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Αγγελίες εργασίας

Αρ. φύλλου 212

1στον
.835
ιδιωτικό τομέα
θέσεις
εργασίας

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

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

ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σελ. 25-28

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

Σελ. 16-17

419 μικρές, 309 μεγάλες αγγελίες
& 77 ειδικές καταχωρήσεις πλαισίου
q Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Θήβας
q ΕΛΑΣ: Προσλήψεις διδακτικού προσωπικού
στο Διδυμότειχο q Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Νέας Σμύρνης q 25 προσλήψεις σε παιδικούς
σταθμούς του Δήμου Πειραιά q Θέσεις προϊσταμένων

των Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ
q 100 προσλήψεις συμβασιούχων στο Κτηματολόγιο
q11 θέσεις εργασίας στον Δήμο Αριστοτέλη
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
Στέλεχος πωλήσεων: Ο Σεπτέμβρης δεν
είναι μόνο ο μήνας κατά τον οποίο αρχίζει
το φθινόπωρο ή ανοίγουν τα σχολεία. Είναι
και ο μήνας κατά τον οποίο πολλές εταιρίες
ξεκινούν μια καινούργια σεζόν ή κάνουν
τον ανασχεδιασμό τους για την εκπλήρωση των στόχων τους. Στο πλαίσιο αυτό
πολλές εταιρίες αναθεωρούν στρατηγικές
και στελεχώνουν τα τμήματά τους με νέο
ανθρώπινο δυναμικό. Ένα από τα τμήματα
που συχνά χρειάζεται νέα και ικανά στελέχη
είναι το εμπορικό τμήμα.
Κάποια από τα προσόντα και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι
για τη θέση του στελέχους πωλήσεων είναι
η ευχάριστη και ευγενική προσωπικότητα
για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τους
δυνητικούς πελάτες τους.
Η άριστη χρήση της γλώσσας στον προφορικό και στον γραπτό λόγο είναι απαραίτητο στοιχείο για να κάνεις μια πετυχημένη
καριέρα στον δύσκολο κλάδο των πωλήσεων. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τα
προγράμματα του Office είναι απολύτως
απαραίτητα, όπως και η γνώση αγγλικών.
Η διάθεση για επικοινωνία παίζει σημαντικό ρόλο, αφού ένα πολύ μεγάλο ποσοστό
του χρόνου σας θα καταναλώνεται στο
να εντοπίζετε και να κλείνετε τα ραντεβού
σας (είτε τηλεφωνικά είτε με ηλεκτρονικά
μέσα) για την παρουσίαση των αγαθών ή
των υπηρεσιών που παράγει η επιχείρηση.
Μια σωστή και περιποιημένη εξωτερική
εμφάνιση θα διαμορφώσει θετική άποψη
στον υπεύθυνο αξιολόγησης προσωπικού,
αφού θα μπορέσει να δει και να κρίνει το
προσωπικό σας στιλ και να καταλάβει αν
αυτό θα ταίριαζε με την εικόνα των πωλητών
της εταιρίας του.
Ένα στέλεχος πωλήσεων πρέπει να έχει
και προσωπικές δεξιότητες, όπως είναι η
οργάνωση, η μεθοδικότητα, η ευελιξία, η
ικανότητα διαπραγμάτευσης, η υπομονή και

η επιμονή (με μέτρο). Τα καθήκοντα της
θέσης του πωλητή σε έναν οργανισμό είναι
η σωστή προσέγγιση του υποψήφιου πελάτη,
η σωστή προετοιμασία της παρουσίασης
του αγαθού ή της υπηρεσίας που παράγει
η εταιρία, η άριστη γνώση αυτού/αυτής,
καθώς και όλων των τεχνικών προδιαγραφών αυτού/αυτής.
Υπάρχουν περιπτώσεις όπου οι πωλητές
πρέπει να εκτελούν, εκτός από την παραγγελιοληψία, και την παράδοση των προϊόντων,
αλλά και την είσπραξη του αντιτίμου της
πώλησης. Σε αρκετές περιπτώσεις ο πωλητής
πρέπει να κάνει ταξίδια για την εξυπηρέτηση
πελατών που βρίσκονται εκτός της περιφέρειάς του ή ακόμα και στο εξωτερικό.
Για το τέλος θα αφήσω την προϋπηρεσία,
αφού μπορεί να είναι σε μερικές περιπτώσεις
απαραίτητη, αλλά το εύρος της εκτιμάται
ανάλογα με το τι εμπορεύεται η επιχείρηση.
Οι θέσεις εργασίας που είναι ανοιχτές

