTFQPTJUJPOTBOEBTQBSUPGPVS
SFDSVJUNFOU QMFBTFTFOEVTZPVS$7XJUIBSFDFOUQIPUP
UPUIJTlink: IUUQTTXSHSV#;X

°Í Santo Maris Oia Luxury Suites & Spa ÑÍÖÄÏÍËÖ
ÑÄËºÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÑÓÌ.BSJT)PUFMTÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑ¬
ÆÈÀÑÍÑ»À)PVTFLFFQJOHÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì

Απογευματινή Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Προσφέρουμε:
q¢ÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍ4UBGG3FTUBVSBOU
qÈÀÍÌ»ÐÄ4UBGG)PVTFT
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔ
ÄÐÖÌÇºÌÇÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÑ¿ÍÖÑÀÖÑ½ÑÇÑÀÔ
»ÃÈÀÁÀÑÇÏ¼ÍÖÐÑÍlink: IUUQTTXSHS8ZI[R

Υπάλληλος Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ 
ÃÄ¿ÑÄÏÇÉºÌÇÆËÎÐÐÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÖÕºÏÄÈÀÊÖËÈ½ÄÌÍÖÓÏÍÖÓÏÀÏ¼ÍÖ
Επαγγελματικές ικανότητες:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÄÖÆÄÌ»ÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÄÀÅ»ÄÄË¬ÑÄÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÊÀÈÄÈÒÖÈÎÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q§½ÌÈÇÒºÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÄÉºËÈÉÇÔ
qÑÀÒÄÏºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ link: IUUQTTXSHS+9L3
Ö½ÂÇÊ¦ÀÏÀÌÈÊÍËÈÃ¬ÊÇÈ¬ÌÌÇΤηλέφωνο επικοινωνίας: ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À

¢¬ÌÄ¼ÐÀÈ¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÀÆÀ¬ÔÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À ÑÀÇËÄÊÑÏÈÊ¬ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀ ÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÌÊ½ÐÍÊÀÈ
ÒºËÄÈÔÌÀÁÏÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖºÏÀÀ½ºÌÀÊÀË½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÏÍÐÅºÏÄÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ ÐÑÄ¼ËÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÍÖºÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ

Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης σε Διάφορα Τμήματα
για το κατάστημα στην Καλλιθέα
(μερικής απασχόλησης) (Τοποθεσία: Λ. Συγγρού 340, Καλλιθέα)
Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÀ½ÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÑ»ÀÑÀ
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¼ÖÍËÍÆÈÐÑºÔ, ÅÓÑÍÆÏÀÅÈÊ¬,
ÊÈÌÇÑ»ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÑÇËÄÅÓÌ¼À,ÑÇËÄÍÏ¬ÐÄÈÔ, )*'*,
FOUFSUBJONFOUBDDFTTPSJFT, ËÄÖÊºÔÐÖÐÊÄÖºÔ
ÄÆ¬ËÄÔÊÀÈÈÊÏºÔ
qÖÁÍÖËÄ¿ÄÑÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÐÕÄÑÈÊ¬
ÄÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÄÑÀÃ¼ÃÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔ
ÑÍÌÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÐÀÔÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
q¢ÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÑÄÄÑÇÌÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼À ÑÍÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
ÐÀÔÊÀÈÑÇÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À

q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÊÀÈÑÈÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊºÔ
ÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔºÏÀÌÑÍÖËÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
ÑÇ Media Markt Ελλάς ºÕÍÖÄÁÏÀÁÄÖÑÄ¼ÄÀÌÄÈËÇºÌÀ
ÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÆÈÀÑÈÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÑÍÏ½ÆÏÀÀ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ÑÀÄÉÄËÈÆºÌÀÄÏÆÀËÄ¼ÀÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿ÄÆÈÀ
ÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÀÌÒÏÎÓÌÀÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÑÈÔÀÏÍÕºÔ
ÀÔ´ËÀÐÑÇÌÀÏºÀÑÇÔ.FEJB.BSLU¢ËË¬Ô¦¬ÌÍÖÄÑÍ
¬ÒÍÔÀÔÄ¬ÆÆÄËÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS),[S5

ÈÀÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍWyndham Grand Athens×ÇÑÄ¼ÑÀÈ

Βοηθός Προϊσταμένου
Υποδοχής-Assistant Front
Office Manager
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÄÐÇÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÏÍÅÍÏÈÊ½ÔÊÀÈÆÏÀÑ½ÔË½ÆÍÔ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊË¼ÀÑÍÔÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔ
ÄÑÀÉ¿ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÊÀÈÄËÀÑÎÌÑ»ÏÇÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
ÀÍÏÏ»ÑÍÖÄËÀÑÎÌ
qÌÎÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ1SPUFM
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÑÇÔÖÍÃÍÕ»Ô
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÀÈÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÏÀ½ÌÓÌ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈË»ÏÇÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSIBK$M

¤Γενική Ταχυδρομική ÍÏÆÀÌÈÐ½ÔÄËËÇÌÈÊÎÌÑÍÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÌÀÏÍÕ»ÑÀÕÖÃÏÍÈÊÎÌ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑ¬

Προϊστάμενο Βραδινής Βάρδιας Κέντρου Διαλογής Αττικής
Προφίλ:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÓÐÑ»ÔÑ»ÏÇÐÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ ÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇÔ
ÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÄËºÆÕÍÖ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÖ½¼ÄÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÑ½ÓÌÄÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊ½ÏÍÅ¼Ë
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÓ¼ÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÄÏÆÀÐÈÎÌ
Αρμοδιότητες:
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÄÍÑÄ¼ÀÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
q´ËÄÆÕÍÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÖ½ËÍÈÀÊºÌÑÏÀ
ÃÈÀËÍÆ»ÔÊÀÈÑ»ÀÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q°»ÏÇÐÇÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÏÕÄ¼ÓÌÊÀÈÃÄÈÊÑÎÌ
ÑÇÔÁ¬ÏÃÈÀÔ
q ÌÑÈÄÑÎÈÐÇÄÊÑ¬ÊÑÓÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ ÁËÀÁÎÌ
ÊÀÈÀÍÖÐÈÎÌ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌÍÖÑ¼ÒÄÌÑÀÈÀ½ÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÄÑÀÅÍÏÎÌ
Προσόντα:

qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÈÍ¼ÊÇÐÇÔ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ®ÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
¢ÈÐÑ»ÇÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
q°ÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ0GGJDF4VJUF
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¤ÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÀÕÖÄÑÀÅÍÏÎÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈ
Ê½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍ link: IUUQTTXSHSE.$ZÄÒºÀ
ÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÔ¡ÏÀÃÈÌ»Ô¡¬ÏÃÈÀÔ¦ÊÀÈÍÌÍÀÑÄÎÌÖÍ
ÖÍÂÇÅ¼ÍÖ¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÄÉÄÑÀÐÒÍ¿ÌÊÀÈÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿Ì
ÀÖÐÑÇÏ¬ÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
¤Ñ»ÏÇÐÇÊÀÈÇÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌËÇÅÒºÌÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÀ½ÑÇÄÌÈÊ»°ÀÕÖÃÏÍÈÊ»ÒÀÆ¼ÌÄÈÐ¿ÅÓ
ÌÀ Ä ÑÍÖÔ ½ÏÍÖÔ  ÑÈÔ ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ ÊÀÈ ÑÈÔ ÄÈÑÀÆºÔ ÑÍÖ
ÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÑÇÔ¢¢ÆÈÀÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼ÀÅÖÐÈÊÎÌ
ÏÍÐÎÓÌºÌÀÌÑÈÑÇÔÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÓÌÃÄÃÍºÌÓÌÏÍ
ÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ
ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ ËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ ÆÈÀ Ä¬Ô ÍÏÄ¼ÑÄ ÌÀ ÁÏÄ¼ÑÄ
IUUQXXXUBYZESPNJLJDPNBCPVUVT
¢ÑÀÈÏÈÊ» ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇ IUUQXXXUBYZESPNJLJDPNTJUFT
EFGBVMUGJMFTEPDVNFOUTHU@FUBJSJLJ@QBSPZTJBTJQEG

Aνώνυμη εταιρία
;ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍ¦ÍÏÓ¼

Βοηθός Λογιστή
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈ
ÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ ÈÐÒ½Ô
ÀÌ¬ËÍÆÍÔÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ link
IUUQTTXSHSS)"Y

20 Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
H εταιρία Alertit ζητά να ενισχύσει άμεσα το δυναμικό της με:
Ηλεκτρολόγους & Ηλεκτρονικούς
Για να εργαστούν στο τεχνικό τμήμα ως τεχνικοί
συστημάτων ασφαλείας, με πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
qÍÖÃºÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÐÖÌÄÏÆÀÑÈÊ½
πνεύμα
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¼ËÓÀÃÈÊ¿ÊËÍÖÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
q¢ÊËÇÏÓºÌÇÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊ»ÒÇÑÄ¼À
Η εταιρία προσφέρει:
q¡ÀÐÈÊ½ÈÐÒ½
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ºÄÈÏÀÊÀÈÈÊÀÌ¬
ÐÑÄËºÕÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: https://swr.gr/
U4xpr °ÇËºÅÓÌÍ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ  
(τμήμα προσωπικού).

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Carpenters/Ξυλουργoί
Join our team! Four Seasons Astir Palace Hotel
Athens is looking for talent! We are inviting
energetic and talented candidates, with hospitality
culture, positive attitude, customer service spirit and
passion for excellence to join the dynamic team of
Four Seasons. Does this sound like you? Then we
want to hear from you!
If you want to be part of this unique opportunity on
the greek riviera, all you need to do is to send us
your updated cv to link: IUUQTTXSHSY*. Selected
candidates shall be contacted to attend an interview.
Η Auto Marin A.E. αναζητά:
Φανοποιό Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÍÏ¼ÀÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/elGnI
H ΑRI Greek Antipasti Α.Ε. ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÄÃÖÌÀÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÊÀÈÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍ¬ÊÊÓÀ²ÀËÊÈÃÈÊ»ÔÊÀÈÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÍ
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Υδραυλικός
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÖÃÏÀÖËÈÊÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ 
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÄÏÍÐÓÈÊ»ÀÏºÁÀÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÕÓÏ¼ÔÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
Απαιτούμενες δεξιότητες:
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q´ÅÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q°ÖÈÊ½ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+$H
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAqua Luxury Suites ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÒºÐÇÑÍÖ
Υδραυλικού/Συντηρητή Ξενοδοχείου
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼À
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÌÎÐÇÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Προσφέρονται:
q®ÈÊÍÌÍÈÊºÔÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÈÀÍÌ»ÆÈÀÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ
qÑÀÒÄÏ½ÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
σημείωμα με φωτογραφία στο https://swr.gr/4BLDz.
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄÀ½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ¤ÄÌÇºÏÓÐÇÒÀÆ¼ÌÄÈÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬
½ÌÍÏÍÔÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÓÌÒºÐÄÓÌ
Το όραμά μας: Η MieleÄ¼ÌÀÈÇÈÍºÈÐÑÇÊÀÈÄÈÒÖÇÑ»QSFNJVN¬ÏÊÀÐÑÍÌÊ½ÐÍ
Ο σκοπός μας:¬ÌÑÀÊÀË¿ÑÄÏÀÇÈÍÖÏÆÍ¿ÄÃÖÌÀÑºÔÄÄÈÏ¼ÄÔÄÀÌÀÏÍÐÃÈÍÏ¼×ÍÌÑÀÔÑÇÌÑÄËÄÈ½ÑÇÑÀ
ÀÌÑÍ¿ÊÀÈÊ¬ÒÄÐÑÈÆ»
Οι αξίες μας:¢ÈËÈÊÏ¼ÌÄÈÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÃÈÀÕÏÍÌÈÊ½ÑÇÑÀ 
διαφορετικότητα.
Η MieleÄ¼ÌÀÈÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÇÍÈÊÍÆÄÌÄÈÀÊ»ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÀ½
ÑÇÌ¼ÃÏÖÐ»ÑÇÔÑÍÊÀÈÀÏÀºÌÄÈÏÍÐÇËÓºÌÇ
ÐÑÍÖÔÈÃÈÍÊÑ»ÑÄÔ ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ÄË¬ÑÄÔ ÏÍÇÒÄÖÑºÔ
ÊÀÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÊÄÌÑÏÎÌÄÑÀÈÀÍκλειστικά στη μάρκα Miele στην κατηγορία προϊόντων
1SFNJVNÊÀÈÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÀÐÑÇÌÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÍÈÊÈÀÊÎÌ
ÐÖÐÊÄÖÎÌÆÈÀÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀ ÆÈÀÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÅÏÍÌÑ¼ÃÀÔ
ÑÓÌÏÍ¿ÕÓÌÊÀÈÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍ¼ÇÐÇÃÀºÃÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈ
ÐÖÐÊÄÖÎÌÆÈÀÕÏ»ÐÇÐÄÄÍÏÈÊºÔÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÄÔÊÀÈ
ÈÀÑÏÈÊºÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ .JFMF1SPGFTTJPOBM ÑÏÀÑÇÆÈÊ½
½ÏÀÀÄ¼ÌÀÈÇÄÃÏÀ¼ÓÐÇÑÇÔ¬ÏÊÀÔÓÔÏÍÑÈÎÄÌÇÔ
ÑÍÖÊË¬ÃÍÖÐÄ½ËÄÔÑÈÔÀÆÍÏºÔÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÍÔ
Αναζητούμε συνεργάτη στη Μύκονο:
Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÇËÄÊÑÏÍËÍÆ¼ÀÔÀÃÄÈÍ¿ÕÍÔ
ηλεκτροτεχνίτη

q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
μετακινήσεων
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÈÐÊÄÖºÔPÈÊÈÀÊÎÌ
ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
H εταιρία παρέχει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
qÑºÆÇ ÄÑÀÈÏÈÊ½½ÕÇÀ ÄÑÀÈÏÈÊ½
ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍÊÀÈMBQUPQ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÏÍØÍÌÑÈÊ»ÊÀÈÑÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔ
ÐÑÇÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÃÈÀÏÊÎÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
περιοχή της Μυκόνου
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS950&
Η Α. Γερολυμάτος A.E. ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
Αττικής αναζητεί:
Ηλεκτροσυγκολλητή
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¬ÏÆÊÍÌ
ηλεκτροκόλλησης
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Καθήκοντα:
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌÏÍËÎÌ
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¢ÈÐÊÄÖºÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¡ÄËÑÈÎÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
Παροχές: ÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ ÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔÐÑÍlink:
https://swr.gr/TMojF
Η Meccanica Group A.Ε. ÆÈÀºÏÆÍÍÖºÕÄÈÀÌÀË¬ÁÄÈÀÌÀ×ÇÑ¬
Υδραυλικό
§Ä¬ÃÄÈÀÑÄÕÌ¼ÑÇ Ñ¬ÉÇÔÏÎÑÇÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈ¬ÌÓ
Αφορά αποκλειστικά το νομό Αττικής.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSOQ$9B
Η εταιρία Krivek Α.Ε. ζητεί:
Συντηρητή/Τεχνίτη
§ÄÄÄÈÏ¼ÀÐÄÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊºÔÊÀÈÇÕÀÌÍËÍÆÈÊºÔ
εγκαταστάσεις.
Παρέχεται: ÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊ»
ÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/TjSsI.
°ÇË 

LOGISTICS

Η Data Media–Καϊσίδης Ντέμης & ΣΙΑ Ε.Ε. δραÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬À½ÑÍ 
ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÍÕÍÌÃÏÈÊ½Ä½ÏÈÍ ÊÀÑºÕÄÈÊÍÏÖÅÀ¼À
ÒºÐÇÀÌ¬ÄÐÀÐÑÈÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖÊË¬ÃÍÖÊÀÈºÕÄÈ
ÈÐÑÍÍÈÇÒÄ¼ Ä *40  ÊÀÈ *40  ÆÈÀ ÑÍ
Ð¿ÌÍËÍÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÑÇÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»ÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ 
ÆÈÀÑÈÔÊÄÌÑÏÈÊºÔÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÐÑÍÌÀÆÊÀÃ¬
Υπάλληλο Τιμολόγησης
Αρμοδιότητες θέσης:
q»ÂÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
q°ÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈºÊÃÍÐÇÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔÆÈÀÒºÀÑÀÑÈÍË½ÆÇÐÇÔ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÃÈ¬ÅÍÏÀÑ»ÀÑÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÄÑÀÅÍÏÈÊºÔDPVSJFS
για την διακίνηση των εμπορευμάτων
της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇÖÌºÄÈÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌÄÐÑ½ÕÍ
ÑÇÌºÆÊÀÈÏÇÊÀÈ¬ÏÑÈÀÍËÍÊË»ÏÓÐ»ÑÍÖÔ
Προϋπηρεσία–εξειδικευμένες γνώσεις:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÄÔÒºÐÄÈÔ
ÑÈÍË½ÆÇÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô &31ÏÍÆÏ¬ÀÑÀ4PGU0OF
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Προσφέρονται:
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÅÍÏ¬À½ÊÀÈÏÍÔÑÇÌÄÑÀÈÏÄ¼À
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀφικό τους σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό
θέσης (DAT-TIMOLOG) στο IUUQTTXSHSQ4;K
¢ÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπάλληλο για Λογιστική
Αποθηκών & Παραγωγής
(κωδ. θέσης: ΥΠΑΛ-ΛΟΓ/0918)
Κύριες αρμοδιότητες:
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÀÆÍÏÎÌ
ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÊÀÈÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿
qÍÆÈÐÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒ»ÊÇÔ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔ ÀÌÀËÎÐÄÈÔÏÎÑÓÌÖËÎÌ
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÄÈÏ¼ÀÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ
Ñ»ÀËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ»ÊÀÈÀÍÒ»ÊÇÔ
ÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À

qÌÎÐÇ&31 ÄÈÒÖÇÑ¬ÆÌÎÐÇ4PGU0OF
q,ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
(σε προφορικό και γραπτό επίπεδο)
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ ÐÖÌºÄÈÀ ÄÖÄËÈÉ¼À ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÊÀÈÐÇÀÐ¼ÀÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄ½ËÀ
τα τμήματα της εταιρείας (διοίκηση, πωλήσεις,
ËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ ÀËË¬ÊÀÈÄÏÍÇÒÄÖÑºÔ
ÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍÀÏÀÊ¬ÑÓ
link: https://swr.HS+V&P8
Aποθηκάριοι
£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ¬ÑÍÀÄÑÎÌ ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÈÔ
ÊÄÌÑÏÈÊºÔÀÍÒ»ÊÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍ¦ÍÏÓ¼
ÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈÀ½ÑÈÔÆ¿ÏÓÄÏÈÍÕºÔ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÐÑÍ link: https://swr.gr/
*9XI ÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ ÍÒ»ÊÇ
Demand Planner
Job Description:
q$SFBUFBOENBOBHFUIFEFNBOEGPSFDBTUT
months of the BU customers in JDA so that customer
orders can be consistently and accurately be predicted
q$PMMBCPSBUFXJUITUBUJTUJDBMGPSFDBTUJOH44$UFBN
to develop these forecasts
q6OEFSTUBOEJOHBOEWFSJGJDBUJPOPGBEWBODFETUBUJTUJDBM
modelling changes to the baseline, as proposed by
SSC Statistical forecasting
q.BOBHFUIFGPSFDBTUFOSJDINFOUQSPDFTT QSPNPUJPOT
BOE/1%T BOEBMJHOWPMVNFTXJUITBMFTNBSLFUJOH
Qualifications/requirements:
q#BDIFMPSTEFHSFFMFWFM QSFGFSBCMZJOMPHJTUJDT
supply chain management
qZFBSTTVQQMZDIBJOFYQFSJFODF
in preferable FMCG
q,OPXMFEHFPGSFUBJM NVMUJDIBOOFM 
supply chains
q$PNQVUFSMJUFSBUF&YDFM 8PSE 1PXFS1PJOU
TPMJEVOEFSTUBOEJOHPGEFNBOEQMBOOJOH
systems
q5SBOTGPSNTEBUBBOEJOGPSNBUJPO
into meaningful insights
q2VJDLMZBOBMZ[FDPNQMFYQSPCMFNTUPGJOE
actionable, pragmatic solutions
Apply to link: IUUQTTXSHSP:F'3
Η εταιρία Digicode για λογαριασμό εταιρίας, πελάτη
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÈÀÑÏÈÊÎÌÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌÀÌÀËÓÐ¼ÓÌ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπάλληλο Αποθήκης & Διανομής
(σύμβαση έργου–2 μήνες)
Ο ιδανικός υποψήφιος:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÍÒ»ÊÇ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
q¤ËÈÊ¼ÀÔÄÑÎÌ
ÑÄ¼ËÑÄ ÀÔ ÑÎÏÀ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ ÐÇÄ¼ÓÀ
στο link: IUUQTTXSHSSM0X9 ÊÀÈ Ð¿ÌÑÍÀ ºÌÀÔ
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÀÔÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÄÈÀ×¼ÐÀÔ
Η Φουρναράκης Α.Ε. ÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬
και με ταχύτατα αναπτυσσόμενο δίκτυο πωλήσεων
ÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ÖÏÎÇ ÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ ÄÍÏÄ¿ÄÑÀÈÊÀÈ
ÃÈÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÍÃÖÌÀÑ¬CSBOETÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ´ÕÍÌÑÀÔÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ ÐÑÍÕÄ¿ÄÈ
ÌÀÆ¼ÌÄÈºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÏÓÑÀÆÓÌÈÐÑºÔÐÑÍÌÑÍºÀ
των εργαλείων στην ευρωπαϊκή αγορά και ζητεί:
Logistics Analyst
Περιγραφή θέσης: Η ταχύτητα με την οποία αναπτύσÐÄÑÀÈÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÊÀÒÈÐÑ¬ÀÌÀÆÊÀ¼ÀÑÇÌÄÌÃÖÌ¬ÓÐÇ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÄºÌÀÄÈËºÍÌÐÑºËÄÕÍÔ®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔ
ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌ-PHJTUJDT.BOBHFS
ÊÀÈÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÈÔÊ¬ÑÓÒÈÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÒºÐÄÓÌÀÍÒ»ÊÇÔÊÀÈÕÓÏÍÑÀÉ¼À
q Ì¬ËÖÐÇÑÀÕÖÊÈÌÇÐ¼ÀÔÄÈÃÎÌ
ÊÀÈÑÓÌÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊÎÌÑÍÖÔ
q Ì¬ËÖÐÇÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇSFQPSUJOH
q¦ÀÒÍÏÈÐ½ÔÊÀÈºËÄÆÕÍÔ,1*T
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÍÒÄ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
ÊÀÈºËÄÆÕÍÔÀÏÀËÀÁÎÌ
q¢ÌÃÍÃÈÀÊÈÌ»ÐÄÈÔÄÑÀÉ¿ÀÍÒÇÊÄÖÑÈÊÎÌÕÎÏÓÌ
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ½ÔºËÄÆÕÍÔÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔ
ÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ 
κατά προτίμηση μηχανολόγος, μηχανικός
ή logistics
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÄÆ¬ËÇ
εταιρία
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿&31
&OUFSTPGUÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿8.4
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÀ
ÊÀÈÄÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
στο πλαίσιο μίας ομάδας
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSIB
¢ÑÀÈÏ¼À ÐÑÇÌ ¦¿ÏÍ που δραστηριοποιείται στον
ÑÍºÀÑÍÖÕÍÌÃÏÈÊÍ¿ÊÀÈËÈÀÌÈÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖ Ä¼ÃÇ
ÖÄÏÀÆÍÏ¬Ô ×ÇÑ¬¬ÄÐÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Αποθηκάριους
§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
Bιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSBCD(

Υπάλληλος Αποθήκης
H εταιρία Vamvax Α.Ε., ηγετική εταιρία στον κλάδο των
ËÄÖÊÎÌÄÈÃÎÌÊÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½ÔÀÌÑÈÏ½ÐÓÍÔÑÓÌ
brands Guy Laroche Paris, Saint Clair Paris, Blumarine,
'FFMBOE5PVDIÓÔÐÖÌºÄÈÀÑÇÔÄÄÊÑÀÑÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô
ÑÇÔ ×ÇÑÄ¼ÄÏÆÀ×½ÄÌÍÆÈÀÑÈÔÊÄÌÑÏÈÊºÔÀÍÒ»ÊÄÔÑÇÔ
στην περιοχή του Ασπροπύργου.
Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας είναι:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÍÀÃÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÑÓÌÀÍÒÄ¬ÑÓÌ
q ÀÈÑÄ¼ÑÀÈÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q´ÓÔÄÑÎÌ
¤ÒºÐÇÏÍÐÅºÏÄÑÀÈÆÈÀ½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
(ωράριο:  
Προσφέρεται:§ÈÐÒ½ÔÐÖ×ÇÑ»ÐÈÍÔ
Bιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSS:0V
Η Transcombi Express A.E.Ä¼ÌÀÈÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À 
ÊÀÑºÕÄÈÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑÓÌ*OUFSOBUJPOBM
5SBOTQPSUT-PHJTUJDT ÃÈÀÒºÑÍÌÑÀÔÈÐÑÍÏ¼ÀÕÏ½ÌÓÌ
ÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÔË¿ÐÄÈÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÔÊÀÈ
ÃÈÀÌÍ»ÔÎÏÄÔÑÍÓÏÍ ÇºÏÄÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀ  ÐÑÈÔ ÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ ÀÆÍÏºÔ ÊÀÈ ÐÑÇ ÄÆÀË¿ÑÄÏÇ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÄËÀÑÎÌ ºÕÄÈÊÄÏÃ¼ÐÄÈÑÇÌÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇ
ÄÆÕÎÏÈÓÌÊÀÈÍËÖÄÒÌÈÊÎÌÄÑÀÈÏÈÎÌ§ÄÐÊÍ½ÑÇ
ÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÍÈ½ÑÇÑÀÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÄÄÌÃ¿ÄÈÐÖÌÄÕÎÔÐÄÌºÄÔË¿ÐÄÈÔÑ½ÐÍÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÖÇÏÄÐÈÎÌMPHJTUJDT ÄÑÀÅÍÏÎÌÊÀÈÃÈÀÌÍ»Ô ½ÐÍ
ÊÀÈÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÖÍÃÍÎÌÑÇÔÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÔ
ÑÓÌÄÈÕÄÈÏÇÐÈÀÊÎÌÑÇÔËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌ¤ÄÊÑÄÌ»ÔÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼ÀÊÀÒÎÔÊÀÈÍÈÈÐÕÖÏºÔÊÀÈÀÊÏÍÏ½ÒÄÐÄÔ
συνεργασίες της με επιχειρηματικούς εταίρους σε όλο
ÑÍÌÊ½ÐÍ ÑÇÔÄÈÑÏºÄÈÌÀÐÕÄÃÈ¬×ÄÈÊÀÈÌÀÀÏºÕÄÈ
ÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÍÑÄËºÐÀÑÀÐÄ½ËÀÑÀÊÀÌ¬ËÈÀÃÈÀÌÍ»Ô
¤5SBOTDPNCJ&YQSFTT"¢ÃÄÐÄ¿ÄÑÀÈÆÈÀÑÍÖÂÇË½
Ä¼ÄÃÍÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔ ÆÈÀÑ¼À×¼ÄÑÍÌÊ¬ÒÄÄË¬ÑÇ
ÉÄÕÓÏÈÐÑ¬ ÐÕÄÃÈ¬×ÄÈÑÇÌÈÃÀÌÈÊ»Ë¿ÐÇ DVTUPNJ[FE
TPMVUJPO ÍÖÒÀÑÍÌÁÍÇÒ»ÐÄÈÌÀÄÑÀÅºÏÄÈÑÀÏÍØ½ÌÑÀ
του παντού, γρήγορα, με ασφάλεια, οικονομικά και με
ÑÍÌÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÏ½ÍÐÑÈÔÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔÕÎÏÄÔ
ÑÇÔ¢ÖÏÎÇÔ¤5SBOTDPNCJ&YQSFTT"& αναζητά
¬ÑÍÀÍÖÒÀÐÑÄËÄÕÎÐÍÖÌÑÈÔÒºÐÄÈÔÑÓÌ
Υπαλλήλων Αποθήκης/Pickers
ÅÍÏ¬ÄÏÆÀÐ¼ÀË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ÄÖÑºÏÀ ÀÏÀÐÊÄÖ» ÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔÐÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ 
ÍÖÁÏ¼ÐÊÍÌÑÀÈÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÓÌ®ÈÌÍÅ¿ÑÓÌ¡ÍÈÓÑ¼ÀÔ
Περιγραφή θέσης:
q1JDLJOHÊÀÈQBDLBHJOH ÄÈËÍÆ»ÏÍÈ½ÌÑÓÌ 
προετοιμασία παραγγελίας και συσκευασία)
qÈÀÕÓÏÈÐ½ÔÏÍØ½ÌÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÀÏÀËÀÁÎÌÊÀÈÄÈÐÑÏÍÅÎÌ
προϊόντων
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔÏÈÌÑÇÌÀÍÐÑÍË»
qÀÏÀËÀÁ» ºËÄÆÕÍÔÊÀÈÑÀÉÈÌ½ÇÐÇÅÍÏÑ¼ÓÌ
ÐÑÇÌÀÍÒ»ÊÇ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
Προφίλ υποψηφίων:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇËÖÊÄ¼ÍÖ¥¢¦°¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÍÒ»ÊÇÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ËÄÍÌºÊÑÇÀ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÊËÀÏÊÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ËÄÍÌºÊÑÇÀ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÏÍÒÖ¼ÀÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
Παροχές εταιρίας:
qË»ÏÄÔÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
εργασίας
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr$0H). Μετά τη
ÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Η Ε-gateÏÍÐÅºÏÄÈÄÆ¬ËÇÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÂÖÕÀÆÓÆ¼ÀÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÃÈÄÖÏ¿ÌÄÈÑÇÌÍ¬ÃÀ
ÑÇÔÊÀÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÐÑÍ§ÀÏÍ¿ÐÈ
Αποθηκάριο (Κωδ. θέσης: Log 0918)
Περιγραφή θέσης:
q¢ÊÑºËÄÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ 
ºÐÓÑÍÖËÍÆÈÐÈÊÍ¿4JOHVMBS-PHJD1SJNF
ÍÖÀÏºÕÄÑÀÈÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¨ÏÍÌÑ¼ÃÀÆÈÀÑÇÐÖÐÊÄÖÀÐ¼À
½ËÓÌÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
qÀÏÀËÀÁ»ÅÍÏÑ¼ÓÌ ÊÀÑÀºÑÏÇÐÇ ÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇ
q³ÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑ»ÀDVTUPNFSDBSF 
διανομής
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í5&*"&*ÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈÏÍÐ½Ì
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÖÐÑÇÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒÄ¬ÑÓÌ ÀÏÀËÀÁÎÌ 
ÄÈÐÑÏÍÅÎÌ ÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Επιθυμητό προφίλ υποψηφίου:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÏÍÐÍÕ»
ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
q*ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÍËËÀËÎÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
NVMUJUBTLJOH ÊÀÈÒºÐÈÐÇÔÏÍÑÄÏÀÈÍÑ»ÑÓÌ
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÏÓÑÍÁÍÖË¼À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
πνεύμα συνεργασίας
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÆÈÀÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
Η εταιρία παρέχει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÐÑÀÒÄÏÎÌÊÀÈÄÑÀÁËÇÑÎÌ
ÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»
αναπτυσσόμενη επιχείρηση
Η E-GATE ΕΠΕ προσφέρει:
q´ÌÀÍËÍÊËÇÏÓºÌÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
ÈÐÒ½ ÀÐÅ¬ËÈÐÇ CPOVTÊË
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÌÄÀÌÈÊ½ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας

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

qÇÀÌÑÈÊºÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS2"W6.