αυτή τη χρονική περίοδο στην ιστοσελίδα
skywalker.gr ξεπερνούν τις 860, με την πλειονότητά τους να είναι στην Αττική (522),
στην Κεντρική Μακεδονία έχουν δημοσιευτεί
προς κάλυψη 143 θέσεις και οι υπόλοιπες
είναι διασκορπισμένες στην υπόλοιπη Ελλάδα (κυρίως σε Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο
και Τρίπολη).
Η στελέχωση του τμήματος πωλήσεων
απαιτεί πολύ χρόνο και εκτενή και συνεχόμενη εκπαίδευση και για τα νέα προϊόντα
που ενδεχομένως εισάγει η επιχείρηση στην
αγορά. Έτσι η επιχείρηση βασίζει πολλά
στο εμπορικό τμήμα της προκειμένου να
μπορέσει να διεισδύσει, να σταθεροποιηθεί και, ει δυνατόν, να κυριαρχήσει στην
αγορά και να καταλάβει το μερίδιο που της
αναλογεί σύμφωνα και με τον υπάρχοντα
ανταγωνισμό.
Σωτήρης Χατζηιωαννίδης,
Εμπορικός διευθυντής-Skywalker.gr

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

Business Fixed Product
Manager
Athens, Attica, Greece
BUSINESS SEGMENT-FB 001
Description: In WIND we are committed to becoming an
outstanding independent telecommunications company in
the European market, delivering unique value for money
services to our customers. Our ambitious commitment
mobilizes us to keep evolving, to seek out new challenges
and to change, without fear, in a creative and empowering
environment! All these elements create a high performance
culture, characterized by the passion, talent and competencies
of our employees. We see each new colleague as a unique
team member and a major investment for our company’s
future, and now we are looking for a talented and highlymotivated “Business Fixed Product Manager” to join a team
of bright professionals.
Main tasks:
qDevelop and fine-tune new Products’ Development
qDevelop the product descriptions, design the respective
functionality and closely monitor service development by
driving internal and external parties
qCross-functional collaboration with all involved
departments across organization for the proper delivery
and support of services
qProduct propositions to ensure a profitable growth
of the customer base & cross-selling with Mobile
qParticipate on Marketing activities, as regards design
and execution
qExecute Go-To-Market plans for new products
& services
qDevelop, manage and secure budget KPIs across
product portfolio
qManage project priorities and timelines to ensure
launches are kept on target
qEnsure that all processes and mechanisms are correctly
in place throughout the development process at all stages
and touch points
qSupport sales & operations regarding new products
to ensure launches are kept on target
qProvide Forecast to all involved departments in order
to plan activities (i.e. corrective actions, ports expansion,
CPE orders etc.)
qCarry out Channels performance monitoring
qAssess technological developments & contact 3rd party
suppliers regarding new Services and CPEs launch
Requirements:
qBachelor’s degree in Engineering, Marketing or Economics
qPostgraduate studies will be considered a plus
qAt least 3 years of experience in product management
field, preferably in Telecoms regarding Fixed Internet
& Telephony services
qExcellent oral and written communication skills in English
qExcellent numerical skills
qComputer literacy with advanced knowledge of MS Office
qAbility to work in teams, creativity, efficiency
and attention to detail
qCombination of analytical & commercial thinking
qAbility to understand IT, Network and billing issues
regarding Fixed lines technology
qReliability and assertive determination to ensure
delivery of results
qExcellent organizational skills and attention to detail
Send your cv to this link: https://swr.gr/qVD6S.

IT Systems Engineer
(Code: ITS-1807)

Άτομα
για το Τμήμα Φωτογράφησης
Στο Tzambaspiti.gr ο πελάτης είναι στο επίκεντρο της
προσοχής μας. Θέλουμε πραγματικά να τον καλοδεχθούμε,
να τον ακούσουμε και μιλώντας ειλικρινά να τον βοηθήσουμε
και να τον διευκολύνουμε να κάνει την σωστή επιλογή
είδους. Φροντίζουμε να ικανοποιηθεί απόλυτα, να είμαστε
μια αξέχαστη εμπειρία και να μας επισκεφθεί ξανά. Κάθε
μέρα στο Τμήμα Φωτογράφησης Tzambaspiti.gr φροντίζουμε για την παρουσίαση των προϊόντων στους πελάτες
μας μέσω των εντύπων, του e shop και των προβολών.
Ασχολούμαστε με την λεπτομερή λήψη φωτογραφίας των
προϊόντων μας και την αναλυτική επεξεργασία τους στο
Photoshop. Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, την αποθήκευση και τη συντήρηση του αρχείου των φωτογραφιών.
Για σένα οποιαδήποτε εμπειρία θα βοηθήσει αλλά δεν
είναι απαραίτητη. Το μόνο που χρειάζεται είναι η θέληση
για μάθηση. Σίγουρα θα πρέπει να έχεις συγκεκριμένες
σπουδές στην φωτογραφία και επεξεργασία. Επιπλέον,
θα βοηθήσει η γνώση βίντεο.
Βασικά στοιχεία του χαρακτήρα να είναι το χαμόγελο, η
ευγένεια, η ειλικρίνεια και η σημασία στη λεπτομέρεια.
Εκπαίδευση: Θα χρειαστείς ένα πρόγραμμα βασικής εκπαίδευσης 45 εργάσιμων ημερών με ωράριο 4 ή 6 ώρες
την ημέρα που μπορείς να επιλέξεις. Σε αυτό το διάστημα
θα εκπαιδευτείς στη λήψη φωτογραφίας στα προϊόντα μας
πάνω σε διαφορετικά υλικά, ιδιαιτερότητες και στο επίπεδο
επεξεργασίας που θέλουμε. Ολοκληρώνοντας συνεχίζεις
μαζί μας, εφόσον το θέλεις και σου ταιριάζει, επιλέγοντας
ένα ευέλικτο ωράριο που να ικανοποιεί και τις δικές σου
ανάγκες. Σίγουρα να ξέρεις φροντίζουμε να δίνουμε στους
ανθρώπους μας την ανταμοιβή που τους αξίζει, να τους
βοηθάμε να είναι ευχαριστημένοι και να τους γεμίζει αυτό
που κάνουν. Γι’ αυτό θα έχετε μόνιμη εργασία με σύμβαση
αορίστου χρόνου από την 1η μέρα της εκπαίδευσης.
Απολαβές: από την 1η μέρα της εκπαίδευσης με τον βασικό
μισθό που αναλογεί. Το ωράριο διαμορφώνεται βάση προγράμματος με τη δυνατότητα ευελιξίας που να ικανοποιεί
και τις δικές σου ανάγκες. Στη συνέντευξη θα έπρεπε να
έχετε μαζί δείγματα της δουλειάς σας ή portfolio. Η όλη
επικοινωνία για το κλείσιμο της συνέντευξης θα γίνεται
μέσω e-mail ή facebook, γι’ αυτό θα θέλαμε το mail σας
και ο λογαριασμός σας στο facebook να είναι έγκυρα.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/D49Aj.

Description: At Qualco we make high-performing, scalable,
enterprise software and offer high value business services
for the Credit & Debt Management industry. With offices
in Athens, UK, France, Cyprus and Brazil, we serve over 70
clients in more than 11 countries and we keep growing.
We are looking for talented IT Systems Engineers to
join a team of highly qualified professionals and get
involved in the full IT projects lifecycle for enterpriseclass solutions. Successful candidates will provide onsite
and remote support to customers with critical response
time requirements for their business technology systems.
They will work independently and as members of a team
to fulfill service requests. This is a customer facing role
and requires excellent prioritization, responsiveness, and
customer service, along with excellent communication skills.
Responsibilities:
qParticipate in the design, implementation and support
of client IT infrastructure, network/systems
qInstall and configure storage, systems, Microsoft
servers or network devices
qPerform network maintenance and system upgrades
qMonitor performance and ensure system availability
and reliability
qMaintain security, backup, and redundancy strategies
qAnalyze technical issues and provide 2nd and 3rd
level support
qLiaise with vendors and other IT personnel
for problem resolution; and
qMaintain expert level knowledge of various vertical
areas of functionality and technology
within IT engineering technologies
Requirements:
q3-6 years of hands-on IT engineering experience
qUniversity degree in Computer Science or a related field
qCertifications or hands-on experience in one or more of the
following areas: Microsoft, VMware, Linux and SQL Server
qAbility to work with cross-functional teams
qStrong analytical and problem-solving skills; and
qExcellent written and verbal communication skills
in english
Benefits: On top of challenging work
and a competitive salary, we are offering:
qPrivate health insurance plan
qMobile telephony and data plan
qFree coffee and beverages
qEducational expenses for courses or books, anything
to make you better
Your race, gender identity and expression, age, ethnicity or
disability make no difference in Qualco. We want to attract,
develop, promote, and retain the best people based only on
their ability and behaviour. If you are willing to become part
of our team of professionals and make a difference, please
send a detailed CV to this link: https://swr.gr/H4iyE including
the job code in the subject line.