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλής ζητούνται:
Εργάτες Εργαστηρίου
Για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÍÀÃÈÊ½
πνεύμα συνεργασίας
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/VGySH
§ÄÆ¬ËÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÃÈºËÀÐÇÔÀËÍÖÈÌ¼ÍÖ×ÇÑ¬ÆÈÀ
¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Εργάτες Παραγωγής & Αποθήκης
Απαραίτητα προσόντα:
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÈÀÍÌ»ÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»
ÕÇÀÑÀÏ¼ÍÖ ²ÀËÊ¼ÃÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÀËÍÖÈÌ¼ÍÖ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÏÍÐ½Ì
Η εταιρία προσφέρει:
qÏ½ÐÒÄÑÇÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÄÏ¼ÒÀËÂÇ
q§ÄÑÀÅÍÏÈÊ½ºÐÍÀ½²ÀËÊ¼ÃÀ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/hpYGg.
°ÇË
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Royal Olympic 5 αστέρων στην
Ò»ÌÀ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ
IUUQTTXSHSJG&+

ΟΔΗΓΟΙ

Η Eurocatering Α.Ε. ÄËËÇÌÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
στην Αττική, αναζητά:
Οδηγούς (κωδ. θέσης: ΟΔΓ/0818)
§ÄÃ¼ËÓÀ»¢ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες: Μεταφορά και διανομή εμπορευμάτων
σε συντήρηση στην περιοχή της Αττικής.
Προφίλ:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
»¢
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÅÍÏÑÇÆ½ÐÖÏ½ÄÌÍ
ÆÈÀÑÍÖÔÊÀÑ½ÕÍÖÔÃÈËÎÀÑÍÔ¢ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÊÀÈ¢¥
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÌÄ¿À
συνεργασίας και ομαδικότητας,
ÊÀËºÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÇÔÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀ
ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή CV με φωτογραφία, αναγράφοντας τον
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink: IUUQTTXSHSVB6&
°ÍÀÐÑºÏÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍPilot Beach Resort www.
pilot-beach.gr στη Γεωργιούπολη Χανίων αναζητά:
Οδηγό Δ’ Κατηγορίας
Για τη φετινή τουριστική περίοδο.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¦ÀÑÍÕ»¢¥
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ Ä¼ÄÃÍ-PXFS
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Προσφέρουμε:
q³ÏÈÐÑÍÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q.ÈÐÒ½ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ ÃÈÀÍÌ» ÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: https://swr.gr/o4jxv
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÕÏ½ÌÈÀÐÑÍÌ
ÈÀÑÏÈÊ½ÕÎÏÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Oδηγός–Aποθηκάριος
¤ËÈÊ¼ÀÔºÕÏÈÄÑÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÆÈÀÇÕÀÌ¬ÊÈÊÀÈÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q±ÂÇË»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿ 
ÐÖÌºÄÈÀ ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À 
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀË»ÂÇÔÀÍÅ¬ÐÄÓÌÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
υπό πίεση
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS5QnV
Η Elton μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά στην εμπορία
ÕÇÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈ¬ËËÓÌÏÎÑÓÌÖËÎÌÃÈÄÒÌÎÔ

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
καταξιωμένων οίκων, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, με 35 χρόνια λειτουργίας, και δυναμική
παρουσία σε 6 χώρες: Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ουκρανία και Τουρκία. Η μακρόχρονη
εμπειρία μας στην εμπορία και διανομή βιομηχανικών
πρώτων υλών, η ευρείας κλίμακας αποθηκευτική
μας δεινότητα (σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη) και το
εκτεταμένο δίκτυο εξυπηρέτησής μας, εξασφαλίζουν γρήγορη παράδοση παραγγελιών και υψηλή
ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών μας. Δείτε
περισσότερα για την εταιρία μας στο: www.elton.gr
Επαγγελματίας Οδηγός (Θεσσαλονίκη)
Ο ρόλος: Φόρτωση, εκφόρτωση, μεταφορά και
διανομή εμπορευμάτων κυρίως σε περιαστικές
διαδρομές στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δρομολόγια προς Αθήνα.
Απαραίτητα προσόντα:
q¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÑÀÅÍÏºÔ
εμπορευμάτων
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ»¢
κατηγορίας
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÔ ¢¥ 
μεταφοράς εμπορευμάτων, σφραγισμένο
με τον κωδικό 95
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½"%3
q¦¬ÏÑÀÍÃÇÆÍ¿ÂÇÅÈÀÊÍ¿ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖ
q¦ÀË»ÅÖÐÈÊ»ÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÆÆËÈÊÎÌ
Η εταιρία παρέχει:
q´ÌÀÄÉÀÈÏÄÑÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÃÈÀÏÊ»
εκπαίδευση, που εξασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÍËÖÄÒÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌ
ÄÉºËÈÉÇÔ ÍÖÕÀÏÀÊÑÇÏ¼×ÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À 
συνεργασία, δημιουργικότητα και υψηλές επιδόσεις
Ä ÄÌÃÈÀÅºÏÄÈ ÀÖÑ» Ç ÒºÐÇ ¦¬ÌÄ À¼ÑÇÐÇ ÑÎÏÀ
στο link: https://swr.gr/VScG6 (κωδικός θέσης:
ΕΘΔ918)¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì
ÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Φoυρναράκης Α.Ε. με ηγετική θέση στην ελληνική
ÀÆÍÏ¬ÊÀÈÄÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÃ¼ÊÑÖÍÓË»ÐÄÓÌÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ÖÏÎÇÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ ÄÍÏÄ¿ÄÑÀÈ
και διακινεί τα πιο δυνατά brands βιομηχανικών
ÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÈÀÑÍÊºÌÑÏÍÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÔÊÀÈÃÈÀÌÍμής της στον Ασπρόπυργο, επιθυμεί 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
επαγγελματικής εξέλιξης
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
OkJ5m. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6955 485949
-216 9007897.

ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

0ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÔ½ÈËÍÔÃÈÀÃÈÊÑÖÀÊÍ¿ÄÍÏ¼ÍÖ
Yoda-Care Market, ενδιαφέρεται να προσλάβει
ÏÍÐÓÈÊ½ ÆÈÀ ÑÍ ÊÀÑ¬ÐÑÇ¬ ÑÇÔ ÐÑÍ ºÏÀÊÀ Ä
απαραίτητη εμπειρία σε supermarket, για τα τμήματα:
Διανομής (Oδηγοί βαν)
Προσφέρονται:
q*ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/56dUe
Tα εστιατόρια ΚFC ÀÆÊÏÀÑ¼ÍÖ ËÖÅ¬ÃÀÔ ÄÈÏÀÈ¬ 
³ÆÈÍÖ¥Ó¬ÌÌÇ¯ºÌÑÇ ×ÇÑÍ¿Ì
Διανομείς-μερικής απασχόλησης
q§ÄÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¤ËÈÊ¼ÀÔÄÑÎÌ
Παρέχονται¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
περιβάλλον εργασίας, προοπτικές εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/8FP5H
Η εταιρία Digicode για λογαριασμό εταιρίας, πελάτη
της εταιρία ιατρικών μηχανημάτων-αναλωσίμων,
επιθυμεί να προσλάβει:
Υπάλληλο Αποθήκης & Διανομής
(σύμβαση έργου-2 μήνες)
Ο ιδανικός υποψήφιος:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÍÒ»ÊÇ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÔÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÄÅÀÏÍÆÎÌ.40GGJDF
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÍÒ»ÊÇÔ
qÄÑÎÌ
Στείλτε μας τώρα το βιογραφικό σας σημείωμα στο
https://swr.gr/rlOwXÊÀÈÐ¿ÌÑÍÀºÌÀÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔ
μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Εξειδικευμένη εταιρία στον χώρο του QSPNPUJPO
ζητά να απασχολήσει:
Άτομα για Εντυποδιανομή
Χρονική περίοδος: από 10/9 έως και 29/9.
Απαραίτητα προσόντα:
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ 
qÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÀ½ÏÓ¼ºÓÔÊÀÈ
μεσημέρι
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:
https://swr.gr/kh7ao με τον κωδικό: Εντυποδιανομή.
ÀÔ ÆÍÇÑÄ¿ÄÈ Í ÕÎÏÍÔ ÑÇÔ ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ  ÑÇÔ
αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία
Απολλώνιον Α.Β.Ε.Ε., η οποία διαθέτει ένα άρτια
οργανωμένο δίκτυο 23 αρτοζαχαροπλαστείων στην
ÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
για πλήρη απασχόληση:
Delivery Άνω Βριλήσσια & Πεντέλη
Προφίλ υποψηφίων:
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
q¦¬ÑÍÕÍÔÇÕÀÌ»Ô
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦ 
q«Ï¬ÏÈÍ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/48k3h
»ÐÑÍÅÀÉÖ½ÂÈÌÑÇÔÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών below the
MJOFÊÀÈUSBEFNBSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍ
1994 και πανελλαδική εμβέλεια, συνεργαζόμενη με
ÍËÖÄÒÌÈÊºÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊºÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÍÖÈÐÑÍÍÈÍ¿Ì
την ποιότητα των υπηρεσιών της, αναζητά για την
πόλη της Θεσσαλονίκης:
Επόπτες Διανομής Φυλλαδίων
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει, ελέγχει και διασφαË¼×ÄÈÑÍºÏÆÍÑÇÔÃÈÀÌÍ»ÔÄÌÑ¿ÓÌÄÑÇÌÍ¬ÃÀ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖÐÄÄÏÈÍÕºÔÑÍÖÌÍÍ¿ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇËÖÊÄ¼ÍÖ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÍÑÄ¼ÀÃÈÀÌÍÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÀÏÑÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔÑÍÖÌÍÍ¿
και όμορων νομών
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÍ¬ÃÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ»ÀÍÈÁ»
q§ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
εξέλιξης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÄÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍ
βιογραφικό τους με συνημμένη φωτογραφία προσώπου και ολόσωμη και με την ένδειξη: SVD001
στο IUUQTTXSHSZY.8. Βιογραφικά που δεν
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ ÐÑÀ ÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀ ÏÍÐ½ÌÑÀ ÃÄÌ
ÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ

SECURITY

Η εταιρία Pop Air, η οποία δραστηριοποιείται
στον χώρο της ένδυσης, ζητά:
Security
ÈÀÑÇÅ¿ËÀÉÇÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÑÇÔ ÄÌÑ½Ô"ÑÑÈÊ»Ô
"ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÐÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS'BJW&
Ο όμιλος Brink’s Hellas  Ç ÄÆÀË¿ÑÄÏÇ ÄÑÀÈÏ¼À
4FDVSJUZÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
παγκοσμίως, προσλαμβάνει άμεσα προσωπικό, δίÌÍÌÑÀÔÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÐ
ένα αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας. Αν ενδιαφέρεÐÀÈÆÈÀ±¬ËËÇËÍÔ ÐÅÀËÄ¼ÀÔ ÐÑÀÑÈÊºÔÅÖË¬ÉÄÈÔ 
patrol, αερομεταφορές, χρηματαποστολές) το μόνο
που πρέπει να κάνεις είναι να έρθεις σε επικοινωνία
μαζί μας! Αυτή την περίοδο προσλαμβάνoυμε άμεσα:
Οδηγούς & Συνοδούς Χρηματαποστολών
ÈÀÑÇÌΑλεξανδρούπολη.
Tα προσόντα σου:
q³ÃÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ¥¢± ÐÄÈÐÕ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀË»ÏÇ»ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
σε κυλιόμενες βάρδιες
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q&ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
(για τους άντρες υποψηφίους)
Τα καθήκοντα σου:
q¤ÀÐÅÀË»ÔÄÊÑºËÄÐÇÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÍÖÒÀÐÍÖÀÌÀÑÄÒÍ¿ÌÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÐÖÁÀÑÈÊºÔ
υποχρεώσεις και τις διαδικασίες της εταιρίας
qÖÌÄ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
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¿ÒÖÌÐÇIUUQTTXSHSR.3$C
με κωδικό θέσης DR/ALE
qÑºËÌÍÌÑÀÔGBYÐÑÍ
Το βιογραφικό σας θα χρησιμοποιείται από την
#SJOLTÄÁ¬ÐÇÑÇÌÄÑÀÈÏÈÊ»ÍËÈÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÍÖÄ¼ÌÀÈÃÇÍÐÈÄÖºÌÇÐÑÍTJUFÑÇÔ
The Four Seasons Astir Palace AthensJTMPPLJOHGPSB
Director of Security
8IPIBTBQBTTJPOGPSFYDFMMFODFBOEUIFTQJSJUPG
(SFFLIPTQJUBMJUZ5IF%JSFDUPSPG4FDVSJUZSFQPSUT
EJSFDUMZUPUIF)PUFM.BOBHFSBOEJTSFTQPOTJCMFGPS
NBOBHJOHBOETVQFSWJTJOHUIFEBZUPEBZTFDVSJUZ

GPSDF PG UIF QSPQFSUZ UP FOTVSF UIF TBGFUZ BOE
TFDVSJUZPGBMMHVFTUT QFSTPOOFMBOEUIFQSPQFSUZ
4VDDFTTGVMDBOEJEBUFTXJMMIBWFBTUSPOHDVTUPNFS
TFSWJDFCBDLHSPVOEBOEIBWFUIFBCJMJUZUPCBMBODF
UIFOFFETUPFOTVSFQPMJDZBOEMFHBMDPNQMJBODFXIJMF
PVSHVFTUT FNQMPZFFT WFOEPST FUDFOTVSJOHUIF
DVMUVSFPG'PVS4FBTPOTTFSWJDF
Join our team:8FJOWJUFZPVUPKPJOPVSUFBNBU
UIF'PVS4FBTPOT"TUJS1BMBDF)PUFMBTXFQSFQBSF
UPPQFOPOFPGUIFGJOFTUSFTPSUTJOUIFXPSME8FSF
FYDJUFE UP CSJOH UIF 'PVS 4FBTPOT FYQFSJFODF UP
(SFFDFGPSUIFGJSTUUJNFBOEFNCSBDFUIFVOJRVF
MPDBMDVMUVSFIFSFJO(SFFDF0VSXPSLFOWJSPONFOU
QBJSTBTUSPOHDPNNJUNFOUUPFYDFMMFOUTFSWJDFBOE
BVUIFOUJDFYQFSJFODFTXJUIBOFNQIBTJTPODSFBUJWJUZ
BOEJOOPWBUJPO'PVS4FBTPOTIBTCFFOSBOLFEJO
'PSUVOF .BHB[JOFT  CFTU DPNQBOJFT UP XPSL
GPS TJODF8FSFMPPLJOHGPSJOEJWJEVBMTXJUI
OPUPOMZUIFSJHIUTLJMMTBOEBUUJUVEFGPSUIFSPMF CVU
BMTPUIFHSFFLTQJSJU
Responsibilities:
q.BOBHFBOETVQFSWJTFUIFEBZUPEBZTFDVSJUZGPSDF
PGUIFQSPQFSUZUPFOTVSFUIFTBGFUZBOETFDVSJUZ
PGBMMHVFTUT QFSTPOOFMBOEQSPQFSUZ
q3FWJFXBOEDPOEVDUQFSGPSNBODFFWBMVBUJPOT
GPSTFDVSJUZTUBGG
q*NQMFNFOUBMMQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
SFHBSEJOHTFDVSJUZBOETBGFUZ
q%FTJHOBOEJNQMFNFOUQSFWFOUJWFTBGFUZ
BOETFDVSJUZQSPHSBNT
q1SFWFOUTJUVBUJPOTUIBUDPVMEKFPQBSEJ[F
UIFSFQVUBUJPOPGUIFIPUFM
q*OWFTUJHBUFDSJNFTDPNNJUUFEBHBJOTU
the hotel, guests, and employees
q%PDVNFOU BMM JODJEFOUT PDDVSSJOH JO UIF IPUFM JO
DPOOFDUJPOXJUIDSJNF TVCWFSTJPO QPUFOUJBMMJBCJMJUJFT
BOEJOTVSBODFSFRVJSFNFOUT"OEJOEPDVNFOUJOHTVDI
BDUJWJUJFTSFNBJOPCKFDUJWF BOEXSJUFDPNQSFIFOTJWF
reports
q"TTJTUIPUFMTUBGGJOIBOEMJOHPGVOVTVBMHVFTUPS
FNQMPZFF QSPCMFNT  TVDI BT  CVU OPU MJNJUFE UP 
EJTPSEFSMZDPOEVDU UIFGUT TVJDJEFT CPNCUISFBUT 
FNQMPZFFPSHVFTUBDDJEFOUT GJSFPSTBGFUZIB[BSET 
SPCCFSJFT UFSSPSJTUBDUJWJUJFT DJWJMEJTUVSCBODF QPXFS
PSFMFWBUPSGBJMVSFT NFEJDBMBTTJTUBODFBOEOBUVSBM
EJTBTUFST
q4FMFDU USBJO TDIFEVMF EJTDJQMJOFBOEEJSFDUTFDVSJUZ
QFSTPOOFM JO BMM BTQFDUT PG TFDVSJUZ QPMJDJFT BOE
procedures
q,FFQBCSFBTUPGEFWFMPQNFOUTXJUIJOUIFIPUFMBOE
DPNNVOJUZBTUIFZSFMBUFUPTFDVSJUZBTXFMMBT BDU
BTBMJBJTPOXJUIMPDBMMBXFOGPSDFNFOUBHFODJFT
q3FNBJOJOGPSNFEPGDVSSFOUGFEFSBMBOEMPDBMMBXT
BOESFHVMBUJPOTBTUIFZSFMBUFUPUIFIPUFM QBSUJDVMBSMZ
JOBSFBTPGHVFTU QBUSPOBOEFNQMPZFFSJHIUT
q5BLF BO BDUJWF SPMF JO UIF EFWFMPQNFOU BOE
JNQMFNFOUBUJPOPGUIFIPUFMTGJSFQMBO*OBEEJUJPO
UPUFTUJOHUIFIPUFMTGJSFBOEFNFSHFODZSFTQPOTF
preparedness
q5BLFSFTQPOTJCJMJUZGPSBMMUSBJOJOHSFMBUFEUPUIF
IPUFMTFNFSHFODZQSPDFEVSFT BOEDPOEVDUCJBOOVBM
GJSFESJMMT
Preferred qualifications and skills:
q&YQFSJFODFXPSLJOHJOBMVYVSZIPUFMSFTPSU
TFUUJOHNBOBHJOHBTFDVSJUZPQFSBUJPO
q6OEFSTUBOEJOHPGMPTTQSFWFOUJPOTZTUFNT 
QPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT BOEQSPDFTTFT
q&6XPSLBVUIPSJ[BUJPOJTSFRVJSFE
The rebirth of a Greek legend:'PVS4FBTPOT"TUJS
Palace Hotel "UIFOTJTTFUUPSFEFGJOFUIFMVYVSZIPUFM
NBSLFUJO(SFFDFBOEUIF.FEJUFSSBOFBO'PMMPXJOH
BDPNQMFUFSFNPEFMMJOHBOESFOPWBUJPO UIJTJDPOJD
(SFFLSFTPSUXJMMPODFBHBJOEB[[MFPOFBOEBMMXIP
DPNFUPTBWPVSUIFDSZTUBMDMFBSXBUFSTPGUIF"FHFBO
TFB*UJTEJGGJDVMUUPBSUJDVMBUFKVTUIPXCJHBEFBMUIJT
SFBMMZJTGPS"UIFOT"TUJS1BMBDFJTBOJOTUJUVUJPOUIBU
IBTUSBOTDFOEFEIPTQJUBMJUZBOEUPVSJTNTJODFUIF
FBSMZTJYUJFTUPCFDPNFQBSUPGUIFGBCSJDPG(SFFL
IJHITPDJFUZ QPMJUJDTBOEHMPCBMDFMFCSJUZ5IFTFOTF
PGBOUJDJQBUJPOBCPVUJUTSFPQFOJOHJTQBMQBCMFJOUIF
DPNNVOJUZTVSSPVOEJOHUIFSFTPSUCVUBMTPBNPOH
JUTDPNQFUJUPSIPUFMTXIPXJMMPODFBHBJOIBWFUP
DPOUFOEXJUIJUTBXFTPNFBUUSBDUJPOGPSMPDBMBOE
JOUFSOBUJPOBMWJTJUPST5IFBSSJWBMPG'PVS4FBTPOT
JO"UIFOTJTJOEFFEBMBOENBSLEFWFMPQNFOUGPSUIF
DPNQBOZBOEBTUBUFNFOUPGJOUFOUBCPVUIPXTFSJPVT
JUJTJOPQFSBUJOHUPQFOEMFJTVSFSFTPSUTJO&VSPQF
"TUJSTOFXPXOFSTIBWFTQBSFEOPDPTUJOSFTUPSJOH
UIJT"FHFBO(PEEFTTUPFWFSZCJUPGIFSGPSNFSHMPSZ
and much more. The resort boasts not one but two
IPUFMDPODFQUT UPUBMMJOHLFZT FDMFDUJDGPPE
BOECFWFSBHFPVUMFUTBOEBNZSJBEPGMVYVSZPVUEPPS
BNFOJUJFTJODMVEJOHQSJWBUFQPPMT BOFYDMVTJWFCFBDI 
UFOOJTBDBEFNZ TUBUFPGUIFBSUTQBBOEMVYVSZWJMMBT
*GZPVXBOUUPCFQBSUPGUIJTVOJRVFPQQPSUVOJUZ
POUIF(SFFL3JWJFSB KVTUNJOVUFTGSPN"UIFOT 
EPOUXBJU BQQMZOPXUPlink: IUUQTTXSHS$8E&

ΕΣΤΙΑΣΗ

H ξενοδοχειακή μονάδα Aegean View Aqua Resort,
ÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÇÌ¦Ó ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Maitre
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÄÈσιτιστικών τμημάτων, τον έλεγχο των προϊόντων
και την ποσότητα των παραγόμενων αντικειμένων
qÀ ºÕÄÈ ¬ÏÈÐÑÇ ÆÌÎÐÇ ÑÍÖ ÄÈÐÈÑÈÐÑÈÊÍ¿ ÑÍºÀ 
τουλάχιστον 5 χρόνια στην ίδια θέση
qÀ ºÕÄÈ ÈÐÕÖÏ» ÆÌÎÐÇ ÐÕÄÑÈÊ¬ Ä ÑÇÌ ºÊÒÄÐÇ
ÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ÊÀÈÄËºÆÕÍÖÊ½ÐÑÍÖÔ
qÀ Ä¼ÌÀÈ ÊÀË¬ ÄÌÇÄÏÓºÌÍÔ ÆÈÀ ÑÇ Ð¿ÌÑÀÉÇ
συνταγών και για την ταξινόμηση των τροφίμων
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
των τροφίμων με την αυστηρή εφαρμογή κατευθυÌÑ»ÏÈÓÌ ÆÏÀÎÌ )"$$1  Ð¿ÐÑÇÀ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ασφάλειας τροφίμων)
qÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÀÐÕ½ËÈÀÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌÐÄÐÕºÐÇ
με την ποιότητα, την ποικιλία των τροφίμων και
την απόδοση της ομάδας του και να λαμβάνει διορθωτικά μέτρα

qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÊÀËºÔÐÕºÐÄÈÔÄÑÍÖÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿Ô
ÊÀÈÑÍÖÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Καθήκοντα: Ο συγκεκριμένος ρόλος υπάγεται απευθείας
ÐÑÍÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ®.BJUSFÒÀÄ¼ÌÀÈ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÖÂÇË½ÑÄÏÍÖÃÖÌÀÑÍ¿
επιπέδου στα επισιτιστικά τμήματα (εστιατόρια, ταβέρνα).
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, Ελλάδας
»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÓÀÑ¼ÓÌ 
BMMJODMVTJWF
qÀÖ¬ÏÕÄÈÈÐÕÖÏ»ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÊÀÈÑÇÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ )"$$1
qÀÄËºÆÕÄÈÑÇÌÑÏÍÅÍÃÍÐ¼À ÀÏÀËÀÁºÔ
επιστροφές), καθώς και να ετοιμάζει
κάθε μηνιαία απογραφή όλων των τμημάτων
ÊÀÈÌÀÑÇÃÈÄÊÄÏÀÈÎÌÄÈÄÑÍÖÔÖÄÖÒ¿ÌÍÖÔÑÍÖ
qÀºÕÄÈÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
που σχετίζονται με θέματα όπως τρόφιμα,
κόστος κ.λπ.
qÀºÕÄÈÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÇÌ
ÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ ÃÄ¿ÑÄÏÇÆËÎÐÐÀÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÀÄ¼ÌÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÐÑÍÖÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÔÖÍËÍÆÈÐÑºÔ
&YDFM .JDSPT
qÀÃÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
μεθοδικότητα για την αποτελεσματική διαχείριση
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
qÀÄ¼ÌÀÈÐÄÒºÐÇÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼Ö½¼ÄÐÇ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS+.1
¤%PNFT3FTPSUTÏÍÐËÀÁ¬ÌÄÈÐÑÍÌºÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
της Domes Miramare BMVYVSZDPMMFDUJPOSFTPSU
ÐÑÀ§ÍÏÀÚÑÈÊÀ¦ºÏÊÖÏÀÔ
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
προδιαγραφών
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ ÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
qÈÀÑÏÍÅ» ÃÈÀÍÌ»
qÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
ÍÐÑÍË»ÀÌÀËÖÑÈÊÍ¿ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÄ
πρόσφατη φωτογραφία στο IUUQTTXSHS(F;3
½ÑÍCPVUJRVFÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍMegisti ÐÑÍ¦ÀÐÑÄËλόριζο, ζητείται για τη θερινή σεζόν 2019:
Μάγειρας
ÈÀÌÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Με γνώσεις: μοντέρνας μεσογειακής κουζίνας για
a la carte και πρωινά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να
ºÕÍÖÌ Ä¼ÐÇÔ ÏÍÙÇÏÄÐ¼À ÐÄ ÀÌ¬ËÍÆÇ ÒºÐÇ ÐÄ
ξενοδοχείο 4-5 αστέρων.
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
τους με μια φωτογραφία στο: IUUQTTXSHS3R*#[.
Τηλ.: 22410 67067, φαξ: 22410 67062.
Η εταιρία καταστημάτων καφεστίασης Mikel, προκειμένου να στελεχώσει το κατάστημά της στη Δράμα
ζητά άτομα -ηλικίας 20-35 ετών-για τις θέσεις:
α) Barista, β) Ταμείου γ) Υπεύθυνου,
δ) Service (με εμπειρία)
Αποστολή βιογραφικών με συνημμένη φωτογραφία στο link: IUUQTTXSHSS,PC%»ÐÑÍGBY
534020 Τηλ.: 2410 255260.
Ο ξενοδοχειακός όμιλος, Athenaeum Hotels, με έδρα
την Αθήνα, αναζητά άτομο για την παρακάτω θέση:
Σερβιτόροι/ες
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q°ÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS4P$#(
¤&SNJB)PUFMT3FTPSUT επιθυμεί να προσλάβει
για το εστιατόριο Aelia Beach Bar & Restaurant,
ÍÖ ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈ ÐÑÇ  ÊÈÎÌÇ ²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô  ÆÈÀ ÑÇ
θερινή σεζόν 2018:
Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÉºÌÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô
σχολής
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
πολυτελείας απαραίτητη
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÆÌÎÐÄÈÔÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
εκδηλώσεων
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÀÈÆÌÎÐÄÈÔÐÄÎËÇÐÇÊÏÀÐÈÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ ÐÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ 
υπευθυνότητα και επικοινωνιακά χαρίσματα
Παρέχονται: διατροφή, διαμονή, ικανοποιητικό
πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων και
δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης.
Βιογραφικά στο link: https://TXSHS2*M:V. Θα λαμÁ¬ÌÍÌÑÀÈÖ½ÂÇ½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔ
ÓÔ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÐÖÌÍÃÄ¿ÍÌÑÀÈÀ½Ï½σφατη φωτογραφία.
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Canaves Oia, Luxury Resorts JO4BOUPSJOJ (SFFDF 
MJTUFEBNPOHUIFCFTUIPUFMTJOUIFXPSE JTMPPLJOHGPS
BTTPDJBUFTGPSUIFTFBTPOPGXIPBSFXJMMJOHUP
MFBSOBOECVJMEVQBTVDDFTTGVMDBSFFSJOIPTQJUBMJUZ
$BOBWFT0JBPXOTBOENBOBHFTUISFFMVYVSZQSPQFSUJFT 
UIFDPOUFNQPSBSZ CPVUJRVF$BOBWFT0JB)PUFM UIF
FMFHBOUBOEMVYVSJPVT$BOBWFT0JB4VJUFT4QBBOEJUT
CSBOEOFXFMJUFTVJUFTPOMZQSPQFSUZ4VOEBZ4VJUFT
5IFDPNQBOZJTBOOPVODJOHUIFHSBOEPQFOJOHPGJUT
CSBOEOFXTUBSQSPQFSUZ BDPNQMFYPGMVYVSJPVT
QSJWBUFQPPMWJMMBT JO.BZ"MMQSPQFSUJFTBSF
MPDBUFEJOUIFJOUIFDPTNPQPMJUBOWJMMBHFPG0JB JO
UIFOPSUIFSOQBSUPG4BOUPSJOJ*TMBOE$BOBWFT0JB
)PUFM4VJUFTBSFQSPVENFNCFSTPG4NBMM-VYVSZ
)PUFMTPGUIF8PSME
Cook A’, B’, C’
Position requirements:
q)PTQJUBMJUZPSDPPLJOHTDIPPMEFHSFFQSFGFSSFE
q.JOJNVNFYQFSJFODFPGZFBSTJOTUBSIPUFMT
JOTJNJMBSQPTJUJPO
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOTFBTPOBMIPUFMT
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q"EWBODFEVTFPGFOHMJTIMBOHVBHF 
CPUIPSBMBOEXSJUUFO
q1PMJUFBOEDPOGJEFOU
q"CJMJUZJONVMUJUBTLJOHBOEUJNFNBOBHFNFOU
q5FBNXPSLTQJSJU
Canaves Oia offers:
q0OFNFBMEBJMZ
q"DDPNNPEBUJPOBUQSJWBUFMZPXOFEBQBSUNFOUT
XJUIXJGJBDDFTT
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
*GZPVXBOUUPCFBQBSUPGUIF$BOBWFT0JBUFBN
QMFBTFTFOEVTZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPUIJT
link: https://swr.gr/O6aPQ "MM BQQMJDBUJPOT BSF
TUSJDUMZ DPOGJEFOUJBM "QQMJDBUJPOT XJUI OP QIPUP
OPSSFGFSFODFTQSPWJEFEXJMMVOGPSUVOBUFMZOPUCF
UBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO'PSBOZRVFSJFTQMFBTF
GFFMGSFFUPDPOUBDUPVS)VNBO3FTPVSDFTEFQBSUNFOU
BUIUUQDBOBWFTDPNDBSFFST
ÖÌÃ¿ÀÐÄÐÍÖÃºÔÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÌ¦¿ÏÍ Η Pizza
Hut, μέσα από τα 25 χρόνια εδραίωσής της στον
τομέα της εστίασης και 36 εστιατόρια σε ολόκληρη
ÑÇÌ ¦¿ÏÍ Ä¼ÌÀÈ Ç ÈÍ ÆÌÓÐÑ» ÃÈÄÒÌ»Ô ÀËÖÐ¼ÃÀ
Αναζητάμε νέα ταλέντα, με ενέργεια, πάθος για τον
χώρο της εστίασης και την εξυπηρέτηση πελατών
για στελέχωση των εστιατορίων μας για τη θέση:
Σερβιτόρος/α
Όλοι όσοι έχουν την ευκαιρία να είναι στην ομάδα της
1J[[B)VUÒÀË¬ÁÍÖÌ½ËÇÑÇÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
με βάση τα πρότυπα της αλυσίδας, καθώς και ευκαιρίες ανέλιξης και καριέρας σε διευθυντικές θέσεις!
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄ¼ÏÀÕÏ½ÌÍÖÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
προτέρημα
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Οφέλη και απολαβές:
qÄÈÕÍÏ»ÆÇÐÇÐÑÀÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
ÐÍÖÃÎÌÑÍÖ¢ÖÏÓÀØÊÍ¿ÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
¦¿ÏÍÖ<##"#VTJOFTT4UVEJFT ##".BSLFUJOH
$PNNVOJDBUJPOT4PDJBM.FEJB .#"
.BTUFSPG#VTJOFTT"ENJOJTUSBUJPO
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÁ¬ÐÇ½ËÀÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÀËÖÐ¼ÃÀÔ
qË»ÏÇÔÃÇ½ÐÈÀÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qËÇÏÓºÌÇÄÑÇÐ¼À¬ÃÄÈÀÇÄÏÎÌ
qÄ¿ÀÄÌÎÏÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ Ö½ÊÄÈÑÀÈ
στην πολιτική της εταιρίας)
q¦ÏÀÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇÃÓÏÄ¬ÌÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»
περίθαλψη στα κρατικά νοσηλευτήρια
q¢ÊÑÓÑÈÊ»Ê¬ÏÑÀÆÈÀ ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
του ομίλου
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
IUUQTTXSHSFK.Q$ με τον κωδικό (EDU).
Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλής ζητείται:
Βοηθητικό Προσωπικό Αρτοποιίας
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÑ»ÀÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ
με έδρα τη Νέα Ραιδεστό.
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÍÀÃÈÊ½
ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/Qr4ab
Ζητείται σε εστιατόριο στα βόρεια προάστια:
Μάγειρας & Βοηθός Μάγειρα
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q§ÄÄÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄBMBDBSUF
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÒÄÑÈÊ½ÌÄ¿À
ÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
Bιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS3,E$K
Η Παλιά Αγορά στη Φιλοθέη ζητάει:
Captain/Shift Manager
Η εταιρία:¤ÀËÈ¬ ÆÍÏ¬Ä¼ÌÀÈ¼ÀÀ½ÑÈÔÀËÀÈ½τερες και πιο επιτυχημένες επιχειρήσεις στον τομέα
της εστίασης με μία σειρά επιτυχημένων εστιατόÏÈÓÌ ÀÏÐÑÍÄÌÄÏÆÇÑÈÊ½ÑÇÔ½ÓÔÑÍÀ²½ÆÈÀ
ÊÀÈÑÍ%FBMT¤ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍNBoUSFÑÇ
θέση αναφέρονται οι εκπαιδευόμενοι σερβιτόροι.
Ο κατάλληλος υποψήφιος χρειάζεται να έχει
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
ÐÄÍË¿ÊÀË¬ÍÏÆÀÌÓºÌÍÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
»BMMEBZDPNGPSUGPPE»ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
ÊÀËÍ¿ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Τυπικά προσόντα και τεχνικές γνώσεις: Χρειάζεται
να είναι απόφοιτος/η σχολής εστιατορικής τέχνης
ή να έχει ολοκληρώσει σχετικές σπουδές που να
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σχετίζονται με την εξυπηρέτηση ή τη φροντίδα
ανθρώπων. Να αγαπά τη μαγειρική. Ως επιπλέον
προσόν θεωρούνται τα σεμινάρια οινολογίας, barista,
εξυπηρέτησης ή και αλλά αντίστοιχα σεμινάρια στην
εστιατόρικη και μαγειρική τέχνη. Να μαγειρεύει ο
ίδιος. Να γνωρίζει πολύ καλά αγγλικά γραπτά και
προφορικά. Να τους αρέσουν υπολογιστές και να
είναι εξοικειωμένος με τη χρήση τους και ειδικά
με τα προγράμματα Word & PowerPoint. Η γνώση
προγραμμάτων εστιατορίου θα θεωρηθεί ως επιπλέον
προσόν. Συστάσεις απαραίτητες.
Προσωπικότητα: Να τον/την χαρακτηρίζει η εργατικότητα, η ευγένεια, η ειλικρίνεια, να είναι καλοπροαίρετος και καλοδιάθετος. Να είναι υπεύθυνος, συνεπής και αξιόπιστος. Να έχει αντίληψη
και παρατηρητικότητα. Να έχει όρεξη για μάθηση
και πρόοδο. Να του αρέσει η ομαδικότητα και η
συνεργασία (team player) και να χαίρεται όταν
μοιράζεται τις γνώσεις του.
Αποδοχές: Σύμφωνες με τις αντίστοιχες θέσεις της
ελληνικής αγοράς και ανάλογες με τα προσόντα.
Επιπλέον παροχές: Δυνατότητες ουσιαστικής
εξέλιξης.
Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/O25Af
O ξενοδοχειακός όμιλος Mediterranean στη Σαντορίνη επιθυμεί να προσλάβει για τη σεζόν 2018:
Α’ & Β’ Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
συνθήκες
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
προδιαγραφών
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ»ÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¨ÈËÈÊ½ÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
Bιογραφικά στο link: https://swr.gr/3rZzd
Το ξενοδοχείο Sofitel Athens Airport προκηρύσσει
την παρακάτω θέση εργασίας και προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους:
Έκτακτος Σερβιτόρος (Ref: ΒΝQW)
Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν:
qÕÄÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q¢ÀÏÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Τα βιογραφικά με τον αντίστοιχο κωδικό θα αποσταλούν στα γραφεία του Sofitel Athens Airport (ΔιεύÒÖÌÐÇ ÌÒÏÎÈÌÍÖÖÌÀÈÊÍ¿ ÈÄÒÌ»Ô ÄÏÍËÈºÌÀÔ
ÒÇÌÎÌ ¬ÑÀ ÑÇË GBY
»ÐÑÍlink: https://TXSHS"UX. Όλες
οι υποψηφιότητες είναι απολύτως εμπιστευτικές.
Σημαντική ενημέρωση: Δηλώνουμε ότι για την
προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, το
Ξενοδοχείο Sofitel δεν πρόκειται ποτέ να σας ζητήσει
ÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÏÍÐÓÈÊ¬ºÆÆÏÀÅÀ ½ÓÔ ÏÈÒ½
°ÀÖÑ½ÑÇÑÀÔ  ÏÈÒ½ÈÀÁÀÑÇÏ¼ÍÖ ³ÃÄÈÀÈÀÍÌ»Ô 
ÏÈÒ½°ÏÀÄ×ÈÊÍ¿ÍÆÀÏÈÀÐÍ¿ÊÀÈÈÐÑÓÑÈÊ»Ô
κάρτας, καθώς και δεν θα σας ζητήσει καταβολή
χρημάτων.
Το ξενοδοχείο Poseidonion Grand Hotel στις
Σπέτσες ζητεί:
Α’ & Β’ Σερβιτόρο
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
σε ξενοδοχεία 5 αστέρων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÊÏÀÐÈÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÀ½§¬ÈÍºÕÏÈ®ÊÑÎÁÏÈÍ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÏ½ÐÅÀÑÇ
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/BuKOh
Το Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:
Pastry Chef
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
και αρτοποιίας
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ¬ÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÀ 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆ»ÔÃÈÄÒÌÎÌÊÀÌ½ÌÓÌ
υγιεινής στην κουζίνα (HACCP και ISO)
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
του τμήματος ζαχαροπλαστικής
qÀÏÀÐÊÄÖ»ÃÈÄÒÌÎÌÊÀÈÄËËÇÌÈÊÎÌÆËÖÊÈÐ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÐÑÇÐ¼ÀÑÍÔQBUJTTFSJFÐÄCVGGFUBMB
carte/show fridges
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q³ÊÏÓÔÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»Ô
και καθημερινή προσφορά διατροφής
q&ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔ
απολαβές αναλόγως προσόντων
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: https://swr.gr/5tNjw. Όλα τα e-mails που
δεν θα περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία δεν
θα αξιολογούνται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού. Όλα τα e-mails θα αντιμετωπιστούν με
απόλυτη εχεμύθεια και σεβασμό στην ιδιωτική ζωή
του κάθε ατόμου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