Η Μαρμπέλλα Α.Ε. είναι ένας αναπτυσσόμενος όμιλος
πολυτελών ξενοδοχείων, αποτελούμενος από δύο μονάδες
στην Κέρκυρα: το πλήρως ανακαινισμένο Marbella Corfu
Hotel και το ολοκαίνουργιο Marbella Nido Suite Ηotel
& Villas (εγκαίνια: Μάιος 2018). Η Μαρμπέλλα Α.Ε. έχει
ένα ισχυρό αναπτυξιακό σχέδιο με στόχο έως το 2021
να λειτουργεί 3 πολυτελή ξενοδοχεία στην Κέρκυρα και
στο Καραβοστάσι Πέρδικας (ηπειρωτική Ελλάδα). Για τη
στελέχωση των α λα καρτ και μπουφέ εστιατορίων της
εταιρίας αναζητούμε:

Η Κωτσόβολος, η Νο 1 αλυσίδα καταστημάτων λιανικής
πώλησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών με παρουσία
σε όλη την Ελλάδα και μέλος του διεθνούς ομίλου Dixons,
ζητά για το κέντρο διανομής στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης:

Ψυκτικό-Οδηγό
Απαιτούμενα προσόντα:
qΑπόφοιτοι Λυκείου
qΔίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας σε ισχύ
qΠ.Ε.Ι. (πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας)
σε ισχύ
qΚάρτα ψηφιακού ταχογράφου σε ισχύ
qΆδεια αρχιτεχνίτη ψυκτικού σε ισχύ
qΠιστοποίηση διαχείρισης φθοριούχων αερίων
σε ισχύ
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους
σε ανάλογη θέση
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος: Η Κωτσόβολος
είναι η Νο 1 αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.
Ξεκίνησε το 1950 από ένα απλό μαγαζί στην Αθήνα, ενώ
σήμερα λειτουργεί 97 καταστήματα και απασχολεί πάνω
από 1.700 εργαζομένους. Από τον Σεπτέμβριο του 2004
κάτοχος της πλειονότητας του μεριδίου ιδιοκτησίας της
εταιρίας είναι ο όμιλος Dixons.
Επιπλέον η δυναμική ανάπτυξη της Κωτσόβλος τα τελευταία χρόνια την έχει καταστήσει κυρίαρχο στην αγορά των
ηλεκτρικών ειδών στην Ελλάδα.
Η εταιρία εξειδικεύεται στην πώληση ηλεκτρονικών
προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, οικιακών συσκευών, φωτογραφικού εξοπλισμού,
τηλεπικοινωνιακών προϊόντων, καθώς και σε υπηρεσίες
συντήρησης μετά την πώληση.
Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc: Η Dixons plc είναι ένας
από τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς ομίλους στην πώληση
ηλεκτρικών ειδών.
Ο όμιλος εφαρμόζει μία πολιτική πολλαπλών καναλιών
στη λιανική πώληση και στο εμπόριο ηλεκτρικών ειδών
με περισσότερα από 1.300 καταστήματα και ηλεκτρονικά
καταστήματα σε 28 χώρες, ενώ απασχολεί περίπου 40.000
εργαζομένους.
Κάθε χρόνο περισσότεροι από 100 εκατομμύρια πελάτες
πραγματοποιούν τις αγορές τους on-line και στα καταστήματα του ομίλου Dixons.
Επιπλέον πληροφορίες και νέα σχετικά με την εταιρία είναι
διαθέσιμα και στην εταιρική ιστοσελίδα http://corporate.
kotsovolos.gr/.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/OyjsV.

Η εταιρία Pop Air, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο
της ένδυσης, ζητά:

Security
Για τη φύλαξη των καταστημάτων της εντός Aττικής
Aπαραίτητη η σχετική προϋπηρεσία.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/FaivE.

Ε-Commerce Manager
Αρμοδιότητες:
qΔιαχείριση e-shop σε custom πλατφόρμα (ενημέρωση
προϊοντικού μίγματος και προδιαγραφών, SEO copywriting,
ανανέωση εικαστικών, δημιουργία custom σελίδων σε
HTML με βασικό editor)
qΆμεση επικοινωνία με τους developers για υλοποίηση
των αιτημάτων της διοίκησης αλλά και διόρθωση τεχνικών
προβλημάτων
qE-mail marketing (δημιουργία και διαχείριση e-mail
campaigns μέσω Contact Pigeon)
qΟργάνωση και επίβλεψη digital campaigns σε Google/
Facebook/Instagram σε συνεργασία με Performance
Agency
qΑναζήτηση και εκπαίδευση προσωπικού για την ανάπτυξη
του τμήματος
qΚαθημερινά test για την ευχρηστία του site
(desktop mobile) και αλλαγές σύμφωνες
με το feedback των πελατών
qΔημιουργία reports για την πρόοδο των πωλήσεων,
των διαφημίσεων, του πελατολογίου, γεωγραφικά
στατιστικά κ.λ.π.
qOnline Community management σε Facebook
και Instagram
qMonitoring ανταγωνισμού
qΣυμπληρωματική εξυπηρέτηση πελατών (λήψη
παραγγελιών, επίλυση προβλημάτων, διεκπεραίωση
παραγγελιών)
Επιθυμητά προσόντα:
qΓνώσεις προγραμματισμού
qΚαλή γνώση Google Analytics
qΠροϋπηρεσία σε online πωλήσεις και digital
marketing σε ανάλογη θέση διαχείρισης Retail e-shop
qΆριστη γνώση MS Office
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΆριστες αναλυτικές και οργανωτικές ικανότητες
qΥψηλό αίσθημα ευθύνης και έμφαση στη λεπτομέρεια
qΚαινοτόμο και δομημένη σκέψη
qΔημιουργικό και ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
qΙκανότητα επίλυσης προβλημάτων
qΕνθουσιασμός, αποτελεσματικότητα και προσήλωση
στην επίτευξη στόχων πωλήσεων
qΕμπειρία σε offline πωλήσεις ή τηλεφωνική
εξυπηρέτηση πελατών
qΠροϋπηρεσία σχετιζόμενη με τον χώρο της μόδας
Παρέχεται συνεχής εκπαίδευση, φιλικό και δημιουργικό
περιβάλλον εργασίας με δυνατότητες εξέλιξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/31FfO.

Mellon Technologies, the parent company of Mellon Group of
Companies, is a specialized provider of technologysolutions,
contact centre and business process outsourcing services
that facilitate transactions of organizations with strong
consumer business, such as financial institutions, public
utilities, telecommunication providers and retail chains. Mellon
has been benchmarked and awarded by top international
organizations including Europe’s 500 Entrepreneurs for
Growth, Best Workplaces, European Business Awards and
Contact Center World Awards. Mellon Technologies SA, the
parent company of Mellon Group of Companies seeks to hire a:

Μάγειρες Α’, Β’ & Γ’
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ
πολυτελείας
qÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÊÍÖ×¼ÌÄÔÀËÀÊÀÏÑÊÀÈÍÖÅº
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÒÄÀÑÈÊ»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
(ιταλικής, ασιατικής, Tex-Mex)
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÎÃÇÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÒºËÇÐÇ
για εξέλιξη και εκπαίδευση
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η προσφορά μας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
Είμαστε εργοδότες ίσων ευκαιριών. Τα προσωπικά δεδομένα
των υποψηφίων θα διατηρηθούν αυστηρώς εμπιστευτικά.
Το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού (HR) θα επικοινωνήσει με
όσους υποψηφίους προχωρήσουν στη δεύτερη φάση της
διαδικασίας πρόσληψης για να προγραμματιστεί συνέντευξη
μαζί τους (προσωπικά ή μέσω Skype).
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/CfG9W.
Παρακαλούμε, ακολουθήστε μας στην ιστοσελίδα μας www.
marbella.gr και στο LinkedIn για τις τελευταίες ενημερώσεις
ευκαιριών απασχόλησης.