MarBella S.A., a hotel company that operates in
an idyllic location at the south-east side of Corfu
*TMBOEUXPMVYVSJPVT QSPQFSUJFT UIF.BSCFMMB
$PSGV)PUFMBOEUIF.BS#FMMB/JEP4VJUF)PUFM
7JMMBT MBVODIFE.BZ JTOPXSFDSVJUJOHGPS
TFBTPO
Assistant Front
Office Manager
Qualifications, skills & role:
q4VQFSWJTFUIFPQFSBUJPOT401TPGSFDFQUJPO 
guest relations, porters & doorman team
q3FQPSUUPUIF'SPOU0GGJDF.BOBHFS
q&YDFMMFOUUSBJOJOHTLJMMT
q)JHIBCJMJUZUPNPUJWBUFBOEMFBEUIFUFBN
q)PTQJUBMJUZTDIPPMHSBEVBUFPSIJHIFS
q1SPGFTTJPOBMFYQFSJFODFJOSFMFWBOUQPTJUJPO
GPSBUMFBTUZFBST QSFWJPVTFYQFSJFODF
in an international hotel chain would be highly
appreciated)
q&YDFMMFOUWFSCBMXSJUUFODPNNBOEPG(SFFL
BOE&OHMJTIMBOHVBHF"EEJUJPOBMMBOHVBHF
LOPXMFEHFXPVMECFDPOTJEFSFEBOFYUSBBTTFU
(german or french)
q)JHIMFWFMPGDPNNFSDJBMBXBSFOFTTBOETBMFT
capabilities
q&YDFMMFOUMFBEFSTIJQ JOUFSQFSTPOBM
BOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q.POJUPSTUBGGJOHMFWFMTUPNFFUDPWFS
business demands
q$PNNJUNFOUUPEFMJWFSJOHBIJHIMFWFM
PGDVTUPNFSTFSWJDF
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUHSPPNJOHTUBOEBSET
q'MFYJCJMJUZUPSFTQPOEUPBWBSJFUZPGXPSL
situations
q)JHIMFWFMPG*5QSPGJDJFODZ
Benefits:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q%ZOBNJDIJHIMZQSPGFTTJPOBMFOWJSPONFOU
q$BSFFSEFWFMPQNFOUQSPHSBN
We are an equal opportunities employer. Candidate
EFUBJMTXJMMCFLFQUTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM"QQMJDBOUTUIBU
will proceed to the second phase of the recruitment
QSPDFTTXJMMCFDPOUBDUFEEJSFDUMZCZUIF)3EFQBSUNFOU
UPPSHBOJTFBOJOUFSWJFX JOQFSTPOPSTLZQF 
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS;'&). Please
GPMMPXVTPOXFCTJUFBOE-JOLFE*OGPSUIFMBUFTUDPNQBOZ
news and career opportunity updates. www.marbella.
gr. www.marbellanido.gr.
Andronis Exclusive is currently recruiting for
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
administration or hospitality management
q ZFBSTPGDPSFFYQFSJFODFJONBOBHFNFOU
operations in the hospitality industry (preferably
JOB IPUFMFOWJSPONFOU
Core Activities:
q.BOBHJOHQSPGJUBCJMJUZCVEHFUBMMPDBUJPO
q.BOBHJOHBMMQSPQFSUZTEFQBSUNFOUT
and areas
q1SPWJEFEBZUPEBZMFBEFSTIJQBOEEJSFDUJPO
UPBMMIPUFMTEFQBSUNFOUT
q.BYJNJ[JOHGJOBODJBMSFUVSOT
q$SFBUJOHBOENBJOUBJOJOHBVOJRVFHVFTU
FYQFSJFODFFYFDVUJOHPO"OESPOJT&YDMVTJWF
standards
q%FWFMPQJOHQSPDFEVSFTUIBUESJWF
JNQSPWFNFOUTJOUFBNNFNCFSFOHBHFNFOU
JOBMJHONFOUXJUI"OESPOJT&YDMVTJWFCSBOE
TFSWJDFCFIBWJPST
q&TUBCMJTIJOHQFSGPSNBODFBOEEFWFMPQNFOU
goals, mentoring, coaching and regular
GFFECBDLUPFOIBODFQFSGPSNBODFBOEFOTVSF
future bench strength
q1SFQBSJOHBOOVBMDBQJUBMBOEDBTIGMPX
UPBDDVSBUFMZGPSFDBTUCVEHFUTUPBDIJFWF
required operating results
q"OBMZ[FGJOBODJBMTUPESJWFSFWFOVFT GVUVSF
QSPGJUBCJMJUZ BOENBYJNJ[FSFUVSOPOJOWFTUNFOU
BOENBSLFUTIBSF
We offer:
q"DDPNNPEBUJPOQSPWJEFEXJUI"$ XJGJ
and laundry access
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
Andronis Exclusive is an equal employment opportunity
BOEBGGJSNBUJWFBDUJPOFNQMPZFS8FEPOPUEJTDSJNJOBUF
POUIFCBTJTPGSBDF BHF TFYVBMPSJFOUBUJPO NBSJUBM
status, national origin, pregnancy, color, citizenship
or any other group protected by the law.
1MFBTFTFOEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPlink: https://
swr.gr/5WKOq3FTVNFTUIBUEPOPUDPNQMFUFUIF
SFRVJSFNFOUTPSIBWFOPSFDFOUQIPUPJODMVEFEXJMM
CFOPUUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO
Tour Operator
Location: "UIFOT (SFFDF
4VNNFSJTPWFS BSFZPVSFBEZUPGBTUUSBDLZPVS
DBSFFSBOEXPSLXJUIPOFPGUIFGBTUFTUHSPXJOH
USBWFM DPNQBOJFT JO UIF /PSEJDT  8JUI PVS OFX
PGGJDFJO"UIFOT (SFFDFBOEBNCJUJPVTHSPXUIQMBOT 
6OJLPJTJOWFTUJOHIFBWJMZJOQSFQBSJOHUIFUSBWFM
QSPGFTTJPOBMTPGUIF'VUVSF5IFUniko Graduate
ProgramJTBQSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOUQSPHSBN
for highly ambitious graduates to prepare you to
CFSFBEZUPVOEFSUBLFZPVSGJSTUQPTJUJPOBTB5PVS
Operator upon completion of the program.
Applications Open: VOUJM UI PG /PWFNCFS
Start of Graduate Scheme:POUIPG%FDFNCFS
8IBUEPFTUIF1SPHSBNDPWFS It is a 12 month
program and it includes training on how to:
q.BOBHFQSFCPPLJOHJORVJSJFTGSPNDVTUPNFST
PSUSBWFMBHFOUT

q$SFBUFUPVSQSPHSBNTBOERVPUBUJPOTGPSUSBWFM
agents upon specific needs
q$PNNVOJDBUFXJUITVQQMJFST
q.BOBHF BMM QPTUCPPLJOHQSFUSBWFM JORVJSJFT
PGBHSPVQUPBTTJTUDVTUPNFST JFUSBWFMBHFOUT
q1FSGPSNCPPLJOHTGPSUPVST
q.BOBHFBOENBJOUBJOBOFYJTUJOHDVTUPNFS
portfolio
What are your learning benefits? By attending
the program you will build critically important
PQFSBUJPOBM  BENJOJTUSBUJWF BOE CVTJOFTT TLJMMT
that will form the foundation of your future career
JOUIFUSBWFMJOEVTUSZ
What we are looking for: Application Criteria:
q:PVHSBEVBUFECFUXFFOUIFQFSJPEPG+VMZBOE
"VHVTUGSPNBCBDIFMPSNBTUFSEFHSFFJOUSBWFM 
UPVSJTN FWFOUTNBOBHFNFOUPSSFMBUFEBSFBTPGTUVEZ
q:PVBSFBWBJMBCMFUPTUBSUJOGVMMUJNFFNQMPZNFOU
JO%FDFNCFS MBUFTU+BOVBSZ
q:PVBSFGMVFOUJO&OHMJTIPSBMBOEXSJUUFOLOPXMFEHF
PG$IJOFTF,PSFBO5IBJXJMMCFBQMVT
q:PVIBWFFYDFMMFOUDPNQVUFSTLJMMT UZQJOH 0GGJDF 
Internet)
q:PVBSFBNCJUJPVTXJUIBDBOEPBUUJUVEFBOEZPV
BSFBCMFUPXPSLJOQBSBMMFMPONVMUJQMFQSPKFDU 
UBTLTBOEKPCT
q:PVBSFEFUBJMPSJFOUFE WFSZTUSVDUVSFEBOEZPV
LFFQZPVSEFBEMJOFT
Selection process::PVNVTUTVCNJUZPVDWBOEB
DPWFSMFUUFSFYQMBJOJOHXIZZPVXPVMEMJLFUPKPJO
UIFQSPHSBN4VDDFTTGVMDBOEJEBUFXJMMUIFOUBLF
QBSUJOBOBTTFTTNFOUDFOUFSBOEGJOBMJOUFSWJFX
XJUIB(FOFSBM.BOBHFS
Application and contact: Send your application
to link: IUUQTTXSHS$YJC" BOE JODMVEF 6OJLP
(SBEVBUF1SPHSBNJOUIFGJFME1MFBTFTUBUFJOZPVS
BQQMJDBUJPOXIFSFZPVIBWFTFFOUIFBEWFSUJTFNFOU
3FBE NPSF BCPVU VT XXXVOJLPUPVSCPLTDPN.
'PMMPXVTPO-JOLFEJOXXXMJOLFEJODPNDPNQBOZ
VOJLPIPMEJOH
5ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍMykonos Riviera αναζητά συνεργάτη
για κάλυψη της θέσης:
Υπεύθυνος Κρατήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ως υπεύθυνος κρατήσεων ξενοδοχείου
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿
συστήματος κρατήσεων, Webhotelier και Prima
3FT#PPLJOH$IBOOFM.BOBHFS
qÌÎÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÍ¿ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ1SPUFM
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÀÄËËÇÌÈÊ¬ ÐÑÀÀÆÆËÈÊ¬
και σε μία ακόμα γλώσσα, γνώση περισσότερων
γλωσσών αποτελεί επιπλέον προσόν
q³ÏÈÐÑÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
επικοινωνίας
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÀÍÃÍÑÈÊ¬ÓÔºËÍÔ
ομάδας
H εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÖÂÇË¬ÐÑ¬ÌÑÀÏÀÏÍÕ»Ô
υπηρεσιών και προοπτικές εξέλιξης
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ ÃÖÌÀÈÊ½
και αναπτυσσόμενο επαγγελματικό περιβάλλον
qÈÀÑÏÍÅ»ÊÀÈÐÑºÆÀÐÇ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSM6KR*
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2018:
Υπάλληλο Ταξιδιωτικού Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇ(BMJMFP 'PSUI$ST
qÌÎÐÇºÊÃÍÐÇÔÀÄÏÍÍÏÈÊÎÌÊÀÈÀÊÑÍËÍØÊÎÌ
εισιτηρίων
q¢ÈÒÖÇÑ»ÐÖÐÑÀÑÈÊ»ÄÈÐÑÍË»
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: https://swr.gr/
+WR2ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈ½ÌÍ βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα προσόντα.
Συστάσεις και φωτογραφία απαραίτητα.
®½ÈËÍÔ3BEJTTPO)PUFM(SPVQÀÍÑÄËÄ¼ºÌÀÌÀ½
τους μεγαλύτερους ομίλους ξενοδοχείων παγκοσμίως με περισσότερα από 1.350 ξενοδοχεία και
παρουσία σε πέραν των 105 χώρες ανά τον κόσμο. Το
Radisson Blu Beach Resort Milatos Crete, μέλος
ÑÍÖÍËÖÄÒÌÈÊÍ¿Í¼ËÍÖÐÑÇ§¼ËÀÑÍÀÐÈÒ¼ÍÖ ºÕÍÌÑÀÔ
ως πρωταρχικό στόχο την προσφορά πολυτελούς
διαμονής και εξυπηρέτησης στους επισκέπτες του,
ψάχνει για τη σεζόν 2018 νέους, δυναμικούς και
ÑÀËÀÌÑÍ¿ÕÍÖÔ ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ ÌÀ×ÇÑ¬Ä ÐÍÁÀÏÍ¿Ô
επαγγελματίες, οι οποίοι σκοπεύουν να οικοδομήσουν
μία μακρόχρονη σχέση με την παγκόσμια βιομηχανία
ÑÍÖÏÈÐÍ¿°Í3BEJTTPO#MV#FBDI3FTPSU$SFUF
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍ
Υπαλλήλους Υποδοχής
Front Office Agents
Απαιτούμενες δεξιότητες:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À » ¢ËË¬ÃÀÔ
ή εξωτερικού, τουλάχιστον 250 δωματίων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÑÈÔÀÏÀÊ¬ÑÓ
γλώσσες: γερμανική, γαλλική, ρωσική (επιθυμητή
η γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών)
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ0QFSB
q¤ËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
θα εκτιμηθεί

Η εταιρία μας προσφέρει:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
q&ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÄÊÀÑÍ¼ÊÍÖÔÄÊÑ½Ô¦Ï»ÑÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
με ευκαιρίες καριέρας
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÅÍÏ¬ÄÖÇÏÄÐÈÀÊ½ËÄÓÅÍÏÄ¼Í
από και προς το Ηράκλειο
Βιογραφικά στο link: https://swrHSWDK7R. Βιογραφικά
ÑÀÍÍ¼ÀÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
και στέλνονται χωρίς πρόσφατη φωτογραφία δεν
θα γίνονται δεκτά. Τα άτομα που θα επιλεγούν για
συνέντευξη θα ενημερωθούν μέσω e-mail με σειρά
προτεραιότητας.
Το ξενοδοχείο Sea View ÐÑÇ ËÖÅ¬ÃÀ ÑÑÈÊ»Ô
προσφέρει θέση στην:
Υποδοχή-Reception του ξενοδοχείου
Ο υποψήφιος πρέπει να έχει τα ακόλουθα
χαρακτηριστικά:
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ½ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÑÈÊ½ÌÄ¿À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÃÄÉÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ
ηλεκτρονικών υπολογιστών
qÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÇδιεύθυνση:
IUUQTTXSHS$G-X
Lalizas (www.lalizas.com JOUIFDPOUFYUPGGVSUIFS
EFWFMPQNFOUIBTQSPDFFEFEXJUIUIFBDRVJTJUJPOPG
Moondy Bay Hotel in Aegina Island, which at the
NPNFOUJTJOUIFQSPDFTTPGDPNQMFUFSFOPWBUJPOUP
BMVYVSZSFTPSUBOETQB5IFSFGPSFXFXPVMEMJLFB
Hotel Manager
5PKPJOPVSUFBNBOECFFOUJSFMZSFTQPOTJCMFGPSUIF
organization and the smooth function of the facilities
QSPWJEFE
The ideal candidate we are looking for, should have:
BVOJWFSTJUZEFHSFFJOIPTQJUBMJUZNBOBHFNFOUBOE
QSFWJPVTFYQFSJFODFPGZFBSTJOIPUFMPQFSBUJPOT
BOENBOBHFNFOU5IFGMVFODZJOFOHMJTIMBOHVBHF
is essential qualification (other languages will be
considered an asset).
$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHFBOEBDDPNNPEBUJPO
JTQSPWJEFE*ODBTFZPVBSFJOUFSFTUFEJOUIFBCPWF
WBDBODZBOEZPVBMTPNFFUUIFDSJUFSJB QMFBTFTFOE
VTZPVSDWBUUIJTlink: IUUQTTXSHSFR(:B quoting
the reference code HMS-0918.
San Marco, Luxury Hotel & Villas, Mykonos, an
JDPOJDBOEMPOHFTUBCMJTIFEMVYVSZIPUFMJO.ZLPOPT 
welcomes applications for the following position:
Director of Sales
Duties & Responsibilities:
q$SFBUFT BOE JNQMFNFOUT B TBMFT QMBO XJUI
NBOBHFNFOUUFBNBEESFTTJOHSFWFOVF DVTUPNFST 
BJNJOHUPBDIJFWFNPOUIMZBOEBOOVBMUBSHFUT
q&WBMVBUFTBOEESJWFTUIFIPUFMTQBSUJDJQBUJPOJOUIF
WBSJPVTTBMFTDIBOOFMT NBSLFUTBMFT FWFOUCPPLJOH
centers, electronic lead channels, etc.
q1BSUJDJQBUFTJOTBMFTDBMMTXJUINFNCFSTPGTBMFT
team to acquire new business and/or close on business
q#VJMETBOEQSPNPUFTTUSPOH MPOHMBTUJOHDVTUPNFS
SFMBUJPOTIJQT NBJOUBJOBOEEFWFMPQHPPESFMBUJPOT
XJUIFYJTUJOHQBSUOFST BHFOUT DPNQBOJFTBOESFHVMBS
JOEJWJEVBMHVFTUT
q$SFBUJOHBGPDVTPOBUUSBDUJOHOFXCVTJOFTTVUJMJ[F
company profile database to determine geographic
BSFBTGPSUSBWFMBHFOUDBMMTXIJMFNBJOUBJOJOHUPQ
BOEFYJTUJOHUSBWFMBHFOUBDDPVOUT
q4FUFYBNQMFUISPVHIQSPGFTTJPOBM GSJFOEMZBUUJUVEF
UPXBSETDMJFOUTBOEDPXPSLFST UJNFMZSFTQPOTF
UPDMJFOUTBOEDPXPSLFSTOFFETBOEPCTFSWBODF
of sales office standard
q-FBETPOQSPQFSUZTBMFTGVODUJPOTUPCVJMEMPOH
UFSN WBMVFCBTFEDVTUPNFSSFMBUJPOTIJQTUIBUFOBCMF
BDIJFWFNFOUPGIPUFMTBMFTPCKFDUJWFT
q3FTQPOTJCMF GPS UIF USBJOJOH PG TBMF BTTPDJBUFT
and staff
q1SFQBSJOHXFFLMZ NPOUIMZ RVBSUFSMZTBMFTSFQPSUT
q&YFDVUFTBOETVQQPSUTUIFPQFSBUJPOBMBTQFDUTPG
CVTJOFTTCPPLFE FH HFOFSBUJOHQSPQPTBMT XSJUJOH
contract, customer correspondence)
Qualification Standards:
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOUIFTBNF
position in a 5-star property
q#4.4EFHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO 
hospitality or a related field
q4USPOHCVTJOFTT FYQFSUJTFJOUIFUPVSJTN
industry
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGCVEHFUNBOBHFNFOU
q1FSGFDULOPXMFEHFPGHSFFLBOEFOHMJTI
languages. Knowledge of a second foreign
language will be an asset
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZ UFBNQMBZFS GPDVTFE
on accomplishing high-quality results
Apply to link: https://swr.gr/bojmL
O όμιλος διαχείρισης ξενοδοχείων Aqua Vista Hotels
αναζητά σε ξενοδοχείο στη Σαντορίνη:
Υπάλληλο Υποδοχής
για Νυχτερινή Βάρδια
Απαραίτητα προσόντα:
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÃÄ¿ÑÄÏÇÉºÌÇÆËÎÐÐÀ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔÀÍËÀÁºÔ
αναλόγως προσόντων
q¢ÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
σημείωμα με φωτογραφία στο link: https://swr.
gr/ezX2t

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

Τα ξενοδοχεία Mystique, μέλη της MVYVSZDPMMFDUJPO
by starwood hotels & resorts στη Σαντορίνη, ζητούν
προσωπικό για τη θερινή σεζόν 2018:
Receptionist
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÄÈÔ¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ'JEFMJP
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÏÀ½ÌÓÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
προβλημάτων
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
και στην ικανοποίηση του πελάτη
Προσόντα που θα εκτιμηθούν:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í4UBSXPPE
qÌÎÐÇÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÓÌÆËÓÐÐÎÌ
(ρωσικών, γερμανικών, γαλλικών ή ισπανικών)
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q*ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍσόντων και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀφία στο https://swr.HS+$M. Όλα τα βιογραφικά
θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.
Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Palazzo Del Mare
ÐÑP§ÀÏ¬ÏÈ ÑÇÔ¦Ó×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Groom
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
γλώσσας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν)
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
στην επικοινωνία
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
και απαιτητικό περιβάλλον εργασίας
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και πολύ καλή διάθεση εξυπηρέτησης του πελάτη
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍ
βιογραφικό τους σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία,
Ö½ÂÇÑÍÖÏÍØÐÑÀºÌÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
Ê ÄÓÏÆ¼ÍÖ ÀÊºÏÍÆËÍÖ  ÐÑÍ link: https://swr.
HSSEMX'°ÇË ÅÀÉ
5Í Porto Carras Grand Resort στη Χαλκιδική, το
ομορφότερο και πληρέστερο ξενοδοχειακό συγκρόÑÇÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄºÃÏÀ
ÑÍ½ÏÑÍ¦ÀÏÏ¬Ô
Υπάλληλο Τμήματος E-Commerce/E-Sales
(code: ECM)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÍ&$PNNFSDFBOE)PTQJUBMJUZ
4BMFT.BSLFUJOH
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÌÑÀÄÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼À
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία και σε μεγάλες
τουριστικές μονάδες
qÌÎÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÀÆÍÏ¬Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔPOMJOFUSBWFMBHFOUT
FYUSBOFUT
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ
και εξυπηρέτηση πελατών
qÌÎÐÇ1.4
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔTPDJBMOFUXPSLT
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ(PPHMFDBNQBJHOT
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÐÄDIBOOFMNBOBHFST
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία τους,
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½Ö½ÂÈÌÑ»Àτος ανθρώπινου δυναμικού- στο link: https://swr.gr/
aCpXe. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.
Το Creta Maris Beach Resort ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÑÓÌ
.BSJT)PUFMTÐÑÇ²ÄÏÐ½ÌÇÐÍ¦Ï»ÑÇÔ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍ
Ñ»ÀIPVTFLFFQJOH
Απογευματινή Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα:
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακή μονάδα
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
Προσφέρουμε:
q¢ÍÕÈÀÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍTUBGGSFTUBVSBOU
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS.%+4B Àρακαλούμε για την αποστολή βιογραφικού με συνημμένη πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας
ή διαβατηρίου.
Το Poseidonion Grand Hotel στις Σπέτσες αποτελεί ένα
À½ÑÀÊÍÏÖÅÀ¼ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ¶ÃÇÀ½ÑÍ
 ½ÑÀÌÉÄÊ¼ÌÇÐÄÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
έγινε σύμβολο του νησιού με τη χαρακτηριστική του
ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»ÐÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÀËËÈÊ»Ô¯ÈÁÈºÏÀÔ§ÄÑ¬
την ανακαίνισή του, που ολοκληρώθηκε με επιτυχία
ÑÍ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÐ»ÄÏÀÃÈÀÒºÑÄÈÃÓ¬ÑÈÀ
και 8 σουίτες, η εσωτερική διακόσμηση των οποίων
βρίσκεται σε απόλυτη αρμονία με τον χαρακτήρα και
ÑÇÌÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄÑ¬ÑÇÌ
ÏÎÑÇºÏÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÑÍ1PTFJEPOJPO(SBOE
Hotel εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς
των Σπετσών, όντας ταυτισμένο με την κοσμοπολίτικη ιστορία του.