Η Alouette A.E., με παρουσία 41 χρόνων στον χώρο του
παιδικού ενδύματος, αναζητά:

C/C++ Developer
Υπάλληλοι Διαχείρισης
Οικονομικών Διακανονισμών
Είσαι επικοινωνιακός και σου αρέσουν οι προκλήσεις;
Διαπραγματεύεσαι με άνεση μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα; Εάν η απάντηση είναι «ναι» τότε είσαι αυτός/ή
που αναζητάμε. Θέση εργασίας: Η ManpowerGroupGreece,
ηγέτιδα δύναμη στον χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά
για λογαριασμό πελάτη της, δυναμικούς εκπροσώπους, οι
οποίοι θα στελεχώσουν τη θέση του Υπαλλήλου Διαχείρισης Οικονομικών Διακανονισμών. Οι κατάλληλοι υποψήφιοι
θα αναλάβουν την τηλεφωνική επικοινωνία με πελάτες που
παρουσιάζουν οικονομικές εκκρεμότητες σε λογαριασμούς
ηλεκτρικής ενέργειας, με άμεσο στόχο την υπενθύμιση, καθώς
επίσης και τον καθορισμό πλάνου αποπληρωμής των οφειλών. Αφορά πενθήμερη εργασία πλήρους απασχόλησης (40
ώρες εβδομαδιαίως). O τόπος εργασίας είναι στο κέντρο των
Αθηνών, πολύ προσβάσιμος με τα ΜΜΜ και αφορά εργασία
με δυνατότητα σε βάρδιες (09.00-20.00 μ.μ.).
Προφίλ υποψήφιου:
qΑπόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/Λυκείου
qΕπιθυμητή εμπειρία σε θέσεις διαχείρισης πελατειακών
σχέσεων (ανανεώσεις, διαχείριση παραπόνων, εξυπηρέτηση πελατών, πωλήσεις) τουλάχιστον για έξι (6) μήνες
qΑνεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και πελατοκεντρική
αντίληψη
qΑίσθημα υπευθυνότητας κατά τη διαχείριση
ευαίσθητων πληροφοριών
qΕστίαση στην εξυπηρέτηση του πελάτη, προσαρμοστικότητα
σε διαφορετικούς τύπους προσωπικότητας
qΆριστη χρήστη Η/Υ
Πακέτο αποδοχών:
qΣταθερός μεικτός μηνιαίος μισθός, με την εγγύηση
της Manpower-Group Greece
qBonus επίτευξης στόχων
qΔιαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντίκειμενο της εργασίας
qΠροοπτική επαγγελματικής εξέλιξης σε ένα δυναμικά
αναπτυσσόμενο περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/j2dhs.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από
τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup θα παρευρεθεί
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