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
Στέλεχος για το Τμήμα
Εκδηλώσεων & Catering
Ο κατάλληλος υποψήφιος πρέπει να διαθέτει
3ετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÎËÇÐÇÊÀÈÐÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÄÊÃÇËÎÐÄÓÌ ÆÀ»ËÈÓÌÃÄÉÈÎÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿DBUFSJOH
Επιθυμητά προσόντα:
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
qÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ link:
IUUQTTXSHS'N-XÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
;ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀ¬ÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÌÍÈÊÈÀ×½ÄÌÄÔ
ÊÀÑÍÈÊ¼ÄÔÐÑÍÈÁ¬ÃÈ Ï¬ÕÓÁÀÔ
Receptionist/Manager
Προϋποθέσεις:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÓÑ¬ÑÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¦¬ÑÍÕÍÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÓÏÄ¬ÌÃÈÀÍÌ»
Προσφέρεται: ÄÖÏÎÀÍÈÁ»
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link IUUQTTXSHS
0$6-5ÇË 
¤ Ελούντα Α.Ε.ÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀ½ÍËÖÑÄËÄ¼ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔ1PSUP&MPVOEB &MPVOEB.BSF 
&MPVOEB1FOJOTVMB¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔ
ÃÇÍÅÈËºÐÑÄÏÍÖÔÊÀËÍÊÀÈÏÈÌÍ¿ÔÏÍÍÏÈÐÍ¿ÔÐÑÇÌ
¢ÖÏÎÇ Ã¼ÌÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÐÄÊ¬ÒÄÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍ
ÌÀÀÍÊÑ»ÐÄÈÈÀÐÇÀÌÑÈÊ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÓÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ
¢ÃÈÀÒºÑÄÈË»ÏÓÔÄÉÍËÈÐºÌÀÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬
ÃÓ¬ÑÈÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ÄÌÑ½ÔÑÍÖÌÄ½ÕÑÈÐÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÄÊËÈÀÑÈÐ½ ÑÇËÄ½ÏÀÐÇÊÀÈËÍÖÑÏ½¢¼ÐÇÔÏÍÐÅºÏÄÈÃÓÏÄ¬ÌXJGJ
ÐÑÍÐÀË½ÌÈÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ÄÈÒÖÄ¼ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÄ½ÄÌÇÐÄ×½Ì
Reservations Agent
Απαραίτητα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÓÔÃÄ¿ÑÄÏÇÆËÎÐÐÀÇÆÀËËÈÊ»
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ ÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À 
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»$7ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSL0B3
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Aelia by Eltheon ÐÑÇ ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Receptionist/Υπάλληλο Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
Επαγγελματικές ικανότητες:
qÍÁÀÏ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»
q§ÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÍÃÍÕºÔÀÌ¬ËÍÆÄÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο linkIUUQTTXSHSI,ZX.ÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌºÕÍÖÌÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀAegean View Aqua Resort 
ÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÇÌ¦Ó ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Groom
Απαραίτητα προσόντα:
qÀºÕÄÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿½ËÓÌÑÓÌËÄÈÑÍÖÏÆÈÎÌ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄ
ÑÇÌÀÖÐÑÇÏ»ÄÅÀÏÍÆ»ÊÀÑÄÖÒÖÌÑ»ÏÈÓÌÆÏÀÎÌ
qÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÀÐÕ½ËÈÀÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌÐÄÐÕºÐÇ
ÄÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÇÌÀ½ÃÍÐÇÑÍÖÊÀÈÌÀËÀÁ¬ÌÄÈ
ÃÈÍÏÒÓÑÈÊ¬ºÑÏÀ
qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÊÀËºÔÐÕºÐÄÈÔÄÑÍÖÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÊÀÈ
ÑÍÖÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Καθήκοντα:®ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔÏ½ËÍÔÖ¬ÆÄÑÀÈÀÄÖÒÄ¼ÀÔÐÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÖÍÃÍÕ»ÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
®HSPPNÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖ
ÖÂÇË½ÑÄÏÍÖÃÖÌÀÑÍ¿ÄÈºÃÍÖÐÑÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÍÖ
ÄÈÁ¬ËËÄÈÍÏ½ËÍÔÑÍÖ
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ ÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÏÍÅÍÏÈÊ¬ÊÀÈÆÏÀÑ¬ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ BMMJODMVTJWF
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÊÀÈ¬ÌÓ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇ
ÆÈÀÑÇÐÓÐÑ» ÆÏ»ÆÍÏÇÊÀÈ¬ÄÐÇÄ¼ËÖÐÇ
Ê¬ÒÄÀÌ¬ÆÊÇÔ»ÀÀ¼ÑÇÐÇÔ
qÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSC9KTW

°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Infinity Suites-Dana Villas ÐÑP
¨ÇÏÍÐÑÄÅ¬ÌÈÑÇÔÀÌÑÍÏ¼ÌÇÔ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÄºÅÀÐÇÐÑÇÌÏÍÐÅÍÏ¬ÍÈÍÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ ×ÇÑ¬
ÆÈÀÄÑ»ÐÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Υπάλληλο Τμήματος Κρατήσεων
Βασικοί τομείς ευθύνης και δραστηριοτήτων:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄCPVUJRVFÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
q³ÏÈÐÑÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌÊÀÈ¬ÄÐÇ
ÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
και στην ικανοποίηση του πελάτη
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Προαπαιτούμενα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇË¬ÌÍÖ
ÃÓÀÑ¼ÍÖÊÀÈDIBOOFMNBOBHFS
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖXFCIPUFMJFSÊÀÈÑÓÌ
FYUSBOFUÄÑÀÈÏÈÎÌ ½ÓÔÇ#PPLJOHDPN 
&YQFEJB .BYJSPPNTÊÑË
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q ½ÅÍÈÑÍÔÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÉºÌÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÍÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÄÖÏÄºÔÀÏÍÖÐÈÀÐÑÈÊ½ ÄÖÆÄÌÈÊ½ÔÊÀÈÐÖÆÊÏÍÑÇºÌÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃ¿Í  ÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í »
qÍË¿ÊÀË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÄÑÀËÍÈ¬ºËÇ
ÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
ÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¢Ñ»ÐÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qË»ÏÇÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¨ÈËÈÊ½ÊÀÈÄÖÏÄºÔÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSEYVR'
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀKaratarakis Hotels & Restaurants×ÇÑÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Receptionist
ÈÀÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÐÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
ÑÇÔÐÑÇÌ½ËÇÑÍÖ¤ÏÀÊËÄ¼ÍÖ¦Ï»ÑÇÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÓÌÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À »
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÆÀËËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇ
ÄÈËºÍÌÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÌÎÐÄÈÔ¤±ÊÀÈÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
και την ικανοποίηση του πελάτη
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Η εταιρία μας προσφέρει:
q³ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkIUUQTTXSHSC0*KG
®ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½Ô½ÈËÍÔ Athenaeum Hotels Ä
έδρα την Ò»ÌÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓ
ÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Υπάλληλος Υποδοχής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q°ÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÆÌÎÐÇ
ÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ'JEFMJPÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
Περιγραφή θέσης:
qÖÄÑÍÕ»ÐÄ½ËÄÔÑÈÔÃÈÄÏÆÀÐ¼ÄÔÑÇÔÖÍÃÍÕ»Ô
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
ÄÏÍÒÖ¼ÀÊÀÈÀÄÐ½ÑÇÑÀ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÆÏÀÎÌÊÀÈÑÀÄ¼ÍÖ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSQTG*1
¤ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀMayor La Grotta Verde
Grand ResortÑÇÔÀËÖÐ¼ÃÀÔ.BZPS)PUFMT3FTPSUT
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
ÐÑÇÒºÐÇ
Υπάλληλοι Υποδοχής
(όλων των ειδικοτήτων)
Απαιτούμενα προσόντα και ικανότητες:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ÄÈÒÖÇÑ½
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÍÖÔ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖËÇÏÓÀÑÈÊºÔÆËÓÐÐÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÆÄÏÀÌÈÊ¬ ÆÀËËÈÊ¬»ÏÓÐÈÊ¬ ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿Ì
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÏÍÖÐ¼À
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÍÕÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÐ¿ÅÓÌÀ
ÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖÐÄºÌÀ¬ÏÈÐÑÍ
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä  ÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlinkIUUQTTXSHSX%6Y
Canaves Oia, Luxury Resorts JO4BOUPSJOJ (SFFDF 
MJTUFEBNPOHUIFCFTUIPUFMTJOUIFXPSE JTMPPLJOHGPS
BTTPDJBUFTGPSUIFTFBTPOPGXIPBSFXJMMJOHUP

MFBSOBOECVJMEVQBTVDDFTTGVMDBSFFSJOIPTQJUBMJUZ
$BOBWFT0JBPXOTBOENBOBHFTUISFFMVYVSZQSPQFSUJFT 
UIFDPOUFNQPSBSZ CPVUJRVF$BOBWFT0JB)PUFM UIF
FMFHBOUBOEMVYVSJPVT$BOBWFT0JB4VJUFT4QBBOEJUT
CSBOEOFXFMJUFTVJUFTPOMZQSPQFSUZ4VOEBZ4VJUFT
5IFDPNQBOZJTBOOPVODJOHUIFHSBOEPQFOJOHPGJUT
CSBOEOFXTUBSQSPQFSUZ BDPNQMFYPGMVYVSJPVT
QSJWBUFQPPMWJMMBT JO.BZ"MMQSPQFSUJFTBSF
MPDBUFEJOUIFJOUIFDPTNPQPMJUBOWJMMBHFPG0JB JO
UIFOPSUIFSOQBSUPG4BOUPSJOJ*TMBOE$BOBWFT0JB
)PUFM4VJUFTBSFQSPVENFNCFSTPGTNBMMMVYVSZ
IPUFMTPGUIFXPSME
Guest Relations/Concierge Desk Agent
Position requirements:
q.JOJNVNFYQFSJFODFPGZFBSTJOTUBSIPUFMT
JOTJNJMBSQPTJUJPO
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOTFBTPOBMIPUFMT
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q"EWBODFEVTFPG&OHMJTIMBOHVBHF 
CPUIPSBMBOEXSJUUFO
q$PNQVUFSMJUFSBDZ 8JOEPXT8PSE &YDFM 
*OUFSOFU
q,OPXMFEHFPGTFDPOEMBOHVBHFQSFGFSSFE
q4USPOHDPNNVOJDBUJPOBOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q&YDFMMFOUQFSTPOBMQSFTFOUBUJPO
q1PMJUFBOEDPOGJEFOU
q$VTUPNFSGPDVTFEPSJFOUBUJPO
q"CJMJUZJONVMUJUBTLJOHBOEUJNFNBOBHFNFOU
q5FBNXPSLTQJSJU
Canaves Oia offers:
q0OFNFBMEBJMZ
q"DDPNNPEBUJPOBUQSJWBUFMZPXOFEBQBSUNFOUT
XJUIXJGJBDDFTT
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
*GZPVXBOUUPCFBQBSUPGUIF$BOBWFT0JBUFBN QMFBTF
TFOEVTZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPUIJTlink: IUUQT
TXSHSF'DS"MMBQQMJDBUJPOTBSFTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
"QQMJDBUJPOTXJUIOPQIPUPOPSSFGFSFODFTQSPWJEFE
XJMMVOGPSUVOBUFMZOPUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO
'PSBOZRVFSJFTQMFBTFGFFMGSFFUPDPOUBDUPVSIVNBO
SFTPVSDFTEFQBSUNFOUBUIUUQDBOBWFTDPNDBSFFST
Ikos ResortsJTB IPTQJUBMJUZDIBJO CBTFEPOBO
JOOPWBUJWF MVYVSZDPODFQUUIBUIBTBMSFBEZCFFO
SFXBSEFEBTPOFPGUIFCFTUSFTPSUTJOUIFXPSME8JUI
UXPCSBOEOFXSFTPSUTPQFOJOHJO$PSGVBOE,PT
BOEXJUIUXPUPQBXBSEFEPOFTJO)BMLJEJLJXF
BSFMPPLJOHGPSUBMFOUFEFOFSHFUJDQSPGFTTJPOBMT
5IFSFIBTOFWFSCFFOBNPSFJOUFSFTUJOHUJNFUP
KPJO*LPT3FTPSUT8FSFPOBEFWFMPQNFOUBMKPVSOFZ
BOEXFBSFOPXSFDSVJUJOHGPS
Housekeeping Manager & Supervisors
'PS PVS OFX MVYVSZ 3FTPSU *LPT "SJB PQFOJOH JO
JO,PT
To succeed in your role, you will need to have:
q3FMFWBOUFYQFSJFODFBTBIPVTFLFFQJOH
TVQFSWJTPSNBOBHFSBUMFBTUZFBSTBMSFBEZ
JOIPTQJUBMJUZ
q1SFPQFOJOHPQFOJOHFYQFSJFODF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBTUSPOHBTTFU
q1SPWFOSFTJMJFODZJOBWFSZEZOBNJDXPSL
FOWJSPONFOU
q1SPWFOMFBEFSTIJQTLJMMTUPNPUJWBUF
BOETVQQPSUUIFJSUFBNT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF BTFDPOE
MBOHVBHF SVTTJBO  HFSNBO PS GSFODI  XPVME CF
DPOTJEFSFEBTBOBTTFU
Besides the experience & professional development:
0VSDPNQBOZJTHSPXJOHGBTU:PVBSFHPJOHUPCF
QBSUPGUIJTHSPXUIBOEZPVBSFHPJOHUPIBWFNBOZ
PQQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBTXFMMBTQSPGFTTJPOBM
EFWFMPQNFOU
The company offers:BDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPO
QBDLBHFJOBEZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMXPSLJOH
FOWJSPONFOU"DDPNNPEBUJPO NFBMTPGGFSFE
"QQMZOPXUPUIFlinkCFMPXIUUQTTXSHSGE,ZF'PS
BOZBEEJUJPOBMJOGP QMFBTFDIFDLIUUQJLPTSFTPSUT
DPNSFTPSUTJLPTBSJB
4UBGGXBOUFEGPSFNQMPZNFOUBUPVSSFTUBVSBOUT
JO.ZLPOPTJOUIFQPTJUPOPG
Reservation Officer
Qualifications required:
q8PSLFYQFSJFODFPGZFBSTJOBTJNJMBS
QPTJUJPO
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTI
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOPSHBOJTBUJPOTLJMMT
q.JDSPTPGUPGGJDFTLJMMT
q5FBNTQJSJU
4FOEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPUIJTlink:
IUUQTTXSHSU&5
®ÃÈÄÒÌ»ÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½Ô½ÈËÍÔClub Med ÀÌÀ×ÇÑ¬
Kαμαριέρες
ÈÀÑÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÍÖÐÑÈÔΓαλλικές ΆλπειςÆÈÀÑÇ
ÕÄÈÄÏÈÌ»ÄÏ¼ÍÃÍ ÄÊºÁÏÈÍÔ Ï¼ËÈÍÔ 
q°ÀÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÔ ÃÈÀÒºÑÍÖÌ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÄÔÃÓÀÑ¼ÓÌDMVC EFMVYFÊÀÈÐÍÖ¼ÑÄÔ
q)ÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÀÌ¬ÃÓ¬ÑÈÍÊÀÈ
η ποιοτική συμπεριφορά προς τους πελάτες μας
ÀÍÑÄËÍ¿ÌÑÍÖÔÏÓÑÀÏÕÈÊÍ¿ÔÀÔÐÑ½ÕÍÖÔ
q¢ÅÀÏ½×ÍÖÄÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ ÖÆÈÄÈÌ»Ô
και ασφάλειας
Εάν:
q´ÕÄÑÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÑÍºÀ»ÐÄÈÃÏ¿ÀÑÀ ÌÍÐÍÊÍÄ¼À ÍÌ¬ÃÄÔ
ÅÏÍÌÑ¼ÃÀÔÇËÈÊÈÓºÌÓÌ ÊÑË
q§ÈË¬ÑÄÀÆÆËÈÊ¬»ÆÀËËÈÊ¬ÐÄÄ¼ÄÃÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÌÓÏ¼×ÄÑÄÑÈÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇÔÊÀÈÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÍÖÃÈÀÐÅÀË¼×ÍÖÌÑÇÌÍÈÍÑÈÊ»ÄÈÊ½ÌÀÑÓÌ
ÃÓÀÑ¼ÓÌÄÌ½ÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Στο Club Med:
qÀÀÉÈÍÍÈ»ÐÄÑÄÑÈÔÆÌÎÐÄÈÔÐÀÔÊÀÈÒÀÄÊÀÈÃÄÖÑÄ¼ÑÄ
ÐÑÈÔÑÄÕÌÈÊºÔÊÀÈÑÀÏÍØ½ÌÑÀÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿Ä
qÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄºÐÀÐÄºÌÀÍËÖÍËÈÑÈÐÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÍÌÀÃÈÊ»ÀÑ½ÐÅÀÈÏÀ

qÀÐÖÌÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄÄÖºÏÍÕÍÖÔÀÌÒÏÎÍÖÔÊÀÈÒÀ
ÄÉÄËÈÕÒÄ¼ÑÄÐÄÏÍÐÓÈÊ½ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ä¼ÄÃÍ
qÀÀÌÑÈÄÑÓ¼ÐÄÑÄÌºÄÔÏÍÊË»ÐÄÈÔÊÀÈÒÀÌÈÎÐÄÑÄ
ÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇ½ÑÈÉÄÕÓÏ¼×ÄÑÄ
Η εταιρία προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q´ÉÍÃÀÑÀÉÈÃÈÍ¿
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÏÍÍÑÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÄÑ¬ÑÇÕÄÈÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
°ÈÄÏÈºÌÄÑÄËÍÈ½ÌÆÈÀÌÀÄÑÍÈ¬ÐÄÑÄÑÈÔÁÀË¼ÑÐÄÔ
ÐÀÔ ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍIUUQTTXSHS:0#HV
H Mideast Travel WorldwideÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπάλληλο Στελέχωσης
του τμήματος Business Travel
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇºÊÃÍÐÇÔÀÄÏÍÍÏÈÊÎÌ
ÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌ (%4"NBEFVT® ËÀÑÅ½ÏÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ
ÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÆÈÀÊÏ¬ÑÇÐÇÊÀÈºÊÃÍÐÇÀÊÑÍËÍØÊÎÌ
ÊÀÈÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌÑÏºÌÍÖÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
8PSE &YDFM 1PXFS1PJOU 0VUMPPL
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ5SBWFM'PSDF
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»$7ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS.IY"8
Το Elatos Resort & Health Club ÑÍÏÎÑÍÄËËÇÌÈÊ½
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÍÖÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬À½ÈÃÈÓÑÈÊ¬
DIBMFUT ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄÖÂ½ÄÑÏÍºÑÏÓÌÐÄºÌÀ
ÀËÈÊ½ÑÍ¼ÍÀÌ¬ÄÐÀÐÄºËÀÑÀÐÑÇÌÊÀÏÃÈ¬ÑÍÖÀÏÌÀÐÐÍ¿§½ËÈÔÃ¿ÍÎÏÄÔÀÊÏÈ¬À½ÑÇÌÍË¿ÁÍÖÇ
Ò»ÌÀ ÏÍÐÅºÏÄÈÆÄÌÌÀÈ½ÃÓÏÀÑÍÀ½ËÖÑÍÅÖÐÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÑÇÌÇÏÄ¼À ÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÑÓÌDIBMFUT 
ÀËË¬ÊÀÈÑÈÔÍËÖÑÄËÄ¼ÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔ
ÅÈËÍÉÄÌ¼ÀÔÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÊÄÌÑÏÈÊÍ¿DMVCIPVTF
ÄÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ ÀÏÊÀÈÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÒÄÏÀÈÌ½ÄÌÇÈÐ¼ÌÀÊÀÈÑÈÔÖ½ËÍÈÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÍÖIFBMUIDMVC
¢ÈÃÈÎÊÍÖÄÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
ºÐÀÀ½ÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ¼ÀÔÌºÀÔÊÀÈÃÖÌÀÑ»ÔÍ¬ÃÀÔ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÀÈ¼ÀÔ×ÄÐÑ»ÔÀÑ½ÐÅÀÈÏÀÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Καμαριέρα
£ÇÑÍ¿ÄÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÄÈÊÀÌ»ÊÀÈºÄÈÏÇÊÀÀÏÈºÏÀÆÈÀÑÍÌÊÀÒÇÄÏÈÌ½ÊÀÒÀÏÈÐ½ÑÓÌDIBMFUT
½ÍÖÃÈÀºÌÍÖÌÍÈÄË¬ÑÄÔÀËË¬ÊÀÈÑÍÖÊÄÌÑÏÈÊÍ¿
ÊÑÈÏ¼ÍÖÑÍÖÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÍÔÄÑÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ ÑÍCBS
ÊÀÈ ÑÇÌ ÈÐ¼ÌÀ °Í ÊÀÒÇÄÏÈÌ½ Ï½ÆÏÀÀ ÊÀÈ ÍÈ
ÄÖÒ¿ÌÄÔÀÀÈÑÍ¿ÌÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓ
Αναγκαία προσόντα:
q¦ÀË»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÄÄÈÏ¼À
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í»¬ËËÇÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÓÐÑ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÇÌÖ½ËÍÈÇÍ¬ÃÀ
ÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ
qÄÁÀÐ½ÔÏÍÔÑÇÌÀÏÄÕ½ÄÌÇÖÇÏÄÐ¼À
της επιχείρησης
Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά:
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÌÑÍÕ»
q¢ÖÆÄÌÈÊ»ÊÀÈÄÉÖÇÏÄÑÈÊ»
qÏÍÐÀÏ½ÐÈÇÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
¤ÊÀÀÏÈºÏÀÄ¼ÌÀÈÀÄÖÒÄ¼ÀÔÖ½ËÍÆÍÔ
ÐÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
ÊÀÈÐÑÍÁÍÇÒ½ÃÈÄÖÒÖÌÑ»
ΠροσφέρονταιÃÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍÐÖÆÊÏ½ÑÇÀ
ÀÏÀÊÀËÎÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο linkIUUQTTXSHS+U3CJ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

.FE4FB)FBMUI4"JTDVSSFOUMZSFDSVJUJOHGPSJUT
 IPUFMMiraggio Thermal Spa ResortJO1BMJPVSJ 
,BTTBOESB )BMLJEJLJ GPSUIFGPMMPXJOHQPTJUJPO
Spa Therapist
(code: SPATHER18
The role:5IF4QB5IFSBQJTUQSPWJEFTMVYVSJPVTBOE
WJCSBOUFYQFSJFODFTBOEBOFGGJDJFOUBOEDPVSUFPVT
TFSWJDFUPBMMHVFTUT JOPSEFSUPNBYJNJ[FUIFPWFSBMM
HVFTUFYQFSJFODFBOEJOUSPEVDFUIFNUPUIFSFTPSUT
TJHOBUVSFMJGFTUZMF
In specific, the Spa Therapist is required to:
q1FSGPSNTQBUSFBUNFOUT JFIPMJTUJDNBTTBHF 
IPUTUPOFTNBTTBHF UIBJNBTTBHF CPEZGBDJBM
USFBUNFOUT NBOJDVSFQFEJDVSF UBJMPSFEUPUIF
OFFETPGPVSHVFTUT
q1SFQBSFUIFDMJFOUTUPJMFUSJFT PJMTBOEMPUJPOBOE
PUIFSOFDFTTJUJFT QSFQBSFUIFSPPNGPSUIFHVFTU
BOEBTTJTUUIFNUPUIFJSEFTJHOBUFESPPNT
q"EWJTFUIFDVTUPNFSPGTVJUBCMFNBTTBHFTBOE
PUIFSTQBTFSWJDFTBDDPSEJOHUPUIFJSXJTIFTBOE
OFFET BOEQFSGPSNNBTTBHFTBDDPSEJOHUPDMJFOUT
DPOEJUJPO JFQSFHOBOU MJNCPSTUSPLFE
q,FFQVQXJUIUIFNBSLFUBOEQSPQPTFOFXQSPEVDUT
BOEUSFBUNFOUTUPEFWFMPQUIFPQFOJOHTQBNFOV
q#FBXBSFPGBMMIPUFMGBDJMJUJFT TFSWJDFT FWFOUTBOE
PGGFST BOEDPNNVOJDBUFBQQSPQSJBUFMZUPHVFTUT
JOPSEFSUPFOIBODFUIFJSPWFSBMMTUBZ
q#FLOPXMFEHFBCMFPOBMMTQBTFSWJDFTBOESFUBJM
JUFNT  DPNNVOJDBUF FGGFDUJWFMZ XJUI UIF HVFTUT
BOEGPDVTPOSFUBJMTBMFT BEIFSJOHBMXBZTUPUIF
TFSWJDFTUBOEBSETPGUIFSFTPSU
q.BJOUBJOSFUBJMTBMFTUBSHFUTBOECVJMESFUVSOJOH
CVTJOFTTFT
q.BJOUBJO UIF HSPPNJOH BOE QFSTPOBM IZHJFOF
TUBOEBSETBUBMMUJNFTEVSJOHUIFTIJGU
q"DUBTBOBNCBTTBEPSPGUIFSFTPSUBOEUIF4QB
GBDJMJUZ JOUFSNTPGTFSWJDFFYDFMMFODF XPSLFUIJDT 
SFTQPOTJCJMJUZ GMFYJCJMJUZ DPOGJEFOUJBMJUZBOEBDIJFWFNFOU
PGBOPVUTUBOEJOHHVFTUFYQFSJFODF
q3FTQFDUBMMTFDVSJUZ IFBMUIBOETBGFUZSFHVMBUJPOT
BOEGJSFQSPDFEVSFT BOESFQPSUBOZIB[BSETPSBOZ
JOBQQSPQSJBUFCFIBWJPST
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Candidate profile:
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFHSFFLBOEFOHMJTI
MBOHVBHF
q,OPXMFEHFPGBUIJSEMBOHVBHF JFHFSNBO GSFODI 
JUBMJBO SVTTJBO TQBOJTI FUD XJMMCFWBMVFEBDDPSEJOHMZ
q%JQMPNBEFHSFFGSPNUFDIOJDBMTDIPPM
PSQSJWBUFDPMMFHFJOQIZTJPUIFSBQZ BFTUIFUJDT 
NBTTBHFUIFSBQZPSPUIFSSFMBUFEEJTDJQMJOF
q(PPELOPXMFEHFPG.40GGJDF
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFBTB4QB
5IFSBQJTU JOQSFTUJHJPVTTQBGBDJMJUJFT
XJUIJOB IPUFMFOWJSPONFOU
q&YDFMMFOUQIZTJDBMDPOEJUJPO
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZ QPTJUJWFBUUJUVEF 
BOEBTBMFTPSJFOUFENJOETFUUJOH
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT XFMMHSPPNFE
BQQFBSBODF QSPGFTTJPOBMJTNBOEBCJMJUZ
UPEFNPOTUSBUFQBTTJPOBOEUPUSBOTNJU
FYRVJTJUFTFSWJDFTUBOEBSETUPHVFTUT
q"CJMJUZUPDPMMBCPSBUFBOEDPNNVOJDBUF
FGGFDUJWFMZXJUIPUIFSUFBNNFNCFST
BOEDPNQBOZQFSTPOOFM
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPGSFMFWBOUIFBMUIBOETBGFUZ
SFHVMBUJPOTBOEQSPDFEVSFTBOEDBQBCMFPGBEIFSJOH
UPPQFSBUJOHBOENBJOUFOBODFDPNQBOZTUBOEBSET
The company offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q%ZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMFOWJSPONFOU
q'PPEBDDPNNPEBUJPO JGOPUBMPDBMSFTJEFOU
'PSUIPTFJOUFSFTUFE QMFBTFTFOEVQEBUFEDWXJUI
SFDFOUQIPUPUPlinkIUUQTTXSHS(PQ$7TXIJDI
EPOPUGVMGJMMUIFBCPWFSFRVJSFNFOUTRVBMJGJDBUJPOT
PSBSFTFOUXJUIPVUBQIPUPXJMMOPUCFFWBMVBUFE
0OMZUIPTFXIPXJMMCFTFMFDUFEGPSBOJOUFSWJFX
XJMMCFDPOUBDUFE JOEVFUJNF
HotelBrain BOJOEFQFOEFOUDPNQBOZTQFDJBMJ[JOH
JOIPUFMNBOBHFNFOU DPOTVMUJOHBOEEFWFMPQNFOU 
JTDVSSFOUMZTFFLJOHUPSFDSVJUGPSBNBOBHFEIPUFM
JO&WJB QSPGFTTJPOBMGPSUIFQPTJUJPOPG
Spa Therapist (code: Spa Evia)
3FTQPOTJCMFGPSDBSSZJOHPVUUSFBUNFOUTUPEFMJWFS
BOFYDFMMFOUTQBHVFTUFYQFSJFODFXIJMFBDIJFWJOH
EFTJSFE4QBTBMFTSFWFOVFUBSHFUT
Qualifications:
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBT4QB
5IFSBQJTUJOBTQBPQFSBUJPO QSFGFSBCMZ
JOBMVYVSZCPVUJRVFIPUFMPSBTQBSFTPSU
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUI&OHMJTIBOE(SFFL
MBOHVBHFJTFTTFOUJBM
q&YDFQUJPOBMDVTUPNFSDBSFBOEDPNNVOJDBUJPO
TLJMMT
q4FMGNPUJWBUFE FOUIVTJBTUJD
BOEDVTUPNFSPSJFOUFE
q&YDFMMFOUHSPPNJOHTUBOEBSET
q*OOPWBUJWFBOEDSFBUJWF
q5FBNXPSLTQJSJU
"OBUUSBDUJWFQBDLBHFPGCFOFGJUTJTPGGFSFE
BDDPSEJOHUPRVBMJGJDBUJPOT
4IPVMEZPVXJTIUPCFBNFNCFSPG)PUFM#SBJO UFBN 
QMFBTFTFOEVTZPVSDWXJUIBQIPUPUPlinkIUUQT
TXSHS)PTS"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEJOUIF
TUSJDUFTUDPOGJEFODF$7TXJUIOPSFGFSFODFDPEF
BOE OPU GVMGJMMJOH UIF BCPWF QSFSFRVJTJUFT XPOU
CFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO0SGPMMPXUIFMJOL
CFMPXIUUQIPUFMCSBJODPNDBSFFST
H Youth Lab ÄËËÇÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÄÏÍÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌÐÑÍ
ÕÎÏÍÑÍÖÅÀÏÀÊÄ¼ÍÖ ÄÄÊÑÄ¼ÌÄÈÑÇÌÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑ¬
ÑÇÔÊÀÈÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Aισθητικό
ÈÀÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÃÄÏÍÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
ÐÑÀÅÀÏÀÊÄ¼À ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Περιγραφή θέσης:±Ä¿ÒÖÌÇÆÈÀÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÈ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇÖËÍÍ¼ÇÐÇ FWFOUT ÐÄ
ÄÈËÄÆºÌÀÅÀÏÀÊÄ¼ÀÊÀÈÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÓË»ÐÄÓÌ
ÃÄÏÍÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊÎÌÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
qÑÖÕ¼Í°¢¥¥¢¦ÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q§ÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÈ½ÏÅÓÐÇ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS9WV% Ö½ÂÈÌÖÄ¿ÒÖÌÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Sani Resort JTBQSJWBUFMZEFWFMPQFEFDPMPHJDBMSFTPSU
PGGFSJOHXPSMEDMBTT TFSWJDFTXIJMFBUUIFTBNF
UJNFNBJOUBJOJOHBIVNBOTDBMFBOEQSPUFDUJOHJUT
TVSSPVOEJOH FOWJSPONFOU PG VOJRVF CFBVUZ *O JUT
BDSFT UIFSFBSFGJWFJOUFSOBUJPOBMMZBXBSEFE
MVYVSJPVTIPUFMT FBDIXJUIJUTPXODIBSBDUFSBOE
QSFTUJHFJOBMMBSFBTPGPQFSBUJPOT TFSWJOHMVYVSZJO
BXJEFSBOHFPGMFJTVSFGBDJMJUJFTBOEBDDPNNPEBUJPO
*OUIJTGBTUQBDFE SBQJEMZHSPXJOHFOWJSPONFOU UIFSF
BSFQMFOUZPGXPSLBOEEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT0VS
EFDJTJWFBJNJTUPFYQMPJUBCJMJUJFTBOEUBMFOUTBNPOHPVS
BTTPDJBUFTBOEUPVUJMJ[FUIFNPOFWFSZBTQFDUPGUIFJS
QSPGFTTJPOBMGSBNFXPSL8FBSFDPOUJOVPVTMZDSFBUJOH
BOENBJOUBJOJOHEZOBNJDBOEQSPEVDUJWFXPSLQMBDFT
FNQIBTJ[JOHPOUIFTQJSJUPGDPPQFSBUJPO UFBNXPSL
BOELOPXMFEHFTFFLJOH TPXFBSFMPPLJOHGPSQFPQMF
XJUIIJHIUBSHFUTBOEBNCJUJPOT*GZPVCFMJFWFUIBU
ZPVDBONBLFPVSDPNQBOZWJTJPOZPVSPXO XFBSF
OPXSFDSVJUJOHGPSTFBTPO
Assistant Spa Manager
(SR/ASM019)
About the role::PVBSFSFTQPOTJCMFUPBTTJTUXJUI
UIFPWFSTFFJOHPGBMMTQBPQFSBUJPOTUPEFMJWFSBO
FYDFMMFOUHVFTUFYQFSJFODF:PVXJMMBMTPCFSFRVJSFE
UPFWBMVBUFHVFTUTBUJTGBDUJPOBOETFUEFQBSUNFOU

ÆÎÃÑ½ÌÂÓÆÂØÓ¿ÏØÄ®×ÎÂÓÆ³®Ñ×ÆÊÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS
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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"TTJTUXJUIBMMEBZUPEBZTUPSFPQFSBUJPOT
in conjunction with the Spa Manager
q"DUBTMFBENBOBHFSJOBCTFODF
of the Spa Manager
q&OTVSFBMMPQFSBUJPOTBSFJOGVMMDPNQMJBODF
with local health and safety codes
q*NQMFNFOU NPOJUPSBOEFOGPSDFXPSLQMBDF
safety standards. Lead by example to encourage
a safe work environment
q"TTJTUXJUIUIFNPOJUPSJOHBOESFDPSEJOHPGBMM
store sales, costs, payroll and profits according to
store procedures, as assigned by the Spa Manager
q&OTVSFBMMDMJFOUTFSWJDFTBSFCFJOHDBSSJFEPVU
in a professional, correct and efficient manner
q.POJUPSRVBMJUZDPOUSPMJOBMMBTQFDUT
of operation
q1SPNPUFBOEQSBDUJDFFYDFMMFOUDMJFOUTFSWJDF
and ensure all staff are doing the same
q1BSUJDJQBUFJOBOEQSPNPUFNBSLFUJOHBDUJWJUJFT
as assigned
q$PNNVOJDBUFSFHVMBSMZBOEFGGJDJFOUMZ
with the Spa Manager on all operational issues
q"TTJTU XJUI PSJFOUBUJPO  USBJOJOH  QFSGPSNBODF
evaluation and disciplinary action for the spa staff
q.POJUPSBMMTQBJOWFOUPSZBOEQMBDFPSEFST
BTSFRVJSFE
q*NQMFNFOUBOEQSPNPUFTUSBUFHJFTGPSTUPSF
loss prevention
q0UIFSPQFSBUJPOBMBOENBOBHFSJBMEVUJFT
as assigned by the Spa Manager
To succeed in your role, you will need to have:
q3FMFWBOUFYQFSJFODFJOTUBSIPUFMTQB
or wellness related business (at least 2 years)
q&YDFMMFOULOPXMFEHFBOEVOEFSTUBOEJOHPGTUBOEBSE
retail store operations procedures. Basic knowledge
of standard retail financial concepts and the reports/
documents associated
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
HSFFLBOEFOHMJTI "EEJUJPOBMLOPXMFEHFPGSVTTJBO
would be considered a plus
q$PNQFUFOUXJUI.JDSPTPGU4VJUF 8PSE &YDFM 
1PXFS1PJOU 0VUMPPL BOETQBTPGUXBSF
Benefits: The company offers a competitive
remuneration package in a dynamic and highly
QSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU"DDPNNPEBUJPO 
daily meals, uniform cleaning, internal discounts
and further career development.
"QQMZOPXBUUIFGPMMPXJOHlink: IUUQTTXSHSKGO,*.
Follow us on our website for more company news
and job updates XXXTBOJSFTPSUDPN
Kensho’s Boutique Hotel & Suites is currently
seeking to recruit for the season 2018:
Spa Therapists
Mykonos-KensKǀPsarou
Position requirements:
q.JOJNVNFYQFSJFODFPGZFBSTJOBTJNJMBS
QPTJUJPOJOTUBSIPUFMJTOFDFTTBSZ
q"EWBODFEVTFPGFOHMJTIMBOHVBHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGGBDJBMCPEZ
treatments
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGNBOJDVSFQFEJDVSF
q&YDFQUJPOBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTBOEHSFBU
customer service skills
q"QPTJUJWF QVODUVBMBOEQSPGFTTJPOBMBQQSPBDI
q&YDFMMFOUBUUFOUJPOUPEFUBJM QSPCMFNTPMWFS 
thinking out of the box, making happen attitude
q*NNBDVMBUFQFSTPOBMHSPPNJOHBOE
presentation
q"QPTJUJWFBUUJUVEF FOUIVTJBTUJDQFSTPOBMJUZ
Kensho Hotel offers:
q"DDPNNPEBUJPO
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
$7 SFDPNNFOEBUJPOTBOESFDFOUQIPUPSFRVJSFE
to link: IUUQTTXSHS*"0
Το ξενοδοχείο Arte & Mare Elia Mykonos Suites
ζητά να προσλάβει για τη σεζόν 2018:
Υπεύθυνη Spa
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
qÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÀÌÈÊÈÍ¿Ï ÄÌÑÈÊÈÍ¿Ï ÒÄÏÀÄÈÎÌ
ÐÎÀÑÍÔÊÀÈÏÍÐÎÍÖ
qÌÎÐÇÕÀËÀÏÓÑÈÊÍ¿ÀÐ¬×
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»
qÈÀÑÏÍÅ»
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈ½ÌÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖ
ËÇÏÍ¿ÌÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÐÑÍlink: https://
TXSHS+*,9JÖÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
¤%PNFT3FTPSUT www.domesresorts.com) προ
ÐËÀÁ¬ÌÄÈÐÑÍÌºÍÑÇÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍDomes Miramare
(www.domesmiramare.com) a luxury collection
SFTPSU  ºËÍÔ ÑÇÔ .BSSJPUU *OUFSOBUJPOBM στην
¦ºÏÊÖÏÀ§ÍÏÀÚÑÈÊÀ
Spa Therapist/Beautician
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ¤¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÈÏ½
ÐÒÄÑÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÓÔÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÇÄÖÏÄ¼ÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌ
ÊÀÈÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄ¼ÀÔ
q.BOJDVSF QFEJDVSFÊÀÈÇÈ½ÌÈÍ ÀÐ¬×
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÎÒÇÐÇÔÊÀÈÎËÇÐÇÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÊÀÈÏÍØ½ÌÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍØ½ÌÑÀ&MFNJTÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ιδιαίτερο προσόν
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÑÀËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬Ï½ÑÖÀ
ÊÀÈÑÍÌÑÏ½ÍËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ

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¿ÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS,1&F[
To Afitis Boutique Hotel ζητεί να προσλάβει:
Spa Therapist
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ç¬ÏÈÐÑÇ
ÆÌÎÐÇÏ½ÐÒÄÑÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ιδιαίτερα
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
στο link: IUUQTTXSHS4C#S¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖ
ÃÄÌÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀ
ÀÉÈÍËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
¸ËÀÑÀFNBJMTÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿
ÒÄÈÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ»×Ó»ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
¤ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀHersonissos Group Hotels
ÊÀÈ ÑÍ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í CBUPO *TMBOE 3FTPSU  4QB
ÀÌÀ×ÇÑP¿ÌÐÑÇÌ¦Ï»ÑÇ
Θεραπεύτρια Spa (κωδ.: Spa Αbαtοn)
Απαραίτητα προσόντα:
q&ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÏ½ÐÒÄÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÆÀËËÈÊ»Ô»ÏÓÐÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÊÀÈÑÇÌÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖ
q¨ÈËÈÊ»ÊÀÈÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ&MFNJT
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄ¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔ ÀÌÀ
ÅºÏÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍ
link: https://swr.gr/aYJe2. Η εταιρία διαχειρίζεται
½ËÄÔ ÑÈÔ ÀÈÑ»ÐÄÈÔ Ä À½ËÖÑÇ ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÒÀ Æ¼ÌÄÈ ½ÌÍ Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
Η Ελούντα Α.Ε. ÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀ½ÍËÖÑÄËÄ¼ÔÉÄÌÍ
ÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔQPSUPFMPVOEB FMPVOEBNBSF 
elounda peninsula. Η ¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ½ÌÑÀÔºÌÀÔÀ½
ÑÍÖÔÃÇÍÅÈËºÐÑÄÏÍÖÔÊÀËÍÊÀÈÏÈÌÍ¿ÔÏÍÍÏÈÐÍ¿Ô
ÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ Ã¼ÌÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÐÄÊ¬ÒÄÄÌÃÈÀÅÄÏ½
ÄÌÍÌÀÀÍÊÑ»ÐÄÈÈÀÐÇÀÌÑÈÊ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ
¢ ÃÈÀÒºÑÄÈË»ÏÓÔÄÉÍËÈÐºÌÀÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬
ÃÓ¬ÑÈÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÄÌÑ½ÔÑÍÖÌÄ½ÕÑÈÐÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÄÊËÈÀÑÈÐ½ ÑÇËÄ
½ÏÀÐÇÊÀÈËÍÖÑÏ½¢¼ÐÇÔÏÍÐÅºÏÄÈÃÓÏÄ¬Ì8J'J
ÐÑÍÐÀË½ÌÈÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÄ½ÄÌÇÐÄ×½Ì
Spa Therapist/Yoga Instructor
Προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÆÌÎÐÇÑÇÔÏÓÐÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô Ê¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÒÄÏÀÄÖÑ»
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
qÌÎÐÑÇÔÈÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌÀÐ¬×
ÕÀËÀÏÓÑÈÊ½ EFFQUJTTVF BZVSWFEB UIBJFUD
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔZPHBQJMBUFT
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
Προσφέρονται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇ$7ÐÑÍlink: https://swrHSI63[7
Το Renaissance Hotel ζητεί να προσλάβει:
Spa Therapist
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ç¬ÏÈÐÑÇ
ÆÌÎÐÇÏ½ÐÒÄÑÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ιδιαίτερα
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇ Ä¬ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÄÖÏÄ¼ÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌ–massages
ÖÍÕÀËÀÏÓÑÈÊ½NBTTBHF ÏÄÅËÄÉÍËÍÆ¼À UIBJ
NBTTBHF 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
στο link: IUUQTTXSHS7J[C¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖ
ÃÄÌÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀÀÉÈÍËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖ
ÌÀÈÊÍ¿ ¸ËÀ ÑÀ FNBJMT ÒÀ ÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì Ä
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÑÇÔÈÃÈÓÑÈÊ»Ô×Ó»Ô
ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
Η εταιρία Constantinou Bros Hotels XXXDCIDZQSVT
comÐÑÇÌ¬ÅÍ, ÐÑÇÌ¦¿ÏÍ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÑÇÔÍÌ¬ÃÓÌ
Spa Trainer
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄ½ËÀÑÀÏÓÑ½ÊÍËËÀ
ÖÇÏÄÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÊÏÍÕÏ½ÌÈÀÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Ë»ÏÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓ
ÑÍÆÏÀÅ¼ÀÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈÐÑÇÌÊ¬ÑÓÒÈÃÈÄ¿ÒÖÌ
ÐÇ$POTUBOUJOPV#SPT)PUFMT )VNBO3FTPVSDFT
%FQBSUNFOU ° °¦¬ÅÍÔ»ÐÑÍ
link: IUUQTTXSHS2H;*'.
Andronis Exclusive is currently recruiting for
season 2019 a:
Spa Manager
For its new property.
Entry requirements:
q&YQFSJFODFJOB PS CPVUJRVFIPUFM
environment
q1SFPQFOJOHFYQFSJFODFXJMMCFDPOTJEFSFE
as an asset
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF 
both spoken and written
q'PMMPXBMMDPNQBOZQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
q.BOBHFUIF4QBBOEUFBNPGUIFSBQJTUT
to reach set performance goals
q)PME3FWFOVFNBOBHFNFOUGPSBMMTQBTFSWJDFT
and ensure spa profitability
q.BJOUBJODPOGJEFOUJBMJUZPGQSPQSJFUBSZ
information, protect company assets
q8FMDPNFBOEBDLOPXMFEHFBMMHVFTUT
according to company standards; anticipate
and address guests’ service needs
q5IBOLHVFTUTXJUIHFOVJOFBQQSFDJBUJPO
Speak with others using clear and professional
language
q%FWFMPQBOENBJOUBJOQPTJUJWFXPSLJOH
relationships with others
q4UBOE TJU PSXBMLGPSBOFYUFOEFEQFSJPE
of time; grasp, turn, and manipulate objects
PGWBSZJOHTJ[FBOEXFJHIU
q.PWF MJGU DBSSZ QVTI QVMM BOEQMBDFPCKFDUT
We offer:
q5IFQSPWJTJPOPGVOJGPSNT
q.FBMPOEVUZ
q"DDPNNPEBUJPOQSPWJEFEXJUI"$ XJGJ
and laundry access
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
1MFBTFTFOEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPlink: https://
swr.gr/0vwMr3FTVNFTUIBUEPOPUDPNQMFUFUIF
SFRVJSFNFOUTPSIBWFOPSFDFOUQIPUPJODMVEFEXJMM
be not taken into consideration.
"OESPOJT&YDMVTJWFJTBOFRVBMFNQMPZNFOUPQQPSUVOJUZ
BOEBGGJSNBUJWFBDUJPOFNQMPZFS8FEPOPUEJTDSJNJOBUF
on the basis of race, age, sexual orientation, marital
TUBUVT OBUJPOBMPSJHJO QSFHOBODZ DPMPS DJUJ[FOTIJQ
or any other group protected by the law.
®½ÈËÍÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÈÀÑÏÈÊ»ÔFigura×ÇÑÄ¼ÊÀÑ¬ËËÇËÄÔ
ÖÍÂ»ÅÈÄÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌÐÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
ÑÇÔΘεσσαλονίκης.
Αισθητικός
(κωδ. θέσης: FT 31)
Προφίλ υποψηφίων:
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÑÍÖÊË¬ÃÍÖ
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÀÈÐÒÇÑÈÊ»ÔÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈÐÇÀÌÑÈÊ½
προσόν
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿ÇÕÀÌÇ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆ»ÔÒÄÏÀÄÈÎÌÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
ÐÎÀÑÍÔÊÀÈÏÍÐÎÍÖ
q¢ÖÆºÌÄÈÀ ÖÍÍÌ» ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ
ÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇ
Ä¼ÓÀ ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÄÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½¿ÅÍÔ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlink: https://
TXSHSP7I/D§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»
ÐÍÖÄÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÆÈÀÌÀ
ÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
Spa Therapist
(Φισκάρδο Κεφαλονιάς)
´ÌÀÀ½ÑÀÊÀË¿ÑÄÏÀSFTPSUTÑÍÖ¥ÍÌ¼ÍÖ ÆÌÓÐÑ½
ÆÈÀÑÇÌÍÌÀÃÈÊ»ÑÍÖÑÍÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÃÈÀÊÄÊÏÈºÌÍ
ÆÈÀÑÇÌ ÖÂÇË»ÍÈ½ÑÇÑÀÖÇÏÄÐÈÎÌ ÑÍÖÄÃÎÊÀÈ

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
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
Bill & Coo Hotels Mykonos, proud members of
5IF-FBEJOH)PUFMTPGUIF8PSME BSFTFFLJOHGPS
an energetic:
Male Spa Therapist
The role: The Spa Therapist provides high level of
service according to leading hotels of the world and
an efficient and courteous service to all guests,
JOPSEFSUPNBYJNJ[FUIFPWFSBMMHVFTUFYQFSJFODF
and introduce them to the hotel’s way of lifestyle.
q1FSGPSNTQBUSFBUNFOUT JFIPMJTUJDNBTTBHF 
IPUTUPOFTNBTTBHF CPEZGBDJBMUSFBUNFOUT 
tailored to the needs of our guests
q"EWJTFUIFDVTUPNFSPGTVJUBCMFNBTTBHFT
and other spa services according to their wishes
and needs, and perform massages according
to client’s condition
q,FFQVQXJUIUIFNBSLFUBOEQSPQPTFOFX
products and treatments
q#FBXBSFPGBMMIPUFMGBDJMJUJFT TFSWJDFT FWFOUT
and offers, and communicate appropriately
to guests in order to enhance their overall stay
q#FLOPXMFEHFBCMFPOBMMTQBTFSWJDFTBOESFUBJM
items, communicate effectively with the guests
and focus on retail sales, adhering always to the
service standards of the resort
q.BJOUBJOSFUBJMTBMFTUBSHFUTBOECVJME
returning businesses
q.BJOUBJOUIFHSPPNJOHBOEQFSTPOBMIZHJFOF
standards at all times during the shift
q"DUBTBOBNCBTTBEPSPGUIF#JMM$PPIPUFMT
and the wellness spa suites, in terms of service
excellence, work ethics, responsibility, flexibility,
confidentiality and achievement of an outstanding
guest experience
q3FTQFDUBMMTFDVSJUZ IFBMUIBOETBGFUZ
regulations and fire procedures, and report
BOZIB[BSET
q'PMMPXIPUFMQPMJDJFT QSPDFEVSFTBOE-)8
service standards
Candidate profile:
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFHSFFLBOEFOHMJTI
language
q,OPXMFEHFPGBUIJSEMBOHVBHF JFHFSNBO 
french, italian, russian, spanish, etc.) will be
valued accordingly
q%JQMPNBEFHSFFGSPNUFDIOJDBMTDIPPMPSQSJWBUF
college in physiotherapy, aesthetics, massage therapy
or other related discipline
q(PPELOPXMFEHFPGDPNQVUFST .JDSPTPGU
office, power point etc.) and spa software
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFBTB4QB
Therapist, in prestigious spa facilities
XJUIJOB IPUFMFOWJSPONFOU
q&YDFMMFOUQIZTJDBMDPOEJUJPO
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZ QPTJUJWFBUUJUVEF 
BOEBTBMFTPSJFOUFENJOETFUUJOH
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT 
professionalism, and ability to demonstrate
passion
q"CJMJUZUPDPMMBCPSBUFBOEDPNNVOJDBUF
effectively with other team members
and company personnel
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPGSFMFWBOUIFBMUIBOETBGFUZ
regulations and procedures and capable of adhering
to operating and maintenance company standards
The company offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q%ZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMFOWJSPONFOU
q'PPEBDDPNNPEBUJPO
"QQMZUPlink:IUUQTTXSHSI%W
Ikos Resorts JTB IPTQJUBMJUZDIBJO CBTFEPOBO
innovative, luxury concept that has already been
rewarded as one of the best resorts in the world)
8JUIUXPCSBOEOFXSFTPSUTPQFOJOHJO$PSGVBOE
,PTBOEXJUIUXPUPQBXBSEFEPOFTJO)BMLJEJLJ
XFBSFMPPLJOHGPSUBMFOUFEFOFSHFUJDQSPGFTTJPOBMT
There has never been a more interesting time to join
*LPT3FTPSUT8FSFPOBEFWFMPQNFOUBMKPVSOFZBOE
we are now recruiting for:
Spa Manager & Assistant Spa Manager
This is a fixed term role with a long duration for
PVS OFX MVYVSZ *LPT "SJB SFTPSU JO ,PT PQFOJOH
in May 2019.
About the role: You are responsible for overseeing all
spa operations to deliver an excellent guest experience.
:PVXJMMBMTPCFSFRVJSFEUPFWBMVBUFHVFTUTBUJTGBDUJPO
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.BOBHFUIFTQBBOEUFBNPGUIFSBQJTUT
to reach set performance goals
q)PMESFWFOVFNBOBHFNFOUBOE1-
responsibility for all spa services; ensure spa
profitability
q*OTUJMMCSBOETUBOEBSETUPNBJOUBJORVBMJUZ
and service excellence in the daily operation

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

q)JSF USBJOBOETVQFSWJTFTQBQFSTPOOFM
q)BOEMFDVTUPNFSTSFRVFTUTBOEDPNQMBJOUT
with an exceptionally professional manner
q3FQPSUUP)PUFM.BOBHFSPOLFZTFSWJDFT
BOE1-POBTDIFEVMFECBTJT
To succeed in your role, you will need to have:
q3FMFWBOUFYQFSJFODFJOTUBSIPUFMTQB
or wellness related business (at least 2 years)
q#FBVUZBOENBTTBHFRVBMJGJDBUJPOXPVMECF
considered as an extra asset
q,OPXMFEHFBCMFJOTQBTBMFTBOENBSLFUJOH
FYQFSJFODF CVEHFUJOHBOEGJWFTUBSDVTUPNFS
service
q$PNQFUFOUXJUI.JDSPTPGU4VJUF 8PSE &YDFM 
1PXFS1PJOU 0VUMPPL BOETQBTPGUXBSF
q'MVFOUJO&OHMJTIBOE(SFFL"EEJUJPOBM
LOPXMFEHFPG3VTTJBOXPVMECFDPOTJEFSFE
a plus
Besides the experience and professional
development:0VSDPNQBOZJTHSPXJOHGBTU:PV
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.
"DDPNNPEBUJPOBOENFBMTPGGFSFE
"QQMZOPXUPUIF link below: IUUQTTXSHSD:C,1. For
any additional info, please check: http://ikosresorts.
DPNSFTPSUTJLPTBSJB

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÇÊÄÏÃÍÐÊÍÈÊ½ÍÏÆÀÌÈÐ½
Καθαρίστρια
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÕÎÏÍÖÔÄÀÈÃÈ¬
ÄÖÆÄÌÈÊ»ÊÀÈÄÕºÖÒÇ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÆ¬Ç
για τα παιδιά
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
Περιοχή εργασίας: §ÍÐÕ¬ÑÍ ÑÑÈÊ»Ô
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍGBY»ÐÑÍ
link: IUUQTTXSHSDKSGÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
°ÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÍÖÖÍÁ¬ËÄÑÄÒÀÕÏÇÐÈÍÍÈÇ
ÒÍ¿Ì½ÌÍÀ½“Το Χαμόγελο του Παιδιού”ÊÀÈÒÀ
ÃÈÀÆÏÀÅÍ¿ÌÄÑÇÌ¬ÏÍÃÍÇÌÎÌ
)Career In Progress ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÐÖÁÍÖËÄÖ
ÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÊÀÈ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÔÒºÐÄÓÌ ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÑÇÔ 
ÄÄÌÃÖÑÈÊ»ÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÊÈÌ»ÑÓÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Καθαρίστρια
ÈÀÌÀÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÅÏÍÌÑ¼ÃÀÑÇÔÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌ
ÆÏÀÅÄ¼ÓÌÑÇÔÐÑÍ¦ÍËÓÌ¬ÊÈÊÀÈÐÑÍÖÔ ÄË½ÊÇÍÖÔ
Απαιτούμενα προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ
qÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊÎÌ
q¢ÖÆÄÌÈÊ» ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈºÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÀÀÈÑÇÑÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ 
ÀÌÀË½ÆÓÔÑÍÖÓÏÀÏ¼ÍÖÊÀÈÑÇÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ
στο link: IUUQTTXSHS&/ÐÇÄÈÎÌÍÌÑÀÔÑÍÌ
κωδικό (ΚΑΘ01).
Καθαρίστριες Kοινόχρηστων
Xώρων
Join our team! Four Seasons Astir Palace Hotel
Athens JT MPPLJOH GPS UBMFOU 8F BSF JOWJUJOH
energetic and talented candidates, with hospitality
culture, positive attitude, customer service spirit and
passion for excellence to join the dynamic team of
Four Seasons. Does this sound like you? Then we
want to hear from you!
*GZPVXBOUUPCFQBSUPGUIJTVOJRVFPQQPSUVOJUZPO
the greek riviera, all you need to do is to send us your
updated cv to link: IUUQTTXSHS;D"H. Selected
candidates shall be contacted to attend an interview.
Η CRC ÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÍ
Ï¼ÀÔÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÍÏÒÍÄÃÈÊÎÌÄÈÃÎÌÀÌÀ×ÇÑ¬
Yπάλληλο Καθαριότητας
ÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÓÌ ÄËÍÊ»ÓÌ ÒÇÌÎÌ
Αρμοδιότητες:¦ÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÆÏÀÅÄ¼ÓÌ ÑÓÌ
ÊÍÈÌ½ÕÏÇÐÑÓÌÕÎÏÓÌÊÀÈÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Προσφέρεται: ÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS&TH.ÀÒºËÀÄ
ÌÀÐÀÔÄÌÇÄÏÎÐÍÖÄÓÔÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ½ËÓÌÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌ 
ÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌÍ¿Ä½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖ
ÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍ
ÊÄÈºÌÍÖÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ

ΜΟΔΑ

£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÄÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÍºÑÍÈ
ÍºÌÃÖÀ GBTIJPOEFTJHO»ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÄÑÍ¼ÍÖ
ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÓÔ
Βοηθός Fashion Designer
Απαιτούμενα προσόντα:¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ 
ÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .JDSPTPGU0GGJDF ÊÀÈÏÍÆÏ¬À
ÑÍÔ$PSFM
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍIUUQTTXSHSF+-1#
ÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇ$7ÆÈÀÁÍÇÒ½GBTIJPOEFTJHOFS
Seamstresses/Μοδίστρες
Join our team! Four Seasons Astir Palace Hotel
AthensJTMPPLJOHGPSUBMFOU8FBSFJOWJUJOHFOFSHFUJD
and talented candidates, with hospitality culture,
positive attitude, customer service spirit and
passion for excellence to join the dynamic team of
Four Seasons.
Does this sound like you? Then we want to hear from
ZPV*GZPVXBOUUPCFQBSUPGUIJTVOJRVFPQQPSUVOJUZ
on the greek riviera, all you need to do is to send us
your updated cv to link: IUUQTTXSHS#Y(,9. Selected
candidates shall be contacted to attend an interview.
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Μικρές αγγελίες εργασίας
ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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

LOOKING for qualified EFL teacher for
morning and afternoon classes. Near-native
fluency essential. https://swr.gr/tbWyJ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι με άδεια διδασκαλίας και γνώση της αγγλικής γλώσσας για
επάνδρωση τμήματος μελέτης δημοτικού/
γυμνασίου. Μεταδοτικοί, συνεπείς, υπεύθυνοι. Νότια προάστια. Παροχές: Μισθός,
ένσημα. Βιογραφικά με συστάσεις. https://
swr.gr/hKrdk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/καθηγήτρια νοηματικής γλώσσας για μαθήματα νοηματικής στα
αγγλικά με άριστη γνώση της νοηματικής
και της αγγλικής γλώσσας. Σταθερή συνεργασία. Νότια προάστια. Παροχές: ΙΚΑ,
μισθός. Βιογραφικά με συστάσεις. https://
swr.gr/a5KjH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εισηγητής Revit Architecture
από κέντρο διά βίου μάθησης στο κέντρο
της Αθήνας. https://swr.gr/TC1yo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ΚΞΓ Σκούρα καθηγητής
γερμανικών για 2,5 ώρες εβδομαδιαίως,
Τρίτη ή Τετάρτη και Παρασκευή 5:00-6:30
μ.μ., έναρξη άμεσα. https://swr.gr/6Z0xj
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών από
κέντρο ξένων γλωσσών στην Πετρούπολη
Αττικής. https://swr.gr/vwShs
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άμεσα καθηγητές αγγλικών από
καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας,
ενθουσιώδεις, με όρεξη για εργασία για
όλα τα επίπεδα, μόνιμη συνεργασία, άριστη
γνώση της γλώσσας, άδεια διδασκαλίας,
ΙΚΑ, μισθός, νότια προάστια. https://swr.
gr/3ARE5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ή καθηγήτρια αγγλικών και γαλλικών με άδεια διδασκαλίας,
διάθεση και ενθουσιασμό για να αναλάβει
παιδικά τμήματα σε ένα υγιές περιβάλλον σε
κέντρο ξένων γλωσσών στο Μαρκόπουλο.
https://swr.gr/wey2P
ZHTOYNTAI από φροντιστήριο μέσης
εκπαίδευσης στη Δυτική Θεσσαλονίκη
καθηγητές/τριες στα μαθήματα ειδικότητας
του τομέα Γεωπονίας και ειδικότερα για τα
παρακάτω μαθήματα: Σύγχρονες Γεωργικές
Επιχειρήσεις, Αρχές Βιολογικής Γεωργίας.
https://swr.gr/Uxpfv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος από φροντιστήριο
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια
της Αττικής. https://swr.gr/xSDtQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός από φροντιστήριο
μέσης εκπαίδευσης στα βόρεια προάστια
της Αττικής. https://swr.gr/Ndq3Q
ΖΗΤΕΙΤΑΙ παιδαγωγός με διδακτική εμπειρία
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης
για τρίωρη καθημερινή απασχόληση παιδιών
δημοτικού. https://swr.gr/iOorD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές γαλλικών, απόφοιτοι ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου με
διετή τουλάχιστον φροντιστηριακή εμπειρία,
από εκπαιδευτικό όμιλο στην Αθήνα για
απασχόληση σε τμήματα ενηλίκων και
παιδιών. https://swr.gr/QzXOd
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές ΕΠΑΛ ειδικότητας
ναυτιλιακών και μηχανολογίας από φροντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και
Νίκαια. https://swr.gr/RQCzA
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ φυσικοί, χημικοί από φροντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και
Νίκαια. https://swr.gr/jLrso
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δάσκαλοι/ες για κάλυψη νεοσύστατου τμήματος μελέτης δημοτικού
σε καταξιωμένο όμιλο υπερπολυετούς
λειτουργίας στα νότια προάστια με άδεια
διδασκαλίας σε κέντρα μελέτης, μεταδοτικότητα, ήθος, άριστη σχέση με παιδιά,
αγγλικά (Proficiency), συστάσεις απαραίτητες, μισθός, ένσημα. https://swr.gr/LwB7R
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
καθηγητές/καθηγήτριες
θετικών/θεωρητικών μαθημάτων για
επάνδρωση νεοσύστατου τμήματος μελέτης γυμνασίου σε καταξιωμένο όμιλο
υπερπολυετούς λειτουργίας στα νότια
προάστια με άδεια διδασκαλίας σε κέντρα
μελέτης, μεταδοτικότητα, ήθος, συστάσεις
απαραίτητες, μισθός, ένσημα. https://swr.
gr/SqWhZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/καθηγήτριες θεάτρου/υποκριτικής, φωνητικής και ζωγραφικής για επάνδρωση νεοσύστατων τμημάτων εργαστηρίου ελευθέρων σπουδών,
έμπειροι, μεταδοτικοί, εργασιακό ήθος, με
άδεια διδασκαλίας του αντικειμένου τους,
σταθερή συνεργασία, μισθός, ένσημα. https://
swr.gr/pQqrs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής πληροφορικής με
εμπειρία και άδεια διδασκαλίας πληροφορικής για σταθερή συνεργασία με καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας, άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας, διάθεση
για συνεργασία, εμπειρία σε εξετάσεις
πληροφορικής, μισθός, ένσημα. https://
swr.gr/bdlDs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με εμπειρία στη μελέτη
όλων των τάξεων του δημοτικού, κάτοικος
Καλλιθέας ή γειτονικών περιοχών. https://
swr.gr/Wgr7Z

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ZHTEITAI από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή των Αθηνών / της Αν. Αττικής.
Απαραίτητη η κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ
Ν. 2518/97 σε ισχύ. Τηλ.: 6983 098380.
https://swr.gr/dexma
ZHTEITAI από την Alfa Hellas Security
προσωπικό ασφαλείας για εργασία στην
περιοχή&nbsp;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&nbsp;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&nbsp;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&nbsp;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&nbsp;του Βόλου. Απαραίτητη η
κατοχή άδειας εργασίας ΙΕΠΥΑ Ν2518/97
σε ισχύ. Τηλ: 2610 220274. https://swr.
gr/I3V15

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από την εξαγωγική βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο. Απαραίτητη η
γνώση αγγλικών, Corel, Photoshop, InDesign.
Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Τηλ.:
2310 728500. https://swr.gr/u3XhV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από όμιλο συμβούλων
και εκπαίδευσης με γνώσεις Illustrator
και Photoshop και εμπειρία τουλάχιστον 4
χρόνων. Απογευματινή εξωτερική ή μόνιμη
απασχόληση. Γνώσεις After Effects και
HTTML. Kωδικός θέσης: Graf.1. https://
swr.gr/jagkw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας/τρια για πλήρη απασχόληση στο δημιουργικό από το κέντρο
ψηφιακών εκτυπώσεων «Αλεξανδρής» στη
Γλυφάδα Αττικής. Επιθυμητή η εμπειρία στη
χρήση ψηφιακών εκυπωτικών, πλότερ και
κοπτικών. https://swr.gr/ZwbN7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών στη
ΒΙΠΕΘ γραφίστας/τρια. Άριστες γνώσεις
Corel (PC), γενική χρήση Η/Υ και αγγλικά.
Θα προτιμηθούν οι έχοντες εμπειρία σε
επιγραφές, plotter αυτοκόλλητων, Autocad,
ψηφιακές εκτυπώσεις. CV και portfolio.
Κωδικός: ΓΡΑΦ-Θ. https://swr.gr/PAi2a
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη δημιουργική ομάδα
της Social Future ταλαντούχος graphic
designer. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι
εξοικειωμένος με το Adobe Photoshop,
το Illustrator και το InDesign. https://swr.
gr/F2lgw

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί εσωτερικοί και εξωτερικοί συντάκτες
στον τομέα των κλαδικών περιοδικών Β2Β.
Αντίστοιχη προϋπηρεσία σε επιχειρηματικά έντυπα απαραίτητη. Κωδικός θέσης:
Β2Β0918. https://swr.gr/qy8fp

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ διοικητικό προσωπικό για τη
διαχείριση γραφείου κίνησης, αποθήκης,
εργατικού δυναμικού και επικοινωνία με
προμηθευτές για παραγγελίες και παραλαβές υλικών. Απαραίτητη η εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση. Βιογραφικά: 210 5122555.
https://swr.gr/VQJXh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο άτομο για το τμήμα
διοίκησης. Απαραίτητη η γνώση οικονομικών
ή διοίκησης επιχειρήσεων ή marketing.
https://swr.gr/0OBlG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία εμπορικός
διευθυντής με τουλάχιστον τριετή εμπειρία.
https://swr.gr/hapoB
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

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ παιδαγωγός για μελέτη και φύλαξη 7χρονου παιδιού καθημερινά 17:0019:30. Περιοχή: Νέος Κόσμος. Τηλ.: 6936
008185. https://swr.gr/ZT8aL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσκαλος/α για εργασία σε κέντρο
μελέτης με εμπειρία. Κάτοικος Καλλιθέας
ή γύρω περιοχών. https://swr.gr/E6CKN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια αγγλικών με
εμπειρία στην προετοιμασία για πτυχία
γλωσσομάθειας για μερική απασχόληση
σε ΚΞΓ. Απαραίτητη η θετική διάθεση και η
εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση. https://swr.gr/somOG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με διδακτική εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο
μελέτης για τρίωρη καθημερινή απασχόληση με παιδιά γυμνασίου. https://
swr.gr/jRQq6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός με διδακτική εμπειρία
δύο τουλάχιστον ετών από κέντρο μελέτης για
τρίωρη καθημερινή μεσημεριανή απασχόληση
με παιδιά γυμνασίου. https://swr.gr/hfEtc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές μαθηματικών με
πενταετή τουλάχιστον φροντιστηριακή
εμπειρία σε Β’ και Γ’ λυκείου και 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 καθηγητής ξενοδοχειακών
σπουδών από αθηναϊκό εκπαιδευτικό όμιλο.
Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση. Κωδικός: KΞ_07_2018. https://swr.
gr/2VfOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών όλων των
επιπέδων με τεκμηριωμένη προϋπηρεσία
από κέντρο ξένων γλωσσών στην περιοχή της λεωφ. Αλεξάνδρας – Γκύζη. 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 άτομο για θέση γραμματειακής
υποστήριξης. Απαραίτητες προϋποθέσεις
πτυχίο σε διοικητικό ή οικονομικό κλάδο
και προϋπηρεσία. https://swr.gr/YqHrA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την CompuForce Ltd γραμματέας διοίκησης. Αρμοδιότητες: παρακολούθηση αλληλογραφίας, συντονισμός
εργασιών, σύνταξη προσφορών, διαχείριση
παραγγελιών. Απαραίτητες άριστες γνώσεις: Ms Office, CRM, αγγλικά. Επιθυμητή η
γνώση λογιστικών προγραμμάτων. https://
swr.gr/axXOB

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για γραμματειακή στελέχωση από κέντρο διά βίου μάθησης στο
κέντρο της Αθήνας. https://swr.gr/6ztiv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία γραμματέας διοίκησης. Απαραίτητη η άριστη γνώση
Η/Υ και αγγλικών. Τουλάχιστον τριετής
εμπειρία. https://swr.gr/AzB7u
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ελληνική βιομηχανία στην
Αττική υπάλληλος γραφείου. Θα εκτιμηθούν
πτυχίο ΑΕΙ/TEI, καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, καλή γνώση Η/Υ, κατοχή
διπλώματος οδήγησης. Απαραίτητα: Υπευθυνότητα και όρεξη για εργασία. https://
swr.gr/DMK7b
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης από εταιρία HR για λογαριασμό
πελάτη της, ΙΕΚ στα νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Κωδικός θέσης: secret.
support2. https://swr.gr/E0hFm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος προώθησης (call
center) από εταιρία HR για λογαριασμό
πελάτη της, κέντρο εκπαίδευσης και
συμβουλευτικής. Κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ/
ΤΕΙ. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Κωδικός θέσης: Callc.1. https://swr.gr/oYt1s
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από συνεργείο φορτηγών στον
Άγιο Στέφανο Αττικής υπάλληλος γραφείου
με γνώσεις λογιστικής και αγγλικής γλώσσας.
Ικανότητα επικοινωνίας. Τηλ. επικοινωνίας:
6973 697034. https://swr.gr/ihOLx
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αντιπροσωπία υλικών
εκτύπωσης για γραφικές τέχνες άτομο
με προϋπηρεσία άνω των 2 ετών σε θέση
αποθηκάριου, παραγγελιοληψίας, τιμολόγησης, διευθέτησης διανομών. Περιοχή:
Περιστέρι, Αθήνα. https://swr.gr/AHV2f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από χρωματοπωλείο στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης πωλητής καταστήματος
για πλήρη απασχόληση. Ελάχιστο επίπεδο
σπουδών: λύκειο. Δίπλωμα για Ι.Χ. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.
https://swr.gr/rSBqO
YACHTING company is seeking candidate
for sales secretary. Candidates should have
excellent knowledge of English (written and
oral) and PC literacy. https://swr.gr/iu6Oe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Κ.Α. Ζαζόπουλος Α.Ε.Β.Ε.
στέλεχος για το customer service (διαμορφώνεις προτάσεις προϊόντων, επικοινωνία πελατών και πωλητών). Προϋποθέσεις: απόφοιτος
λυκείου, γνώσεις Η/Υ, αγγλικά. Κωδικός για
τη θέση: zzCS. https://swr.gr/03ML2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο υπάλληλος (travel agent) για το τμήμα MICE,
απόφοιτος ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων
με γνώση αγγλικών. https://swr.gr/9AWXn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο υπάλληλος (travel agent) για το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών (counter), απόφοιτος
ΤΕΙ τουριστικών επιχειρήσεων με γνώση
αγγλικών. https://swr.gr/qTKfE
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καθηγητές/τριες αγγλικών,
γαλλικών και κινεζικών για συνεργασία με
καταξιωμένο όμιλο πολυετούς λειτουργίας στα νότια προάστια. Καλό βιογραφικό,
εργασιακό ήθος, διάθεση για σταθερή συνεργασία, εμπειρία, συστάσεις, ευκαιρίες
εξέλιξης, μισθός, ένσημα. https://swr.gr/
YJkES
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με άπταιστα
αγγλικά για πλήρη απασχόληση. Παρέχεται
βασικός μισθός, άμεση πρόσληψη. Τηλ.:
2130 882966. https://swr.gr/DKiYy
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ανώνυμη εταιρία με
έδρα τη Βουλιαγμένη και πρόσβαση στο
μετρό Ελληνικού 20 άτομα για τη θέση του
υπαλλήλου γραφείου στο τμήμα πιστωτικού
ελέγχου. Γνώσεις χειρισμού υπολογιστών.
https://swr.gr/P7ZwT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
copywriter με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία.
https://swr.gr/ytWj5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλληλος γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα
εισαγωγών. Απαραίτητα: γνώση αγγλικών,
MS Οffice, εμπειρία στις διαδικασίες εισαγωγών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε
εισαγωγές από τρίτες χώρες και η γνώση
ERP Softone. https://swr.gr/IzVqn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά
υπάλληλος γραφείου για μερική απασχόληση με ωράριο 17:00-21:00. Απαραίτητα
προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, άριστη γνώση
αγγλικών, άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.
gr/0HS6P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου με προϋπηρεσία σε μεταφορική εταιρία για έκδοση
φορτωτικών στην περιοχή του Αιγάλεω.
https://swr.gr/yDQOB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας νεαρός από την
Euromedica – Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης
για άμεση κάλυψη της απογευματινής και
της βραδινής βάρδιας στην κεντρική γραμματεία. Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής,
επιθυμητή η εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
https://swr.gr/qXUAo
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ υπάλληλοι γραφείου από
εταιρία εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.
https://swr.gr/PtBxD

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 γραμματέας από εκδοτική εταιρία
στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Προϋπηρεσία
απαραίτητη. Θα προτιμηθούν υποψήφιες
από κοντινές περιοχές. Κωδικός θέσης:
Secr0918. https://swr.gr/dbNkx
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
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 γραμματείας/εξυπηρέτησης πελατών από ιδιωτικό ΚΤΕΟ στη
Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη η προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση σε ιδιωτικό ΚΤΕΟ με
ελαφρά και βαρέα οχήματα. https://swr.
gr/RCyJM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία έμπειρη πωλήτρια/
τηλεφωνήτρια για επιβεβαίωση και διαχείριση παραγγελιών και καταχωρίσεις.
Παρέχεται σταθερός μισθός, bonus και
ασφάλιση. 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 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
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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από εμπορική εταιρία με άριστη γνώση αγγλικών,
άριστη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
και άριστη γνώση χρήσης Autocad. Επιθυμητή η προϋπηρεσία στον χώρο των
οχημάτων. https://swr.gr/nbALV
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ τελειόφοιτοι ιατρικής, 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
SEEEKING FOR foreman (by construction
company) with experience in bridge
construction for projects in Kuwait City.
Fluent English. Knowledge of the Arabic
language will be an added qualification.
https://swr.gr/y9mjM
Ανώνυμη εταιρεία με έδρα το Ζεφύρι ζητεί
οδηγό με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και γνώση
πρακτορείων. https://swr.gr/zfP6R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χειριστής μηχανημάτων, CNC
Router 2D με εμπειρία από την εξαγωγική
βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο. Είδος
εργασίας: Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 2310
728500. https://swr.gr/AJc1l
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ διανομείς με αυτοκίνητο από
εταιρία τροφίμων. https://swr.gr/UZ3dH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος εσωτερικών και
εξωτερικών εργασιών από τα ανθοπωλεία Pierros LCDF στo Χαλάνδρι. Πλήρης
απασχόληση, συνεχές ωράριο. https://swr.
gr/N5W0p
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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίου/Τ.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 τεχνολόγος τροφίμων για την
παραγωγή ζάχαρης/σιροπιού από χυμό
φραγκόσυκου. Η διαδικασία που πρέπει
να ακολουθηθεί (paper) για την παραγωγή
θα δοθεί από την εταρία. Πληροφορίες στο
6997 661039. https://swr.gr/pIh0e
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί επαγγελματίες διορθωτές κειμένων.
Αντίστοιχη προϋπηρεσία απαραίτητη. Πλήρης
απασχόληση, βασικός μισθός. Κωδικός θέσης: ΔΕ0918. https://swr.gr/Iw5FO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
μοριακός βιολόγος με τουλάχιστον 3ετή
εμπειρία. https://swr.gr/QDdmZ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός μηχανικός/χημικός
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων για το
τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης. Επιθυμητή
η προϋπηρεσία στο αντικείμενο. https://
swr.gr/qjFfv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μοριακός βιολόγος τμήματος
πωλήσεων εταιρίας, πτυχιούχος με 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: 09:00-15:00. 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ restaurant manager από το
εστιατόριο KOOC Τaverna Secrets Costa
Navarino με πάθος για άριστη εξυπηρέτηση, όρεξη για δουλειά και καλή γνώση
αγγλικών. https://swr.gr/b0U35
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από αθηναϊκό εκπαιδευτικό όμιλο
καθηγητής ζαχαροπλαστικής/ αρτοποιίας.
Πενταετής εκπαιδευτική εμπειρία απαραίτητη.Τύπος απασχόλησης: Πλήρης. Κωδικός
θέσης: KΖ_09_2018. https://swr.gr/IBZ4n

LOGISTICS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός/διανομέας στα Ιωάννινα
για την Intraclean. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Διανομή με mini van εντός πόλης.
Πληροφορίες: 26510 21619. https://swr.
gr/UWSlH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εισαγωγική εταιρία οδηγός
αυτοκινήτου για διανομές προϊόντων εντός
Αττικής. Απασχόληση: Πενθήμερη, 8ωρη.
Απαιτούμενα προσόντα: Δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας C1, απολυτήριο λυκείου.
Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες.
https://swr.gr/PktEa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σε κατάστημα τεντών με
δίπλωμα αυτοκινήτου. https://swr.gr/MetCX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από εταιρία διακίνησης
βιβλίου μόνο για τον μήνα Σεπτέμβριο, κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου και μηχανής.
https://swr.gr/AYFz9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός Ι.Χ. από όμιλο επιχειρήσεων στα νότια προάστια για διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών και μεταφορές
προσώπων. Τηλ.: 210 8918000. https://
swr.gr/v3K0L
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεταφορική εταιρία οδηγός
για διανομές, περισυλλογές με 8τονο φορτηγό εντός Αττικής. https://swr.gr/YjUyq
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ οδηγοί με δίπλωμα 3ης 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 από εμπορική εταιρία επαγγελματίας οδηγός με δίπλωμα Δ’ κατηγορίας για
λεωφορεία. Η εταιρία προσφέρει πλήρες
ωράριο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στον
χώρο. https://swr.gr/kGFLM

MARKETINGΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος full ή part time για
τη στελέχωση δημοσίων σχέσεων/διαφήμισης. Πλήρως ικανοποιητικές απολαβές.
Παρέχεται εκπαίδευση. https://swr.gr/5w2bt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία marketing
director. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ.
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/QvHbo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία στα
βόρεια προάστια για διαχείριση e-shop με
προϊόντα τεχνολογίας. Απαραίτητη η καλή
γνώση υπολογιστή. https://swr.gr/lefSq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
άτομο με γνώσεις internet, marketing με
τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. https://swr.
gr/2lv9x
LOOKING for digital marketing assistant.
Create the social media strategy and social
media posts and campaigns, engaging
with customers through social media,
report back monthly and evaluate return
on investment on the various platforms,
CMS administration. https://swr.gr/M6kZ2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing director. Απαραίτητη
η άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/rVndt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος marketing – διοίκησης
επιχειρήσεων. https://swr.gr/GQKi0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος πλήρους ή μερικής
απασχόλησης για την εμπορική στελέχωση
ενημερωτικού site. Πλήρως ικανοποιητικές απολαβές. Απαραίτητες γνώσεις social
media, υπολογιστή. Παρέχεται εκπαίδευση.
https://swr.gr/b49iz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη
υπάλληλος γραφείου με γνώσεις digital
marketing. Απαραίτητα προσόντα: απόφοιτος
ΑΕΙ, άριστες γνώσεις διαχείρισης ιστοσελίδων, εφαρμογών social media. https://
swr.gr/yxk6T
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη
υπάλληλος στο τμήμα marketing με τα παρακάτω προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
επικοινωνιακός/ή, άριστα αγγλικά και
γνώση H/Y. Απαραίτητη η προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/iXZ7r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία στα βόρεια
προάστια άτομο για το τμήτα του internet
marketing και συγκεκριμένα για τη διαχείριση e-shop. https://swr.gr/MYBE0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing assistant από 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος τελειόφοιτη/ος
marketing με άριστες γνώσεις πληροφορικής, υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ
Αμπελοκήπων και Νέου Ψυχικού, για
πρωινή μερική απασχόληση. https://swr.
gr/K5λυκείου, ερασιτεχνικό δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, με ικανότητα χρήσης
Η/Υ. Εμπειρία απαραίτητη. Βιογραφικά και
στο φαξ: 210 9932452. https://swr.gr/rnizy
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στο Κορωπί υπάλληλος αποθήκης για picking με γνώσεις
PDA και προϋπηρεσία στον χώρο των
ζωοτροφών. https://swr.gr/ysNXp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο επιχειρήσεων εστίασης στο κέντρο της Αθήνας αποθηκάριος
με ανάλογη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών.
https://swr.gr/OtWD2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης/συσκευαστής
από εμπορική εταιρία. Τουλάχιστον τριετής
εμπειρία. https://swr.gr/SIlfK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος
logistics. Απαραίτητη η άριστη γνώση Η/Υ.
Τουλάχιστον τριετής εμπειρία. https://swr.
gr/ux7EM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος αποθήκης από εισαγωγική εμπορική εταιρία στο Κορωπί
με γνώσεις προγραμματων WMS και ERP,
διοικητικές ικανότητες, γνώσεις αγγλικών.
https://swr.gr/0OTLE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός αποθήκης από Α.Ε. με
έδρα την Παλλήνη. https://swr.gr/bMGey
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος logistics. Απαραίτητη
η άριστη γνώση Η/Υ. https://swr.gr/mEFuI

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αποθηκάριος/συντηρητής με
δίπλωμα οδήγησης από εμπορική – κατασκευαστική εταιρία για μόνιμη απασχόληση.
Κύριες αρμοδιότητες: Διαχείριση αποθήκης,
συντήρηση/καθαριότητα βιομηχανικού κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου. Αποστολή
βιογραφικών με την ένδειξη «Αποθηκάριος».
https://swr.gr/sX14Z
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ εργάτες από μεταφορική εταιρία στην Κατερίνη για άμεση πρόσληψη.
Τηλ.: 2351 305241. https://swr.gr/sm41f
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:
09:00-15:00. https://swr.gr/hofgU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παραγωγής με έδρα
το Καματερό, εργάτης αποθήκης για πλήρη
απασχόληση. Δίπλωμα προαιρετικό. https://
swr.gr/e7HzF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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/xS8Eiαρτοποιίας.
Πενταετής εκπαιδευτική εμπειρία απαραίτητη. Τύπος απασχόλησης: Πλήρης. Κωδικός
θέσης: KΖ_09_2018. https://swr.gr/IBZ4n
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος μπουφετζής για εργασία πλήρους απασχόλησης με άρτια γνώση
τυριών και αλλαντικών σε deli στα βόρεια
προάστια της Αθήνας. Ικανότητα άριστης
επικοινωνίας. https://swr.gr/aDM0U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort για
τη θερινή σεζόν του 2019 (Απρίλιος-Οκτώβριος) προσωπικό κουζίνας. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/8KZig
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) άτομα για μπουφέ. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/Bcr3t
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) άτομα για σέρβις. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/2cyzf
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) barmen/barwomen. Πληροφορίες στο 28250 32075. https://swr.gr/jWyUH
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη στην Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής. Πλήρης
απασχόληση, άμεση πρόσληψη. Παροχές:
Εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης.
https://swr.gr/KosGf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για chocolaterie
– patisserie. Δεξιότητες επικοινωνίας,
ομαδικό πνέυμα. Πλήρης απασχόληση,
άμεση πρόσληψη. Εργασία σε βάρδιες.
Παροχές: Eκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
https://swr.gr/5xd6P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρα με γνώσεις μπουφέ
για σταθερή απασχόληση σε καφέ στην
Κηφισιά. Προϋπηρεσία θα εκτιμηθεί. Τηλ.:
6944 885009. https://swr.gr/TFSns
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ bartender/baristas στο Μοναστηράκι με καλή γνώση cocktails για
μόνιμη απασχόληση από κορυφαίο bar
– restaurant. Απαραίτητη προϋπόθεση η
προϋπηρεσία. https://swr.gr/TGLsh

ZHTOYNTAI σερβιτόροι στο εμπορικό
τρίγωνο Πλάκα-Μοναστηράκι από top
πολυχώρο της Αθήνας. https://swr.gr/nSzV9
ZHTOYNTAI άτομα από top πολυχώρο
της Αθήνας για θέσεις service. https://
swr.gr/ODxAW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβοτόρος/α για 12μηνη απασχόληση σε all day cafe – εστιατόριο στο
Κολωνάκι. https://swr.gr/tDj9a
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από trattoria στο
Κολωνάκι για 12μηνη απασχόληση. https://
swr.gr/BXJRp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αρτοποιός για full time εργασία
σε bakehouse στο Κολωνάκι. https://swr.
gr/6zbtE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εξυπηρέτηση παιδικών πάρτι από επιχείριση paintball
στον Εύοσμο. Θα προτιμηθούν άτομα με
προϋπηρεσία σε service και παιδότοπο.
Τηλ.: 6999 845080, 6973 419809. https://
swr.gr/QvqBz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τo εστιατόριο ΙΤ στο Κολωνάκι έμπειρος/η Α’ σερβιτόρος/α για
πλήρη ή μερική απασχόληση. Απαραίτητη
η προϋπηρεσία και η άριστη γνώση σέρβις.
https://swr.gr/hkm3d
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόρος και βοηθός σερβιτόρου με εμπειρία από ιταλικό εστιατόριο
στο Παλαιό Φάληρο. https://swr.gr/SGz5m
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός πιτσαδόρου με εμπειρία
από ιταλικό εστιατόριο στο Παλαιό Φάληρο.
https://swr.gr/HP8Ty
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Αθήρι στον
Κεραμεικό βοηθός σερβιτόρου. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία.
https://swr.gr/1lIf3
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere
και από τον consultant ex. chef Αξιώτη
Παράσχο για το 2019 σερβιτόροι. https://
swr.gr/TkbWC
ZHTΕΙTAI από το ξενοδοχείο Belvedere
και από τον consultant ex. chef Αξιώτη
Παράσχο για το 2019 ζαχαροπλάστης.
https://swr.gr/jPdo9
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere και
από τον consultant ex. chef Αξιώτη Παράσχο
για το 2019 Α’, Β’ και Γ’ μάγειρες ζεστής
και κρύας κουζίνας. https://swr.gr/AGvir
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το εστιατόριο Duck Private
Cheffing στη Θεσσαλονίκη λαντζιέρης/α
με προϋπηρεσία σε εστιατόριο. https://
swr.gr/YGN1R
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τραπεζοκόμος για κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στο Ζούμπερι Αττικής.
https://swr.gr/Aianv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για εργασία σε αναψυκτήριο. Πρωινό πενθήμερο. Περιοχή: Κορωπί.
https://swr.gr/DG7jv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για παρασκευή καφέ,
ροφημάτων, σάντουιτς και γρήγορων
γευμάτων από καφετέρια στο Παλαιό
Φάληρο. https://swr.gr/pQBZi
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από ξενοδοχείο στην Κέρκυρα
250 κλινών μάγειρας και βοηθός μάγειρας
με προϋπηρεσία. https://swr.gr/TU5jp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη/ισσας
στην Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής.
Πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσληψη,
εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές εξέλιξης.
https://swr.gr/jWYoR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο εστιατορίων assistant
F B manager για εκτέλεση παραγγελιών/
παραλαβών, παρακολούθηση κοστολογίων
και καταχώριση τιμολογίων. https://swr.
gr/DFZ2f
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ σερβιτόροι για service από
all day cafe – restaurant στην περιοχή
του Νέου Ψυχικού. https://swr.gr/GlBdN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre εστιατορίου με εμπειρία,
οργανωτικές δυνατότητες, γνώσεις εκδηλώσεων και δεξιώσεων για ξενοδοχείο
στην Καλαμπάκα. https://swr.gr/yOZm5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 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
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre d’ για το εστιατόριο ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας. https://
swr.gr/h45dn
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 καφέεστιατόριο στα Σπάτα. Tηλ: 210 6635615,
ώρες επικοινωνίας: 12:00-23:00. 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
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
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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
SEEEKING FOR engineer (by construction
company) with experience in bridge
construction for projects in Kuwait City.
Fluent English. Knowledge of the Arabic
language will be an added qualification.
https://swr.gr/bfAIF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης
από κατασκευαστική – εμπορική εταιρία για
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικού/
εξωτερικού service. Αποστολή βιογραφικών
με την ένδειξη «Αυτοματιστής». https://
swr.gr/we7jm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοματιστής ΑΕΙ/ΤΕΙ με γνώσεις
ηλεκτρονικών, Η/Υ και δίπλωμα οδήγησης
από κατασκευαστική – εμπορική εταιρία για
μόνιμη απασχόληση στο τμήμα εσωτερικού/
εξωτερικού service. Αποστολή βιογραφικών
με την ένδειξη «Αυτοματιστής». https://
swr.gr/8MwXN

ΖΗΤΕΙΤΑΙ χημικός/χημικός μηχανικός
από εταιρία γεωργικών φαρμάκων ως
formulation/R D scientist στο αντίστοιχο
τμήμα της εταιρίας. Προϋπηρεσία στο αντικείμενο επιθυμητή. https://swr.gr/LMYy3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικοί και υπεύθυνοι
μεταφοράς και διαχείρισης υλικών/μηχανημάτων με εμπειρία σε έργα φυσικού
αερίου και ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες
από τον όμιλος J P–ΑΒΑΞ. Πολύ καλή γνώση
της αραβικής και της αγγλικής γλώσσας.
https://swr.gr/YCJLl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία παροχής υπηρεσιών
στον χώρο των εκτιμήσεων επαγγελματικών
ακινήτων στέλεχος με σπουδές μηχανικού.
Ολιγόχρονη εμπειρία στο αντικείμενο επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη. https://swr.gr/vIgYO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αρχιτεκτονικού
γραφείου για μόνιμη απασχόληση με έδρα
την Ιθάκη. Απαραίτητη η άριστη χρήση Η/Υ
και σχεδιαστικών προγραμμάτων. Πρότερη
εμπειρία σε πολεοδομικές αδειοδοτήσεις
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/Vmve9
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ μηχανικοί, αρχιτέκτονες και
μηχανολόγοι, απόφοιτοι ΑΕΙ. Απαραίτητα
προσόντα η άριστη γνώση της αγγλικής
και της γερμανικής γλώσσας και ο βαθμός
πτυχίου πάνω από 7. https://swr.gr/Qt1ls
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος μηχανικός από
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 πολιτικός μηχανικός ή δομικών
έργων για εργασία σε χωματουργικά και
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία
απαραίτητη. https://swr.gr/Q6ei7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πολιτικός μηχανικός ή δομικών
έργων για εργασία σε χωματουργικά και
οικοδομικά έργα σε τεχνική εταιρία στη
Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. Εμπειρία
απαραίτητη. https://swr.gr/OnxbD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη βιοτεχνία Φραγκόπουλος
ΑΒΕΕ ηλεκτρόλογος/μηχανολόγος μηχανικός με προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.
Αμοιβή ικανοποιητική. https://swr.gr/i5bOe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων στην
Ανατολική Θεσσαλονίκη χειριστής CNC για
εργασία πλήρους απασχόλησης. https://
swr.gr/GTdB7
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έμπειροι μηχανικοί πωλήσεων
από εταιρία με τριακονταετή παρουσία για
την προώθηση βιομηχανικών συστημάτων
μέτρησης και ελέγχου σε όλη την Ελλάδα.
https://swr.gr/6nQE3
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας ηλεκτρονικός/ηλεκτρολόγος μηχανικός
για την τεχνική υποστήριξη και την υποστήριξη πελατών. Κωδικός: 003. https://
swr.gr/4PGhb
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία εγκαταστάσεων
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας
τελειόφοιτοι ηλεκτρονικοί/ηλεκτρολόγοι
για πρακτική άσκηση. Κωδικός: 002. https://
swr.gr/2aO8i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός/ηλεκτρολόγος,
απόφοιτος ΤΕΙ, από εταιρία συστημάτων
ασφαλείας για τοποθετήσεις και συντηρήσεις. Επιθυμητή η προϋπηρεσία. https://
swr.gr/F0MkR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανολόγος ή ηλεκτρολόγος
μηχανικός (Π.Ε. ή Τ.Ε), με πιστοποίηση στην
ενεργειακή διαχείριση Η/Μ εγκαταστάσεων.
https://swr.gr/ZxOGu
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός-ηλεκτρολόγος
απόφοιτος ΤΕΙ από εταιρία συστημάτων
ασφαλείας για τοποθετήσεις και συντηρήσεις. Επιθυμητή προϋπηρεσία. https://
swr.gr/QF4L6
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 προϊστάμενος συντήρησης, κατά
προτίμηση μηχανολόγος, απόφοιτος τουλάχιστον ΤΕΙ, με γνώσεις ξενοδοχειακής
συντήρησης. https://swr.gr/jgBk6
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άτομα για συνεργείο αυτοκινήτων και φανοποιίας. Σταθερός μισθός.
Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429. https://
swr.gr/7sOhq

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
ΖHTEITAI από γουνοποιητική επιχείρηση στην Καστοριά πατρονίστ για πλήρη
απασχόληση με εμπειρία σε σχεδιαστικά
προγράμματα πατρόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6949 938241. https://swr.gr/sH2wB
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) υπάλληλοι spa. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/P5J9I
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γαζώτρια με εμπειρία στο σταθερό
ύφασμα και το παιδικό ρούχο στη Θεσσαλονίκη. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
Τηλ.: 2310 540225. https://swr.gr/Exezq

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθητικής
στα νότια προάστια. Απαραίτητα προσόντα:
Κάτοχος πτυχίου αισθητικής με προϋπηρεσία σε αντίστοιχο χώρο. Κωδικός θέσης:
Aisthetic. https://swr.gr/kpzqR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνίτρια νυχιών (μανικιούρ/
πεντικιούρ) πιστοποιημένη με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος από ινστιτούτο
spa στην περιοχή των νότιων προαστίων.
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Κωδικός θέσης:
Manicurist2. https://swr.gr/AzF0U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Anagenessis Personal
Clinic αισθητικός. Παρέχεται πλήρης εκπαίδευση σε όλα τα πρωτόκολλα υπηρεσιών
της εταιρίας. Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον. Ευκαιρίες συνεχούς επαγγελματικής
ανάπτυξης. https://swr.gr/Gh6RU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιοτεχνία γυναικείων ενδυμάτων έμπειρη μοντελίστ με γνώσεις
πολυπατρόν. https://swr.gr/AJKuo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής έμπειρη μανικιουρίστ για μερική απασχόληση σε
ευχάριστο περιβάλλον με ευέλικτο ωράριο,
πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. Προσφέρονται αμοιβή αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας,
ασφάλιση και bonus. https://swr.gr/MqLeY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ινστιτούτο αισθητικής έμπειρη αισθητικός για μερική απασχόληση σε
ευχάριστο περιβάλλον με ευέλικτο ωράριο,
πλησίον σταθμού ΗΣΑΠ. Προσφέρονται αμοιβή αναλόγως προσόντων και προϋπηρεσίας,
ασφάλιση και bonus. https://swr.gr/c8Oqs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μανικιουρίστ/τεχνίτρια νυχιών με
γνώσεις manicure, pedicure, ημιμόνιμου,
τζελ από κατάστημα νυχιών στο μετρό Νέου
Κόσμου για 3ήμερη απασχόληση, 8ωρο. Δίδεται μισθός και ΙΚΑ. https://swr.gr/KMkvL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Urbane Skin Spa στην
Αθήνα έμπειρη πωλήτρια υπηρεσιών αισθητικής με διοικητικές ικανότητες. Εμπειρία
σε luxury spa ή ιατρική αισθητική. Οργανωτική, σοβαρή, με έμφαση στην εξυπηρέτηση
πελατών. 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

ΝΟΜΙΚΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός συμβολαιογράφου με
εμπειρία και επικαιροποιημένες γνώσεις
για τη στελέχωση συμβολαιογραφείου στην
Αθήνα (Άρειος Πάγος). Ο/Η βοηθός θα
επικουρεί τη συμβολαιογράφο στα καθήκοντά της συντάσσοντας συμβολαιογραφικές πράξεις και δηλώσεις. https://
swr.gr/Ey0iD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με γνώσεις και εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και σε θέματα
real estate για εργασία σε τεχνική εταιρία
στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. https://
swr.gr/q7AJI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δικηγόρος με γνώσεις και εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και σε θέματα
real estate για εργασία σε τεχνική εταιρία
στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική. https://
swr.gr/rP6Bf

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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
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 πτυχιούχος οικονομικής ή τεχνικής σχολής για απασχόληση σε έργα
καινοτομίας/επιχειρηματικότητας. Επιθυμητά προσόντα: μεταπτυχιακός τίτλος ή/και
εμπειρία. https://swr.gr/9wdmQ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο βοηθοί λογιστή με προϋπηρεσία 6+ χρόνων για λογιστικό γραφείο
στην Αργυρούπολη και για ανώνυμη εταιρία
στα Σπάτα. https://swr.gr/53SkY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία εστίασης με έδρα τα
Σπάτα υπάλληλος λογιστηρίου για πλήρη
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα: Άριστη
γνώση εργατικής, ασφαλιστικής νομοθεσίας
και μισθοδοσίας. https://swr.gr/IKqD8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Δίκτυο για τα Δικαιώματα
του Παιδιού, μη κερδοσκοπικό σωματείο
με σκοπό την προάσπιση των δικαιωμάτων
των παιδιών, βοηθός λογιστή για άμεση
πρόσληψη. https://swr.gr/51bOh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία άτομο για λογιστήριο με αρμοδιότητες την τήρηση ταμείου,
τις συμφωνίες πληρωμών με προμηθευτές
και με εξειδίκευση σε cash flow. Απαραίτητη
η άριστη γνώση Η/Υ. Tουλάχιστον τριετής
εμπειρία. https://swr.gr/eVhtd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από λογιστικό γραφείο στον Άγιο Στέφανο Αττικής για
πλήρη απασχόληση. Απαραίτητο πτυχίο ΑΕΙ,
ΤΕΙ ή ΙΕΚ οικονομικής κατεύθυνσης, πολύ
καλή γνώση αγγλικών, πολύ καλή γνώση MS
Office, ικανότητα τήρησης χρονοδιαγράμματος,
δίπλωμα οδήγησης. https://swr.gr/A10ZT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία γραφικών τεχνών
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη βοηθός
λογιστή με γνώσεις ERP Galaxy. https://
swr.gr/mxQMJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από φαρμακευτική εταιρία βοηθός λογιστή για καταχωρίσεις γενικής/
αναλυτικής λογιστικής και υποστήριξη λογιστηρίου. Προϋπηρεσία 2 ετών τουλάχιστον
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/y40zK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή, απόφοιτος ΑΕΙ
ή ΤΕΙ. https://swr.gr/Ch7OV
Λογιστικό γραφείο στη Θέρμη αναζητά
βοηθό λογιστή. Προϋπηρεσία επιθυμητή.
Καλή γνώση ενημέρωσης βιβλίων Β’ και Γ’
κατηγορίας, μισθοδοσίας, Η/Υ, λογιστικών
προγραμμάτων, internet. Μέσο μεταφοράς
επιθυμητό. Προσφέρεται εξαιρετικό περιβάλλον εργασίας, ικανοποιητικός μισθός,
ασφάλιση. https://swr.gr/n6g8Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ταξιδιωτικό γραφείο βοηθός
λογιστή για λογιστήριο, απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ
με γνώση αγγλικών. https://swr.gr/KqIHv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για τη στελέχωση
του τμήματος εισπράξεων (credit collection
department). Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο
οικονομικών σπουδών, πτυχίο αγγλικής
γλώσσας, προϋπηρεσία τουλάχιστον 2
ετών. https://swr.gr/MGasm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ λογιστής, απόφοιτος ΑΕΙ Tμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών.
Απαραίτητα προσόντα η άριστη γνώση της
αγγλικής και της γερμανικής γλώσσας και
ο βαθμός πτυχίου πάνω από 7,5. Αντίστοιχη εμπειρία θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/X0Kvw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε λογιστικό γραφείο
με πολύ καλές γνώσεις μισθοδοσίας-ΕΡΓΑΝΗ. https://swr.gr/sXJNL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά
λογιστής/λογίστρια για πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
άριστη γνώση αγγλικών και σχετικής ορολογίας, γνώση μισθοδοσίας, ΦΠΑ κ.λπ.,
άριστη γνώση υπολογιστών. https://swr.
gr/2uQv3
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ λογιστές και βοηθοί λογιστών
με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία. https://
swr.gr/LWNvU

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τα Imaginarium administrative
assistant για ετήσια σύμβαση απασχόλησης
με απαραίτητες γνώσεις αγγλικών, Office και
προηγούμενη εμπειρία σε μηχανογραφημένο
λογιστήριο. Γνώση ισπανικών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν. Πλήρης απασχόληση.
https://swr.gr/pz9QE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή από την Energiers
Α.Ε. Απαραίτητα: Πτυχίο ΑΤΕΙ/ΤΕΙ σε σχετικό
αντικείμενο, άριστη γνώση Η/Υ, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών και άριστη γνώση
χρήσης προγράμματος μισθοδοσίας Epsilon.
https://swr.gr/3WJOc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός λογιστή με επιθυμητή
προϋπηρεσία. Θα προτιμηθούν άτομα από
το Μάτι και τις γύρω περιοχές. https://
swr.gr/GFD8y
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 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

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστή εκδοτική – βιβλιοδετική εταιρία ανειδίκευτος εργάτης/τρια.
Άμεση πρόσληψη. Ασφάλιση στο ΙΚΑ. Περιοχή: Κοντά στην Ιερά Οδό. https://swr.
gr/fIkth
ZHTOYNTAI εργάτριες για την παραγωγή από την εξαγωγική βιομηχανία FDS
Lighting στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Πλήρης
απασχόληση. Τηλ.: 2310 728500. https://
swr.gr/L9Xgq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία χημικών στο
Κορωπί εργατοτεχνίτης/χειριστής μηχανών
για το τμήμα παραγωγής της. Κυλιόμενες
βάρδιες. https://swr.gr/5ASTo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη φαρμακοβιομηχανία
DocPharma ζυγιστής/παρασκευαστής
φαρμάκων και συμπληρωμάτων διατροφής,
χειριστής μηχανημάτων ζύμωσης, ανάμειξης,
ξήρανσης, με εμπειρία σε αντίστοιχη θέση.
https://swr.gr/KRFfU
ZHTOYNTAI από μεγάλη εξαγωγική βιομηχανία εργάτες για πενθήμερη πλήρη
εργασία. Προϋπηρεσία σε βιομηχανική ή
βιοτεχνική εταιρία θα προσμετρηθεί θετικά.
https://swr.gr/OI0X8

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
SEEKING FOR junior computer validation
specialist. Requirements: independently
perform CVS projects in an international
environment, support projects as validation
support, help to develop validation strategies
and play a key support. https://swr.gr/oFf73
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
web designer για δημιουργία Wordpress
sites με γνώσεις Adobe Photoshop και
Illustrator. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία.
https://swr.gr/QE1zr
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός μηχανικός εφαρμογών για συναρμολόγηση PCB, ηλεκτρικές μετρήσεις, κατασκευή καλωδιώσεων.
Απαραίτητα προσόντα: Πτυχιούχος ηλεκτρονικός/ηλεκτρολόγος μηχανικός, εξαιρετική κατανόηση αναλογικών/ψηφιακών
κυκλωμάτων, γνώση αγγλικών. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για
άνδρες υποψηφίους. https://swr.gr/OGW9k
ΖΗΤΕΙΤΑΙ junior web developer με γνώσεις σε Joomla, Wordpress από εταιρία
internet. Μόνιμη πενθήμερη εργασία με
συνεχές ωράριο. Μισθός και ασφάλιση
ΙΚΑ. Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας. https://swr.gr/Cz9ju
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός με πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών, εμπειρία σε hardware/
software integration, software validation
και testing, αγγλικά, δυνατότητα ταξιδιών.
Προαιρετικές απαιτήσεις: Μεταπτυχιακό
Επιστήμης Η/Υ, εμπειρία στην ανάπτυξη
embedded software σε C. https://swr.
gr/HT61Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μηχανικός Η/Υ για ημιαπασχόληση, έμπειρος σε δίκτυο 11 χρηστών και
2 servers. Απαραίτητες γνώσεις Microsoft
Exchange Server, Small Business Suite,
Entersoft ERP και γενικώς σε ανάγκες
επιχειρήσεων. https://swr.gr/Ok7yp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φοιτητής Πληροφορικής ή τελειόφοιτος πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, αριστούχος,
να διαμένει υποχρεωτικά στην περιοχή
των Αμπελοκήπων ή του Ψυχικού ή του
Αμαρουσίου (εγγύς βόρεια προάστια) για
μερική πρωινή απασχόληση σε ιατρικό site.
Τηλ.: 210 6469666. https://swr.gr/YAQGm

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία τεχνικός/μηχανογράφος. Εμπειρία στην τεχνική υποστήριξη.
Γνώσεις σχετικές με βάσεις δεδομένων
(MS SQL Server) και εμπειρία στην υποστήριξη εφαρμογών θα εκτιμηθούν. Δίπλωμα
δικύκλου και αυτοκινήτου. Εκπληρωμένες
στρατιωτικές υποχρεώσεις. Ομαδικό πνεύμα.
https://swr.gr/mX4vS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ software engineer από εταιρία.
Επιθυμητά προσόντα: Άριστη γνώση Visual
Studio 2008 και άνω και C#. Άριστη γνώση MS SQL. Πτυχίο ανώτερης/ανώτατης
σχολής. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Προηγούμενη σχετική εμπειρία
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/iqrsv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία πληροφορικής
computer engineer με γνώσεις router,
firewall, exchange server, Hyper V, Active
Directory, με δίκυκλο. Ικανοποιητικές αποδοχές. Απαραίτητη προϋπηρεσία 3 ετών.
https://swr.gr/m1j5V
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από επιχείρηση παροχής υπηρεσιών internet στη Θεσσαλονίκη προγραμματιστής με άριστη γνώση php, mysql, css3
για ανάπτυξη ιστοσελίδων και εμπειρία
στην πλατφόρμα Wordpress/Woocommerce.
https://swr.gr/MxO5L
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ από κατάστημα
πληροφορικής στον Πειραιά για πλήρη
απασχόληση. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και η προϋπηρεσία. https://swr.
gr/4RL8A
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 προσφορών – προτάσεων. https://
swr.gr/eiQxX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ή φοιτητής πληροφορικής αριστούχος για διαχείριση ιατρικού
site. Να διαμένει Αμπελοκήπους, Ψυχικό
(υποχρεωτικό). Τηλ.: 210 6718080, 6976
654854. https://swr.gr/plx9H
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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. 2018-08-17 09:37:00
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής ή web designer
για ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή: Αμπελόκηποι Αττικής. Τηλ.: 6976 654854 (09:3014:30). 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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από εταιρία εμπορίας
κοπτικών εργαλείων μετάλλου για πλήρη απασχόληση. Οι υποψήφιοι θα πρέπει
να διαθέτουν μηχανολογικές γνώσεις ή
εμπειρία σε μηχανουργείο. Απαραίτητη
η γνώση αγγλικών. https://swr.gr/VspIB
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ δύο άτομα από την αστική μη
κερδοσκοπική Μέλαθρον Οικουμενικού
Ελληνισμού (www.gnl.gr) με 35ετή δραστηριότητα για ειδική εργασία (συνδυασμός
συνέντευξης, δημοσίων σχέσεων, πώλησης)
σε μέλη. https://swr.gr/CLGa2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για την προώθηση ηλεκτρονικής εφαρμογής. Μισθός
και ασφάλιση (εργόσημο). Απαραίτητη η
κατοχή κινητού ή tablet με σύνδεση internet.
https://swr.gr/FSe3B
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για την προώθηση
ηλεκτρονικής εφαρμογής. Παροχές: μισθός
και ασφάλιση (εργόσημο). Απαραίτητη η
κατοχή κινητού ή tablet με σύνδεση internet.
https://swr.gr/0wiXB
ZHTOYNTAI από αστική μη κερδοσκοπική
εταιρία 2 άτομα για το τμήμα διαχείρισης μελών Ελλάδας και εξωτερικού του Μέλαθρον
Οικουμενικός Ελληνισμός. Ευχέρεια λόγου,
ευγένεια. 5ήμερο, 8ωρο. https://swr.gr/57gSD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία υπεύθυνος καταστημάτων λιανικής. Απαραίτητη
η άριστη γνώση Η/Υ. Τουλάχιστον τριετής
εμπειρία. https://swr.gr/h7QOo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής
σε δίκτυο λιανικής. Απαραίτητη η άριστη
γνώση Η/Υ και η άριστη γνώση αγγλικών και
ισπανικών. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία.
https://swr.gr/oNQKG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία πωλητής
σε δίκτυο χονδρικής. Απαραίτητη η άριστη
γνώση Η/Υ. Τουλάχιστον τριετής εμπειρία.
https://swr.gr/YIfZT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τη Social Future υπεύθυνος/η πωλήσεων για την περαιτέρω ενδυνάμωση της ομάδας. Παρέχονται μισθός,
bonus, εκπαίδευση. https://swr.gr/XfbDz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια έμπειρη και δραστήρια
για κατάστημα πώλησης τουριστικών ρούχων στο Μοναστηράκι. Aπαραίτητη η πολύ
καλή γνώση αγγλικών, άμεση πρόσληψη,
μόνιμη εργασία. Τηλ.: 6974 810746. https://
swr.gr/UuIXS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από την PowerSales
πωλητής ηλεκτρολόγος/ηλεκτρονικός
με προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών
(συστήματα UPS). Η/Υ, αγγλικά, ευχέρεια
στην επικοινωνία, όρεξη για δουλειά.
Ελκυστικό πακέτο αποδοχών. Φαξ: 210
2848676. https://swr.gr/3m8XS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E. για το
κατάστημα Αττικής πωλήτρια με ελάχιστη
προϋπηρεσία 3 ετών σε αντίστοιχη θέση,
γνώση αγγλικών, Η/Υ και merchandising.
Ομαδικότητα και ευχέρεια στην επικοινωνία.
https://swr.gr/4hrTj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την Energiers A.E. για το
κατάστημα της Θεσσαλονίκης πωλήτρια
με ελάχιστη προϋπηρεσία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση, γνώση αγγλικών, Η/Υ και
merchandising. Διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες. https://swr.gr/y6LEX
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος καταστήματος/εργάτης
από μεγάλη εταιρία χαλιών για πλήρη απασχόληση σε Νέα Ιωνία, Χολαργό, Ελληνικό.
Απόφοιτος λυκείου, κάτοχος διπλώματος
Β’ κατηγορίας. Φαξ: 210 2772580. Τηλ.:
210 2790121. https://swr.gr/JK1vh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος πωλήσεων με ή
χωρίς προϋπηρεσία από μεγάλη εταιρία
χαλιών για πλήρη απασχόληση στο Ελληνικό, γνώσεις εσωτερικής διακόσμησης
θα ληφθούν υπόψη. Φαξ: 210 2772580.
Τηλ.: 210 2790121. https://swr.gr/6YIxc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλησης με γνώση αγγλικών από κατάστημα
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/PSgyl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής/τρια για πλήρη απασχόληση στο κρεοπωλείο «ΝΙΚΟΣ» στο
κέντρο (Θέρμη Θεσσαλονίκης). Προϋπηρεσία
απαραίτητη στον χώρο των πωλήσεων τροφίμων, εξοικείωση με τη διαχείριση και την
καταμέτρηση χρημάτων. F.: kreatoedesmata.
Τηλ.: 6936 681030. https://swr.gr/OFynY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ταμίας από εστιατόριο στο Κολωνάκι για πρωινή και βραδινή full time
απασχόληση. https://swr.gr/QBHzF
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ merchandiser για το εμπορικό
τμήμα εκδοτικής εταιρίας. Πλήρης απασχόληση, κάτοχος δικύκλου ή αυτοκινήτου.
Προϋπηρεσία στον χώρο του merchandising
επιθυμητή. Κωδικός: MER0918. https://
swr.gr/8Kfte
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος εκπαίδευσης και
πωλήσεων από εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου εκπαιδευτικού
οργανισμού (ΙΕΚ) στα νότια προάστια. Απαραίτητη η προϋπηρεσία. Κωδικός θέσης:
Educat. Consult.1. https://swr.gr/nRaxm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από υπεύθυνη πωλήσεων ειδησεογραφικού site υπάλληλος τηλεφωνικού
κέντρου πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
Απαραίτητες γνώσεις social media. Παρέχεται εκπαίδευση. https://swr.gr/84sXK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία σύμβουλος πωλήσεων επιχειρηματικού λογισμικού. Εμπειρία
σε Β2Β πωλήσεις. Ομαδικό πνεύμα στην
εργασία. Άριστες επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες, ευελιξία. Δυναμική
προσωπικότητα και φιλοδοξία. Καλή γνώση
αγγλικών. Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. https://swr.gr/eWsGL
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για πρόσληψη πωλητές με
προϋπηρεσία από εταιρία τουρισμού. Κάρτα
ανεργίας 3 μήνων και άνω απαραίτητη, καλή
γνώση αγγλικών και Η/Υ και δυνατότητα
για ταξίδια. Βασικός μισθός και bonus.
https://swr.gr/WZTxN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το e-shop.gr πωλητής/τρια
μερικής απασχόλησης για το e-shop Point
στη Νίκαια. https://swr.gr/dLv2Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από αντιπροσωπία μηχανημάτων και υλικών ψηφιακής εκτύπωσης για
γραφικές τέχνες. Απαραίτητη η προϋπηρεσία
σε παρεμφερή κλάδο. https://swr.gr/jknG9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής έμπειρος για προγράμματα ηλεκρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μισθός, ασφάλιση, μεγάλα bonus.
https://swr.gr/GtAJw
Εταιρία ιατρικού λογισμικού, η οποία δραστηριοποιείται στη μηχανογράφηση των
ιατρείων, αναζητά για άμεση πρόσληψη
πωλητή για την ανάπτυξη του δικτύου της.
Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση
ηλεκτρονικών υπολογιστών. https://swr.
gr/htzpo
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την Κ. Α. Ζαζόπουλος
Α.Ε.Β.Ε. στελέχη πωλήσεων χονδρικής.
Συνεκτιμάται προϋπηρεσία στις ηλεκτρικές
συσκευές, γνώση χειρισμού υπολογιστή,
δυνατότητα για ταξίδια εντός Ελλάδας.
https://swr.gr/5kAyC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την K.Α. Ζαζόπουλος στέλεχος
ως σύμβουλος τηλεφωνικών πωλήσεων
και εξυπηρέτησης πελατών. Προϋποθέσεις:
απόφοιτος λυκείου, γνώσεις Η/Υ, αγγλικών.
Συνεκτιμάται κοινωνικότητα και συνέπεια.
Κωδικός για τη θέση: zzSS. https://swr.
gr/oq7Zv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για το εμπορικό τμήμα
εταιρίας ανταλλακτικών αυτοκινήτων στον
Ασπρόπυργο με πολύ καλή γνώση Η/Υ. Απαραίτητη προϋπόθεση η άριστη γνώση Soft1
ή άλλου ERP και το δίπλωμα οδήγησης.
Τηλ.: 6972 259826. https://swr.gr/bnH4U
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής από εταιρία
τροφίμων για την τοποθέτηση των προϊόντων της (τρόφιμα) σε μικρά σημεία του
νομού Αττικής. https://swr.gr/Y4J6K
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής με πάθος για τον τομέα
της τεχνολογίας, προϋπηρεσία τουλάχιστον
1 χρόνου στην τεχνολογία, στην εξυπηρέτηση πελατών ή στις Β2Β πωλήσεις στην
εστίαση. Η εταιρία μας προσφέρει υψηλές
αποδοχές με bonus. https://swr.gr/zdq0T
YACHTING company is seeking candidate
for sales assistant. Candidates should have
excellent knowledge of English (written and
oral) and PC literacy. https://swr.gr/OV0vZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από μεγάλη εταιρία εμπορίας
τροφίμων στην περιοχή της Σίνδου πωλητές
για τον νομό Θεσσαλονίκης Μακεδονίας.
Απαιτούμενο προσόν: εμπειρία στις πωλήσεις τροφίμων/τυροκομικών προϊόντων.
https://swr.gr/C0uQB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη εταιρία εμπορίας τροφίμων στην περιοχή της Σίνδου διευθυντής
καταστήματος για τον nομό Θεσσαλονίκης
Μακεδονίας. Απαιτούμενα προσόντα: εμπειρία στις πωλήσεις τροφίμων/τυροκομικών
προϊόντων. https://swr.gr/IZhja
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με πείρα στις πωλήσεις
καλλυντικών και αρωμάτων για το κατάστημά
μας Boutiue de la Parfumerie στο Κολωνάκι.
Τηλ.: 210 3645420. https://swr.gr/RHTkN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ market developer από την εταιρία
Quality Food Experts με έδρα την Αθήνα
και αντικείμενο τη διανομή FMCG’s για
την οργάνωση του τμήματος πωλήσεων
και έδρα τη Λαμία. https://swr.gr/Y6upN
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 chocolaterie – patisserie
με δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα.
Πλήρης ή μερική απασχόληση σε βάρδιες,
άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφάλιση,
προοπτικές εξέλιξης, άριστο περιβάλλον.
https://swr.gr/uFhqv
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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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
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
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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 απασχόληση, 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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με γνώσεις αγγλικών, ως
ταμίας σε κατάστημα με είδη δώρων στην
πλατεία Βικτωρίας. Μισθός ικανοποιητικός.
Τηλ: 6942 534390. https://swr.gr/FYz0f
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

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΑΓΟΡΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από Α.Ε. στο Μενίδι υπάλληλος
γραφείου μη καπνίζων για το τμήμα εισαγωγών. Απαραίτητα: Άριστη γνώση αγγλικών, MS Οffice, εμπειρία στις διαδικασίες
εισαγωγών. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε
εισαγωγές από τρίτες χώρες και η γνώση
ERP Softone. https://swr.gr/h2H6E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος για το τμήμα προσφορών
από βιομηχανία κουφωμάτων. Εμπειρία σε
αντίστοιχη θέση είναι απαραίτητη. Απαραίτητα
προσόντα: Χρήση υπολογιστή, άριστη γνώση
Themelio, MS Office, αγγλικά. Πληροφορίες:
210 5122555. https://swr.gr/AtkrV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος για μόνιμη εργασία για
το τμήμα αγορών με εμπειρία στον κλάδο
τροφίμων από εταιρία χονδρικού εμπορίου.
Γνώση δημοσίων διαγωνισμών θα εκτιμηθεί.
Απαραίτητη προϋπηρεσία. https://swr.gr/qonkC

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εταιρία 2 άτομα με ελάχιστες
τεχνικές γνώσεις για πρωινή ή απογευματινή
απασχόληση. Κάτοχοι μοτοσικλέτας. Τηλ.:
210 8228183 (ώρες επικοινωνίας: 10:0015:00). https://swr.gr/DinBl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός μηχανικός ή ηλεκτρολόγος με εμπειρία στον βιομηχανικό
αυτοματισμό και στη βιομηχανική παραγωγή
από εκτυπωτική μονάδα με έδρα την Αττική.
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
https://swr.gr/osGKW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός Η/Υ με πολύ καλές γνώσεις σε επισκευές Η/Υ, laptops, κινητών,
tablets. Hardware και software. Περιοχή:
Παγκράτι. Τηλ.: 6947 453888 (ωρες επικοινωνίας: 09:00-21:00). https://swr.gr/3hrWm
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνικός τοποθέτησης συστημάτων
ασφαλείας και συναγερμών από εμπορική
εταιρία στα βόρεια προάστια με τουλάχιστον
3ετή εμπειρία. https://swr.gr/IR5sc
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από κατασκευαστική εταιρία
βοηθός ξυλουργού και βοηθός βαφέα για
μόνιμη απασχόληση. https://swr.gr/zpkPW
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 100 δωματίων στην Κω συντηρητής ηλεκτρολόγος με
γνώσεις υδραυλικού. Προσφέρεται στέγη
και φαγητό. Πληροφορίες στο τηλ.: 6972
260260. https://swr.gr/yNHP9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός υδραυλικού για εργασία
πλήρους απασχόλησης στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Απαραίτητη η προϋπηρεσία στο αντίκειμενο. Τηλ.: 2316 005700 (ώρες επικοινωνίας:
08:00-14:30). https://swr.gr/1Fl37
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργάτης μετάλλου/ηλεκτροσυγκολλητής με εμπειρία από την εξαγωγική
βιομηχανία FDS Lighting στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Πλήρης απασχόληση. Τηλ.: 2310
728500. https://swr.gr/7emCL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από βιομηχανία χημικών στο
Κορωπί εργατοτεχνίτης/χειριστής μηχανών
για το τμήμα παραγωγής της. Κυλιόμενες
βάρδιες. https://swr.gr/mKzYG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτροσυγκολλητής για μόνιμη
απασχόληση στο τμήμα παραγωγής κατασκευαστικής – εμπορικής εταιρίας. Εμπειρία
και πρόσθετες γνώσεις θα συνεκτιμηθούν.
Αποστολή βιογραφικών με την ένδειξη «Ηλεκτροσυγκολλητής». https://swr.gr/WPngo
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ηλεκτρονικός, απόφοιτος ΤΕΙ/ΙΕΚ
με γνώσεις Η/Υ, ηλεκτρονικών επισκευών
και παραγωγής, για μόνιμη απασχόληση στο
τμήμα service κατασκευαστικής – εμπορικής εταιρίας. Αποστολή βιογραφικών
με την ένδειξη «Ηλεκτρονικός». https://
swr.gr/6MWEU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη Φολέγανδρο έμπειρος εφαρμοσμένος τεχνικός
με πολυειδικότητα ως προϊστάμενος συντήρησης, επισκευών και αναβαθμίσεων των
μονάδων για μόνιμη συνεργασία αορίστου
χρόνου. https://swr.gr/ZGEri
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο boutique ξενοδοχείων
στη Φολέγανδρο για μόνιμη απασχόληση
έμπειρος συντηρητής με ειδικότητα ψυκτικού/υδραυλικού. Προσφέρεται αναλόγως
προσόντων αμοιβή, ασφάλιση, καθώς και
στέγη, διατροφή. https://swr.gr/QuhLj
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα από συνεργείο φορτηγών
στον Άγιο Στέφανο Αττικής ηλεκτρολόγος
οχημάτων. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ.
επικοινωνίας: 6973 697034. https://swr.
gr/dSpkI
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από εργοστάσιο επιγραφών
ηλεκτρολόγοι απαραίτητα με ανάλογη προϋπηρεσία και δίπλωμα οδήγησης. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Άτομα
χωρίς προϋπηρεσία δεν θα λαμβάνονται
υπόψη. Προαιρετικά δίπλωμα Γ’ με ΠΕΙ
και αγγλικά. Κωδικός: ΗΛΕ-Θ. https://
swr.gr/V4f38

ZHTΟΥΝTAI από εργοστάσιο επιγραφών
στη ΒΙΠΕΘ τεχνίτες φωτεινών επιγραφών.
Απαραίτητα με ανάλογη προϋπηρεσία και
δίπλωμα οδήγησης. Άτομα χωρίς προϋπηρεσία δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Προαιρετικά
δίπλωμα Γ’ με ΠΕΙ και αγγλικά. Κωδικός:
ΤΦΕ-Θ. https://swr.gr/7Q2Gv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πτυχιούχος χημικός με εμπειρία
στη χρήση και την επισκευή αναλυτικών
οργάνων. Διάθεση για μάθηση, ικανότητα
συνεργασίας, δεξιότητα στην επικοινωνία,
υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στα
ανατιθέμενα έργα. https://swr.gr/Xkx3C
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα επιπλοποιός ή μαραγκός
για τοποθέτηση/συναρμολόγηση επίπλων
σε έργο στο κέντρο της Αθήνας. Τηλ.: 6936
030474, 6974 939918. https://swr.gr/BVGX4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από τεχνική εταιρία με έδρα τον
Γέρακα Αττικής, που εξειδικεύεται σε ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις και
στην κατασκευή πρατηρίων υγρών καυσίμων,
υδραυλικός για τη στελέχωση του ανθρώπινου
δυναμικού της. https://swr.gr/qxdi4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι
άτομο στην ειδικότητα των γενικών καθηκόντων στον τομέα της συντήρησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο στην ειδικότητα
και 2 χρόνων προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση. https://swr.gr/jpdwQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι
άτομο με ειδικότητα υδραυλικού στον τομέα
της συντήρησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο
στην ειδικότητα και 2 χρόνων προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/KB3V1
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο στο Λουτράκι
άτομο με ειδικότητα ηλεκτρολόγου στον
τομέα της συντήρησης. Απαραίτητα προσόντα: πτυχίο στην ειδικότητα και 2 χρόνων
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. https://
swr.gr/IDW80
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από την In2solution ΙΕΠΥΑ 2
τεχνικοί συστημάτων ασφαλείας πλήρους
απασχόλησης. https://swr.gr/BwgN4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος εφαρμοσμένος τεχνικός με πολυειδικότητα ως προϊστάμενος
συντήρησης, επισκευών και αναβαθμίσεων των μονάδων από όμιλο ξενοδοχείων
στη Φολέγανδρο για μόνιμη συνεργασία
αορίστου χρόνου. https://swr.gr/WMEef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ανειδίκευτος εργάτης για μόνιμη
απασχόληση. https://swr.gr/jLi4M
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
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ βοηθοί ή μαθητευόμενοι για
υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες.
https://swr.gr/8lGp2
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: 09:00-15:00. 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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία τεχνίτης –
διακοσμητής οχημάτων/λεωφορείων για
πλήρες ωράριο. Απαραίτητη η προϋπηρεσία
στον χώρο. https://swr.gr/vH9ZO

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) άτομο ως υπάλληλος υποδοχής.
Πληροφορίες στο 28250 32075. https://
swr.gr/N10MR
ZHTΟΥΝΤΑΙ από το Almyrida Beach Resort
για τη θερινή σεζόν του 2019 (ΑπρίλιοςΟκτώβριος) καμαριέρηδες/ες. Πληροφορίες
στο 28250 32075. https://swr.gr/xSQR8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 100 δωματίων
στην Κω κηπουρός/εργάτης για 12μηνη
απασχόληση. Προσφέρεται στέγη και φαγητό. Πληροφορίες στο τηλ.: 6972 260260.
https://swr.gr/wgKlM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο με εμπειρία για πωλήσεις
σε τουριστικό πρακτορείο. Απαραίτητη η
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Εμπειρία στον
εναλλακτικό τουρισμό θα εκτιμηθεί. https://
swr.gr/gynkt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5 αστέρων έμπειρος/η φυσικοθεραπεύτης/τρια με γνώσεις
μυοχαλαρωτικού, αθλητικού, λεμφικού,
thai μασάζ και ρεφλεξολογίας. Απαραίτητη
η γνώση της αγγλικής γλώσσας. https://
swr.gr/fNVhn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 5 αστέρων έμπειρος/η αισθητικός με γνώσεις θεραπείας
προσώπου, σώματος και manicure/pedicure.
Απαραίτητη η γνώση της αγγλικής γλώσσας.
https://swr.gr/TGxa4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από γνωστό ξενοδοχείο 4
αστέρων στη Θεσσαλονίκη καμαριέρα με
απαραίτητη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση. https://swr.gr/mHRvF
WEST East Suites in Imerovigli Santorini
island is LOOKING for reservation and
front office manager for the new season.
Previous experience in a 5* hotel is needed.
https://swr.gr/KDjdP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ρεσεψιονίστ από ξενοδοχείο στη
Μύκονο. Παρέχεται διαμονή. Τηλ.: 6974
582818. https://swr.gr/KJVdh
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από όμιλο ξενοδοχείων στη
Φολέγανδρο receptionist για συνεργασία.
Απογευματινός/ή με εμπειρία στο σύστημα
Ερμής 8 και στο night auditing. Παρέχεται
διαμονή και διατροφή. https://swr.gr/QhtDE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
receptionist με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία.
https://swr.gr/asQiP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα από μικρό ξενοδοχείο
στην Αθήνα για 8 ώρες εργασία/2 ημέρες
την εβδομάδα, παρέχεται ασφάλιση. Τηλ.:
213 0458710. https://swr.gr/oZvgz
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής με
γνώση all inclusive concept για εποχική
τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα (studio
and apartments), 2 ταβέρνες, εστιατόριο,
μπαρ, πισίνα, tennis. https://swr.gr/BCfFq
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist από κεντρικό ξενοδοχείο στη Θεσσαλονίκη. Προσόντα: εμπειρία
σε αντίστοιχη θέση, γνώση ξενοδοχειακού
προγράμματος Opera και άριστη γνώση της
αγγλικής γλώσσας. https://swr.gr/kWGzc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γενικός διευθυντής με
γνώση all inclusive concept για εποχική
τουριστική μονάδα στο Καρλόβασι Σάμου
με 50 επιπλωμένα διαμερίσματα (studio
and apartments), 2 ταβέρνες, εστιατόριο,
μπαρ, πισίνα, tennis. https://swr.gr/xqdKN
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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 υπάλληλος υποδοχής για μικρή
ξενοδοχειακή μονάδα στη Σαντορίνη, με
άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται διαμονή.
Τηλ: 22860 25480. https://swr.gr/5mF18
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γενικών καθηκόντων
με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών. https://swr.gr/uBepZ
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες με προϋπηρεσία
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών.
https://swr.gr/zU3aD
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ καμαριέρες-πλυντήρια σε
ξενοδοχείο 3*-4* και 5* στην Αθήνα με
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών και
απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. Τηλ: 210
3318276, ώρες επικοινωνίας: 09:00-17:00.
https://swr.gr/Ndu54
ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ από τα ξενοδοχεία Santa Hotels
στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης άτομα
για το τμήμα του front office-υπάλληλοι
υποδοχής. Μισθός αναλόγως προσόντων
και 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

ΥΓΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από πολυϊατρείο πτυχιούχος ιατρός ή σε αναμονή ειδικότητας για υποστήριξη του διευθυντή παθολογικού σε ιατρείο
και κλινικές. Προϋποθέσεις: Άριστη γνώση
αγγλικών και Η/Υ για συγγραφή ιατρικών
αναφορών. Πλήρης απασχόληση. https://
swr.gr/qbRIO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γυμναστής/τρια για απογευματινή
απασχόληση σε αίθουσα με μηχανήματα
σε γυμναστήριο στο Μοσχάτο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με
την υπεύθυνη, κα Εβίτα Παπακωνσταντίνου
στο 210 9424686. https://swr.gr/s5yhM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γενικός ιατρός, παθολόγος,
ρευματολόγος ή φυσίατρος ως βοηθός
σε ιατρικό κέντρο με δυνατότητα παροχής δωρεάν ιατρείου. Τηλ.: 210 6718080.
https://swr.gr/piFNc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα ιατρός για μερική απασχόληση σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων
στο Κερατσίνι. Τηλ.: 210 4613656 (ώρες
επικοινωνίας: 10:00-19:00). https://swr.
gr/Y1RK9
ZHTEITAI από ιατρείο στα βόρεια προάστια
μαία με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία. https://
swr.gr/SkuwV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ιατρείο στα βόρεια προάστια
νοσηλεύτρια με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία.
https://swr.gr/tcepK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από κέντρο συμβουλευτικής
και ψυχοθεραπείας στο Παλαιό Φάληρο
ψυχίατρος δύο απογεύματα την εβδομάδα.
Κατά προτίμηση με δελτίο παροχής υπηρεσιών. Βιογραφικά μέχρι 15/9/2018.
https://swr.gr/I2oqL

ΖΗΤΕΙΤΑΙ τεχνολόγος ιατρικών οργάνων
από εταιρία παροχής παραϊατρικών υπηρεσιών. Απαιτούμενα προσόντα: πτυχίο
βιοϊατρικής τεχνολογίας ή επιστημών
υγείας, γνώση αγγλικών και Η/Υ. Κάτοχος
αυτοκινήτου. Εκπληρωμένες στρατιωτικές
υποχρεώσεις. https://swr.gr/wCzkY
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
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
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
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ιατρός γενικής ιατρικής, παθολόγος ή ρευματολόγος, για συνεργασία σε
ιατρείο με δυνατότητα δωρεάν συστέγασης
(περιοχή Αλεξάνδρας&nbsp;– Γκύζη). Τηλ.:
6976 654854. https://swr.gr/6f
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&nbsp;– Γκύζη με ευνοϊκούς
όρους και δωρεάν παραχώρηση ιατρείου.
Τηλ.: 6976 654854. https://swr.gr/GCuEA

Μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της Β. Ελλάδος, με
έδρα τη Θεσσαλονίκη, ζητεί:

Υπεύθυνο Βάρδιας
Προπαρασκευαστηρίου
(κωδ. θέσης: 29017/18)
Αρμοδιότητες:
qΡύθμιση και επίβλεψη της ροής παραγωγής
qΕπίβλεψη της λειτουργίας των μηχανών
qΕπίβλεψη και καθοδήγηση εργατών
Προσόντα:
qΠτυχίο Μηχανικού ΑΕΙ/ΤΕΙ
qΤουλάχιστον 5 έτη προϋπηρεσία σε μεγάλη επιχείρηση
σε αντίστοιχη θέση
qΠολύ καλή γνώση αγγλικών
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
qΆριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
qΔυναμική προσωπικότητα
qΠνεύμα ομαδικής εργασίας
qΙκανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
qΙκανότητα εργασίας υπό πίεση χρόνου
qΑποτελεσματικότητα
qΕχεμύθεια
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση
επιλογής
qΙδιωτική ασφάλιση-συνταξιοδοτικό
qΜεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΣυνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/qJoTY.

Υπάλληλος Τεχνικής
Εξυπηρέτησης
Η Mediatel Α.Ε. ιδρύθηκε το 1995 και από τότε κατέχει
ηγετική θέση στην παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών και
ειδικότερα ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center.
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση σημαντικών
έργων και απολαμβάνει μακροχρόνια εμπιστοσύνη από
τους πελάτες και το προσωπικό της.
Περιγραφή θέσης: Οι υποψήφιοι θα είναι υπεύθυνοι για
την τηλεφωνική τεχνική εξυπηρέτηση πελατών.
Επιθυμητά προσόντα:
qΑντίστοιχες σπουδές ή αντίστοιχη προϋπηρεσία
qΆτομα εξοικειωμένα με την τεχνολογία
qΓνώση αγγλικών-Η/Υ
qΕυελιξία ωραρίου
Η εταιρία προσφέρει:
qΠρόσληψη από την πρώτη ημέρα
qΣύμβαση αορίστου χρόνου
q6ώρη απασχόληση με δυνατότητα 8ωρης απασχόλησης
qΣταθερό μισθό
qBonus επίτευξης στόχου
qΕπαγγελματική κατάρτιση
qΕργασία χωρίς ηλικιακό όριο
qΑξιοκρατία-ασφάλεια-σιγουριά
qΜοντέρνες εγκαταστάσεις και ευχάριστο εργασιακό
περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών με κωδικό: 0 στο link: https://
swr.gr/TKPtf, Λ. Κηφισίας 125-127, Αμπελόκηποι, Τηλ.:
214 2148000 (Επιλ. 1), www.mediatel.gr.

Adecco HR is the global leader in HR services, certified
in Greece with ISO 9001:2015 in the field of search and
selection services and temporary placement. Adecco is
currently seeking, on behalf of its client, an international
well known bank, for a dynamic professional to cover the
following position:

Insurance Officer
Job description:
qProvides service to dealers and customers through
incoming calls
qManages all the received requests from customers
for additional covers in the renewal contract
before its issuance
qProvides back office support
qClaims e-mail management
Candidate profile:
qBachelor Degree required, preferably in Business
field
qRelative working experience in a similar position
would be an asset
qExcellent command of english language,
written and oral
qExcellent Computer Literacy/MS Office
(especially Excel)
qResults Oriented, Discretion and Confidentiality
qExcellent communication and collaboration skills
qAbility to work under pressure
The company offers:
qCompetitive remuneration package
qFriendly and challenging working environment
qOpportunities for further development
To apply for this job opening please submit your CV to
this link: https://swr.gr/kLpXd. After the screening of the
CVs, we will contact the candidates who meet the profile’s
requirements to arrange an interview.
For more job openings please visit our website www.adecco.
gr and register your CV in our database to be eligible for
current or future job openings. It is highly recommended
to use Google Chrome when registering your CV in the
Adecco database. All applications are considered as
strictly confidential.

Scalability Technical Architect
Life is short-so work somewhere awesome! Join Excite Holidays
as our new Scalability Technical Architect. Do you enjoy architect,
design and develop microservices within an agile, dynamic and
global Tech team? Do you hold experience for designing technology
solutions that support the overall Product Technology strategy? If
so, Excite Holidays might be the next destination in your journey.
Who are we? Excite Holidays is an award-winning online travel
wholesaler. We provide the most innovative booking experience
in the travel industry and empower travel agents by providing
them with a huge portfolio of accommodation, activities, transfer
services and ferry tickets in over 150 countries. We are a travel
tech company that exists to keep innovating and revolutionizing
the travel industry. At Excite Holidays, we have some of the
most passionate minds finding ways to make travel simpler,
sleeker and seamless for our agents. We are made for agents.
Excite staffers are curious, they are explorers, performers, and
collaborators, who continually find ways to innovate and disrupt
the status quo. Excellence is at the heart of it all-our level of
care is second to none and we go the extra mile because we
want to be the best in everything we do. Discover the world of
travel tech as our Scalability Technical Architect. Technology
and Innovation is the foundation of our business. Constantly
evolving, experimenting and raising the bar, Tech & Innovation
tackle the hard problems and rise to the challenges of growth,
new solutions to Excite’s booking tool, and a rapidly expanding
suite of products and services. The aim of is to code and build
world-class products that scale globally, engineer function
and form and program to perfection with simple yet advanced
tech. We innovate to change the rules of the game in the online
travel industry.
About the role: The Scalability Technical Architect is responsible
for designing technology solutions that support Excite Holidays’
Product Technology strategy. The purpose of the role is to architect,
design and develop microservices to support Excite Holidays
consumer facing applications. The job holder will be responsible
to ensure the code’s quality with careful attention to scalability,
security and performance. The ideal candidate will be quality
focused, use continual testing, and participate in code-reviews
with other software engineers and thrive on the challenges of
a busy work environment.
Responsibilities: Within the Technology & Innovation Division,
the Scalability Technical Architect is accountable for, but
not limited to, the following responsibilities:
qParticipate in product feature development from design
to release
qAbility to determine future performance needs and architectural
changes based on the continued growth of the application
qFacilitate and coordinate the delivery of stories and the
smooth running of sprints as scrum master
qProvide technical leadership through coaching and mentoring,
identifying and encouraging areas for growth and and
improvement in the team
qProvide leadership related to the Agile scrum methodology
and development processes
qConvey the vision of the company from senior management
to the team and create buy-in
qPromote a culture of innovation, collaboration and excellence
qBe an active participant in all aspect of the software
delivery process
qProgram to perfection
qBuild applications that scale and are reliable
qPush the envelope, trying new things to achieve
the desired results
qDevelop and maintain currency of understanding of Excite’s
range of applications and impact of new developments
Qualification, experience & technical skills:
qStrong in designing and developing highly performant and scalable
applications using Java, microservices, Spring, REST, Hazelcast,
Cassandra, Kafka, etc. You must have most of the following

Γραμματέας Διοίκησης
Τυπικά προσόντα:
qΠρακτική εμπειρία σε γραμματειακές δεξιότητες
(απαραίτητο δίπλωμα σπουδών)
q5 κατ’ ελάχιστον χρόνια εμπειρίας σε παρόμοια θέση
qΆπταιστη γνώση ελληνικών και αγγλικών (Proficiency)
qΑποδεδειγμένη γνώση στη χρήση λογισμικού MS
Office-Word, Excel, Power Point, κλπ. (π.χ. ECDL)
qΕμπειρία στην κοινωνική δικτύωση (FB, Twitter κλπ.)
και στην υποστήριξη εταιρικών ιστοτόπων
qΔεν απαιτείται πανεπιστημιακή εκπαίδευση,
ή/και γνώση γαλλικών (εάν όμως υπάρχουν
θα εκτιμηθούν θετικά)
Βασικά καθήκοντα και ουσιαστικά προσόντα:
qΠρόκειται για μια εκτελεστική θέση γραμματέως.
Ο/η υποψήφιος/α που θα την καλύψει θα πρέπει
να αυτενεργεί
qΟ υποψήφιος/α θα είναι σε συνεχή επαφή
και επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο
της ιατρικής εταιρείας, καλύπτοντας
τόσο τα εταιρικά όσο και τα προσωπικά του θέματα
qΗ απασχόληση προϋποθέτει δυνατότητα ευέλικτου
ωραρίου
qΟ υποψήφιος θα πρέπει να έχει δυναμικό
χαρακτήρα με ισχυρό προσωπικό κίνητρο
και αποφασιστικότητα φέροντας σε πέρας
τις εργασίες για την επίτευξη
των επιδιωκόμενων στόχων
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας στείλουν το
βιογραφικό τους με φωτογραφία στα αγγλικά στο link:
https://swr.gr/FLpWy. Βιογραφικά τα οποία δεν καλύπτουν
τα αναφερόμενα τυπικά προσόντα ή δεν είναι πλήρη όσον
αφορά στα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου δεν πρόκειται να εξεταστούν και ν’ απαντηθούν.

qBS/MS in computer science or equivalent work experience
preferably with a focus on or have extensive experience in
building distributed solutions, high performance and scalability
qVery strong experience with high volume, transactional
systems with emphasis on single digit millisecond response
times and highly scalable (but complex) solutions
q5-7 years of experience designing and developing secure
object-oriented web services
qStrong DevOps experience to support zero-downtime
upgrades and functionality deployment in large clusters
qExperience with all phases of software development.
You have been there and done it, multiple times
qStrong experience in Java and Restful API Development
qStrong experience with many of the following technologies.
Preference will be given to engineers who can dive into the
code of open source technologies and attribute performance
or scalability issues to code, be able to postulate fixes, talk to
the open source community and/or possibly contribute solutions
qStrong experience with many of the following technologies.
Preference will be given to engineers who can dive into the
code of open source technologies and attribute performance
or scalability issues to code, be able to postulate fixes, talk to
the open source community and/or possibly contribute solutions
qHazelcast-Cassandra-Kafka-REST-Web servers
qExperience with developing microservices highly desired
qSome familiarity with exposing and securing APIs using
an API Management Solution
qExperience with SQL and NoSQL databases
qTest Driven Development and knowledge of mocking
frameworks such as EasyMock, Mockito
qSome experience in at least a few of the following
technologies in the below categories. The more the better
qSpring Framework including, Spring Boot
qWeb Services: Spring, Jersey, Apache CXF, RESTEasy, Restlet
qDatabases: Oracle, MySql, MongoDB, Cassandra etc.
qDistributed Cache: Redis, Coherence, Hazelcast
qBuild & CI Tools: Maven, Jenkins, Gradle etc.
qSearch & AI: Apache Solr, ElasticSearch, Natural
Language Processing libraries (Stanford, apache)
qMessage Brokers: Apache Kafka, ActiveMQ, RabbitMQ
qExperience with Scrum, Agile Process, Unit Testing using
Test Driven Development
qDeveloping and deploying applications on AWS or private
cloud
qExpertise in Software Design and Architecture
qStrong problem solving and communication skills
qGreat business acumen with a passion to solve for the customer
qTravel Industry exposure will be an added plus
Perks and benefits: You will be supported by the best team in the
game and receive a competitive salary package commensurate
with experience.
We also provide amazing company benefits such as:
qOpportunities for international travel, cost price accommodations,
activities, ferries and transfers and travel insurance
qGroup private health insurance
qHealth and wellness perks including group gym
membership, daily breakfast, fruit and afternoon snacks
qGreen initiatives, volunteer opportunities and monthly
fundraising activities
qEnd of month drinks, social events and peer nominated
recognition awards
qProfessional and personal development opportunities
qAn awesome office location with a creative flexible
working environment
qWorking hours 8.00-16.30
If this opportunity sounds exciting to you and aligns with your
experiences, then we would love to hear from you. Please send
us your CV and salary expectations to this link: https://swr.
gr/dYo6Z to learn more about working for Excite Holidays.

Solar Tenders Administrator
RECOM is one of the largest PV module manufacturing
companies in Europe and a comprehensive solar solutions
provider. Innovation, superior quality, financial solidity,
and a proven track record in projects worldwide are the
cornerstones of the business that have made RECOM the
preferred choice for both high efficiency PV modules and
solar solutions globally. Our team is made up of innovators
and experts from all corners of the globe, who instill the
company’s mission-to advocate global commitment to
social and environmental considerations, promote the
benefits of solar power and the switch to cleaner, safer
and affordable energy.
About the role: RECOM is currently seeking to recruit a Solar
Tenders Administrator to join its team in the Athens branch
office. The new member be responsible for Solar Project
Tenders research, evaluation, preparation & follow up.
Duties & responsibilities:
qTenders Scouting: Research and Tracking of Project
opportunities
qSearch of Tenders from Public-Governmental Organizations,
Tender providing Agency Websites (online tendering portals)
and other sources
qTenders Analysis: Understanding the submission schedule
& procedure, the qualification criteria, the list of documents
required, the different clauses mentioned in the tenders
and coordinating the Inter-Departmental Communication
qTenders Preparation: Compilation of all Technical &
Financial data required, identification and establishment
of requirements, key deliverables and constraints
qCompilation and management of pre-tender & post-tender
clarifications in relation to tender submission
qTenders Submission: Highlight of major contractual,
commercial and/or financial risks relating to tender
submission
qSubmission-Dispatch of tender folder, ensuring
all data and tender documentation is in place
qManagement and control of Tender database, ensuring
details are recorded and updated in timely and accurate
manner
Required skills & experience:
qBachelor’s degree in Business Administration,
Project Management, or related field
qA minimum of 2 years’ experience within a Corporate
environment
qExpert in MS Excel and high proficiency
with other MS Office products
qAble to communicate complicated and technical
points clearly both verbally and in writing
qExcellent oral, written and interpersonal
communication skills in english
qTenacious problem solver with the ability to work
under pressure and tight deadlines
qHighly organized with ability to manage multiple
tasks in parallel and prioritize competing requests
qExperience within the Energy Sector
will be considered as a strong asset
Professionals fitting the above description may forward
their cv’s in english to this link: https://swr.gr/Wg2RP.

Sales Executive
Our company is a well-known mid-scale resort-boutique
5* hotel in eastern Crete (management offices at Crete
and Athens). We are looking for an experienced Sales
Executive who will take over the full responsibility for
the annual business sales plan.
Key responsibilities:
qPlanning and implementation of company’s sales
strategy
qContracting
qIdentification of new markets and business
opportunities according to the hotel’s upscale clientele
standards
Position qualifications:
qExcellent knowledge of IDS / OTA‘s extranet
qExperience in Hotel Reservations
qMinimum 5 years’ experience in sales management
qGood knowledge of social media and media marketing
qCollege or University degree in Business
Administration, Marketing or related field
qExcellent knowledge of greek and english
(written and verbal)
qThird language (German-French) will be considered
a plus
qAbility to work as a team member
qGood time management and ability to work
on a fast pace
Benefits:
qCompetitive Salary
qAll year employment
qFriendly work environment
If you are interested in this position please send your CV
with recent photo to this link: https://swr.gr/G1Jra or by
fax 210 3392239.

Η ALUMIL, ένας από τους μεγαλύτερους και πιο προηγμένους
τεχνολογικά βιομηχανικούς oμίλους στον τομέα της έρευνας,
ανάπτυξης και παραγωγής προϊόντων διέλασης αλουμινίου
στην Ευρώπη, επιθυμεί να καλύψει την παρακάτω θέση:

Costumer Consultant Engineer
(Κωδ: CCE-18)
με έδρα την Ευκαρπία
Περιγραφή θέσης: Παροχή υποστήριξης στον πελάτη, ως
τεχνικός σύμβουλος. Πραγματοποιεί υποδείξεις σε συστήματα, προφίλ και εξαρτήματα, και διεξαγωγή αρχικής
μελέτης προς προμέτρηση.
Η θέση αναφέρεται στον Προϊστάμενο του τμήματος
back office.
Προσόντα:
qΑπόφοιτος πολυτεχνικής σχολής
qΕμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί πρόσθετο
προσόν
qΆριστη γνώση αγγλικών
qΆριστη γνώση χρήσης Η/Υ
qΆριστη γνώση χρήσης AutoCAD και MS Office
qΠολύ καλές οργανωτικές
και επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερές αποδοχές σύμφωνα με τη βαρύτητα
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
qΜεταβλητές αποδοχές σύμφωνα με το σύστημα
διοίκησης απόδοσης
qΙδιωτικό ομαδικό ασφαλιστικό
qΣυνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
qΠροοπτικές εξέλιξης
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/grtkC.
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9 άτομα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης
Πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την
κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιώς, Λάρισας και Λαμίας του
Υπουργείου Δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα οι θέσεις αφορούν σε:
5 Δ.Ε. Διοικητικών Γραμματέων
4 Υ.Ε. Νεκροτόμων
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 στη διεύθυνση: Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96, Τ.Κ.115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο
Τμήμα Διοίκησης και Εκπαίδευσης Ανθρώπινου Δυναμικού,
υπόψη κ. Μπέγκα (τηλ. επικοινωνίας: 213 1307560). 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,
στα καταστήματα των Ιατροδικαστικών Υπηρεσιών Αθηνών, Πειραιά, Λάρισας και Λαμίας, καθώς και στον χώρο ανακοινώσεων
των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς, Λαρισαίων και Λαμιέων, 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 παρούσας στον νομό που αυτή θα δημοσιευθεί
ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Προσλήψεις στον Δήμο Κηφισιάς
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου δύο (2) ατόμων για την κάλυψη
εποχικών ή παροδικών αναγκών της Υπηρεσίας
Δημοτικών Κοιμητηρίων, με κάλυψη δαπάνης υπό
τη μορφή αντιτίμου και λοιπών αντικαταβολών του
Δήμου Κηφισιάς, που εδρεύει στην Κηφισιά του
Νομού Αττικής, και συγκεκριμένα 2 Υ.Ε. Εργατών
Κοιμητηρίου.
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
στη διεύθυνση: Δήμος Κηφισιάς, Εμμ. Μπενάκη 3,
Τ.Κ 145 61, Κηφισιά Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την
στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κ. Ιωάννη Πομόνη
ή κ. Βασιλείου Ζούμπου (τηλ. επικοινωνίας: 213
2007186, 213 2007153, 213 2007155, 213
2007188). 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 Κηφισιάς
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη
της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω
προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της
τελευταίας ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο
εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η
λήξη της προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη
εργάσιμη ημέρα.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των
αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση,
β) στον δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και
συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες >
Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ,· γ) στα
κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι >
Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν
στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ
και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω
της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

ΑΣΕΠ: Νέα προκήρυξη για 13 μόνιμες προσλήψεις
στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Το ΑΣΕΠ εξέδωσε την προκήρυξη
7Ε/2018 για 13 προσλήψεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου στην
Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα. Όπως
ορίζει η προκήρυξη του ΑΣΕΠ,
οι ειδικοί επιστήμονες της Αρχής απασχολούνται κυρίως με
τα κάτωθι:
iÉÅÍ»ÐÇÅÉÁ ÅÐÅ×ÍÏÍÄÉÎÉËÈτικών ελέγχων σχετικά με την
εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και
κάθε άλλου νόμου ή διάταξης,
των οποίων η Αρχή ασκεί την
εποπτεία εφαρμογής τους.

iÀÍÒÁÊÈÑÖÅÄ½ÔÍËÁÍÎÍÉÑÒÉËÏÍ
πράξεων για τη ρύθμιση ειδικών,
τεχνικών και λεπτομερειακών
θεμάτων για την επεξεργασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύνταξη σχεδίων κανονισμών με ειδικές ρυθμίσεις, στο
μέτρο που προβλέπεται από την
ισχύουσα νομοθεσία και σχεδίων
γνωμοδοτήσεων επί νομοθετικών
ή διοικητικών μέτρων.
Τα απαιτούμενα πτυχία είναι
αυτά της Νομικής και της Πληροφορικής. Για τη συμμετοχή
στον διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν
τη σχετική «Αίτηση-Υπεύθυνη
Δήλωση». Πρόκειται για το

ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ με την ένδειξη Ε.Ε., το οποίο μπορούν να
αναζητήσουν στον διαδικτυακό
τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr)
και συγκεκριμένα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών ΑΣΕΠ >
Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό
> Διαθέσιμα Έντυπα - Έντυπο
ΑΣΕΠ Ε.Ε. Η αίτηση απευθύνεται
στο ΑΣΕΠ και υποβάλλεται μόνο
ταχυδρομικώς, με συστημένη
επιστολή, μέχρι την 19η Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή,
στη διεύθυνση: ΑΣΕΠ, Αίτηση
για την Προκήρυξη 7Ε/2018,
Κατηγορία ΕΕΠ, Τ.Θ. 14 308,
Αθήνα, Τ.Κ. 115 10.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στον
δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα
ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες
> Έντυπα-Διαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ, γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών
(ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.
gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής Σύνδεσμοι > Ανεξάρτητες και άλλες αρχές > ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική
σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν
πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες > ΈντυπαΔιαδικασίες > Διαγωνισμών Φορέων > Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

16 προσλήψεις στον Δήμο
Αλεξανδρούπολης
Πρόσληψη μουσικών (καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου επί ωρομισθία έναντι
αντιτίμου, συνολικά δεκαέξι (16) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του
Δημοτικού Ωδείου Αλεξανδρούπολης και του Παραρτήματος Δημοτικής
Ενότητας Φερών για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2018-19.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 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 στη
διεύθυνση: Δήμος Αλεξανδρούπολης, Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ.641 32,
Αλεξανδρούπολη, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μητρώου και Διαδικασιών Προσωπικού (τηλ. επικοινωνίας:
25510 64161, 25510 64219).
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 δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και
της ανάρτησης της στον χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Αλεξανδρούπολης,
του Δημοτικού Ωδείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

18 θέσεις εργασίας στον Δήμο
Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Πρόσληψη δεκαοκτώ (18) ατόμων
ωρομίσθιων καθηγητών μουσικής με
σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου συνολικής διάρκειας
οκτώ (8) μηνών για την υλοποίηση
α) των προγραμμάτων του Δημοτικού
Ωδείου της ΚΔΕΔΑΜ, που εδρεύει στον
Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, β) των
πιλοτικών καλλιτεχνικών τμημάτωνεργαστηρίων μουσικής εκπαίδευσης.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση 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 στη διεύθυνση: Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου
Αμπελοκήπων-Μενεμένης (ΚΔΕΔΑΜ),

28ης Οκτωβρίου 59, Αμπελόκηποι,
Τ.Κ. 561 23, απευθύνοντάς την στο
Δημοτικό Ωδείο (τηλ. επικοινωνίας:
2310 726668). 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 δύο
τοπικές εφημερίδες. Συγκεκριμένα, η
προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται
έως 28/09/2018. Ώρες παραλαβής
και υποδοχής αιτήσεων: εργάσιμες
ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή από
10:00 π.μ.-13:00.
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Προσλήψεις στην ΑΕΜΥ
Προκήρυξη για την πλήρωση εκατόν πενήντα οκτώ (158) θέσεων
προσωπικού με σύμβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
της Ανώνυμης Εταιρείας Μονάδων
Υγείας (ΑΕΜΥ Α.Ε.) για τη στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας
(Γ.Ν. Θήρας). Οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να αναζητήσουν το ειδικό
έντυπο Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Τριφυλίας
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου συνολικά τριών (3) ατόμων για
την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
ΝΠΔΔ Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης,
Αθλητισμού του Δήμου Τριφυλίας. Συγκεκριμένα:
1 Π.Ε. Νηπιαγωγών
1 Δ.Ε. Μαγείρων
1 Υ.Ε. Οικογενειακών Βοηθών
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 στη διεύθυνση:
ΝΠΔΔ Φορέας Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού Δήμου Τριφυλίας, Δημαρχείου
2, Τ.Κ. 24 500, Κυπαρισσία, απευθύνοντάς την
στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, υπόψη κας Ελπίδας
Σκλάβου (τηλ. επικοινωνίας: 27610 22255). Στην
περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την
ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο
οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται
στην αίτηση των υποψηφίων.
Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μόνο μία
αίτηση και για θέσεις μόνο μίας κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Δ.Ε. ή Υ.Ε.). Η σώρευση θέσεων
διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή
περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως

σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων
και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω
διαδικασία. Κατ’ εξαίρεση, σώρευση θέσεων δύο
κατηγοριών και συγκεκριμένα κατηγοριών Δ.Ε.
και Υ.Ε. επιτρέπεται μόνο όταν στην ανακοίνωση
προβλέπονται τόσο θέσεις κατηγορίας Δ.Ε. που
μπορεί να καλυφθούν επικουρικώς με εμπειρία και
τίτλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης όσο και θέσεις
κατηγορίας Υ.Ε. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος της κατηγορίας Υ.Ε. θα χρησιμοποιήσει μόνο
μία αίτηση, στην οποία θα αναγράψει κατά σειρά
προτίμησης το σύνολο των θέσεων (κατηγοριών
Δ.Ε. και Υ.Ε.) που επιδιώκει.
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, στα
παραρτήματα αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων
του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τριφυλίας
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της
δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία
λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας
ημέρας και, εάν αυτή είναι κατά νόμο εξαιρετέα
(δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της
προθεσμίας μετατίθεται για την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν
τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία στην
ανωτέρω διεύθυνση, β) στον δικτυακό τόπο του
ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

ΑΣΕΠ: Ξεκινούν οι αιτήσεις για τους επόπτες στους ΟΤΑ
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 λήγει την Παρασκευή 5
Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00.
Οι θέσεις εποπτών ΟΤΑ που προβλέπει η προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών έχει 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 ΘεσσαλίαςΣτερεάς 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 ΜακεδονίαςΘράκης, με κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια
των Περιφερειών Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας, με έδρα
τη Θεσσαλονίκη (Κωδ.: 107).
Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για μόνο μία Αυτοτελή
Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ. Με την
αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά
και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα, προκειμένου οι υποψήφιοι να
αξιολογηθούν πληρέστερα κατά
τη διαδικασία επιλογής 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.

και την Υπεύθυνη Δήλωση Εργασιακής
Εμπειρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
της ΑΕΜΥ (www.aemy.gr) και του
Γ.Ν. Θήρας (www.santorini-hospital.
gr), καθώς και στην έδρα της ΑΕΜΥ
(Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού)
και στο Γενικό Νοσοκομείο Θήρας. Οι
αιτήσεις αποστέλλονται στην ΑΕΜΥ
Α.Ε. έως και 28 Σεπτεμβρίου 2018,
ημέρα Παρασκευή.

13 άτομα για τα Καταστήματα Κράτησης
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δεκατριών (13) ατόμων για τη στελέχωση Καταστημάτων Κράτησης
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και συγκεκριμένα :
1 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων
10 Τ.Ε. Νοσηλευτών/τριών
2 Δ.Ε. Αρτεργατών
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 στη διεύθυνση: Υπουργείο
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μεσογείων 96,
Τ.Κ. 115 27, Αθήνα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Υπηρεσιακής Κατάστασης Σωφρονιστικών Υπαλλήλων, Επιμελητών Ανηλίκων και Επιμελητών
Κοινωνικής Αρωγής, υπόψη κ. Παναγιώτη Καινούργιου (τηλ. επικοινωνίας:
213 1307033). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει
ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει
μόνο μία αίτηση και για θέσεις μόνο μίας κατηγορίας προσωπικού (Τ.Ε.
ή Δ.Ε.). Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε
μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση
ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την
περαιτέρω διαδικασία.
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, στα Καταστήματα Κράτησης Γυναικών Ελεώνα
Θηβών, Νιγρίτας, Θεσσαλονίκης, Χανίων, Μαλανδρίνου, Κέρκυρας, Κω,
Τρίπολης, Χίου και Ναυπλίου, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα, στην Κεντρική Αποθήκη Υλικού Φυλακών Κορυδαλλού, καθώς και στον
χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Αθηναίων,
Βισαλτίας, Δωρίδος, Θεσσαλονίκης, Θηβαίων, Κέρκυρας, Κορυδαλλού,
Κω, Ναυπλιέων, Τρίπολης, Χανίων, Χίου και Ωρωπού, 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 παρούσας στον νομό που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην
υπηρεσία στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ
(www.asep.gr).