for our advanced payment solutions
(ref: MT_C_18)
The ideal candidate will:
qPerformcode maintenance, testing, and analysis
qImplementsoftware or product enhancements
qFixsoftware issues and code irregularities
qGivetechnical feedback
qWorkwith quality assurance teams
qCompleteproject assignments
Requirements:
qDegree in Computer Science or Information
Technology
qExperience writing code in C/C++
qSoftware programming experience up to 2 years,
will consider as an asset
qFluency in the english language (oral and written)
qAbility to work in a team environment
qUnderstanding of software techniques
and architectures for embedded applications
qMindset of efficiency and creativity,
with a can do attitude
What we offer:
qOpportunities to evolve into an international
hyper-technological working environment
qMulticultural and excellent working environment
qLeading-edge technology
qContinuous trainings
If you would like to be part of a team dedicated to delivering
industry-leading performance through a culture of innovation
and collaboration, this is an opportunity you don’t want
to miss.
Send your cv to this link: https://swr.gr/chuMo.Η εταιρία Mellon
Group of Companies θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου,
από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Mellon Group of Companies
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις
με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν
επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ,
σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.
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Μεγάλες αγγελίες εργασίας
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Για λογαριασμό πελάτη μας, ελληνικής επιχείρησης
με σημαντική διεθνή δραστηριότητα, επιθυμούμε να
καλύψουμε την παρακάτω θέση:
Υπάλληλος Γραφείου
(κωδ. θέσης: OFC-0818)
Με έδρα τη βιομηχανική περιοχή Θεσσαλονίκης
(Σίνδος)
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÄÈÔ ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ ÈÃÀÌÈÊ¬ÐÄ
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»»ÄÍÏÈÊ»ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÄÄÉÀÆÓÆÈÊ»
ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÖÍÂ»ÅÈÍÈÕÓÏ¼ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÒÀ
ÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÍÖÌÐÍÖÃºÔÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿
θυνσης ή Logistics
qÍË¿ÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
ικανότητες
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÏ»ÐÇÔ.JDSPTPGU
»-JCSF0GGJDF
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ4"1&31
Κύριες αρμοδιότητες:
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÀÍÒ»ÊÇÔºÐÓÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ
&31 4"1 ÊÀÈÐÕÄÑÈÊºÔÊÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔ
q°ÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈºÊÃÍÐÇÐÕÄÑÈÊÎÌÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀºÐÓFNBJMÊÀÈÑÇËÄÅÎÌÍÖÄÄ
Ë¬ÑÄÔÊÀÈÏÍÇÒÄÖÑºÔ¢ËË¬ÃÀÔÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
ÆÈÀÒºÀÑÀMPHJTUJDT
q°»ÏÇÐÇÐÕÄÑÈÊÎÌÀÏÕÄ¼ÓÌÊÀÈÀÏÍÕ»
ÀÌÀÅÍÏÎÌÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇ
Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου:
qÍË¿ÊÀËºÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌËÄÑÍºÏÄÈÀ
Λοιπές πληροφορίες:Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÄÖ
ÑºÏÀ ÀÏÀÐÊÄÖ» ÊÀÈÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ®
ÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÄÈÃÈÊ½ÑÍÖÄÑÀÅÍÏÈÊ½
μέσω για την μετάβαση στην εργασία (βιομηχανική
περιοχή Σίνδου).
¤ ÀÍÐÑÍË» ÑÍÖ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÐÀÔ ÐÇÄÈÎÀÑÍÔ
ÐÖÌÄ¬ÆÄÑÀÈÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÀÍÃÍÕ»ÑÇÔÍËÈÑÈÊ»Ô
ÏÍÐÓÈÊÎÌÄÃÍºÌÓÌÑÇÔ)VNBO7BMVF ÍÐÑÍË»
στο link: IUUQTTXSHSW7;1+. Όλες οι αιτήσεις θα
θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές.
¤ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀMayor Hotels & Resorts
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÐÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔ
ÐÑÍÌ ÌÄ½ÖËÍÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÀÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Υπάλληλος Γραφείου
Οι υποψήφιοι/ες πρέπει απαραιτήτως
να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÄÈÒÖÇÑ½
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÍËÓÌÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÄÈÔÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
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
ÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÍÖÔÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
q´ÕÄÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÏÍÐÄÆºÌÇÀÏÍÖÐ¼À
H εταιρία προσφέρει:
q§ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¿ÁÀÐÇÀÍÏ¼ÐÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
qÖÌÄÕ»ÄÈ½ÅÓÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌÀË½ÆÓÔ
ÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSN5JR
Chinese Speaking Back Office Officers
Athens (Ref. number: GR_BOOCN1018)
The position: 8F BSF LOOKING GPS QBTTJPOBUF
BOETFMGNPUJWBUFEQSPGFTTJPOBMTUPKPJOPVSCBDL
PGGJDFUFBNJO"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 to
TVCNJUZPVSPOMJOFBQQMJDBUJPOGPSUIJTQPTJUJPO "MM
BQQMJDBUJPOTXJMMCFUSFBUFEXJUITUSJDUDPOGJEFOUJBMJUZ
Υπάλληλοι Γραφείου
´ÕÄÈÔÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÒºËÄÈÔÌÀÄÌÑÀÕÒÄ¼Ô
¬ÄÐÀÐÄ¼ÀÀÉÈ½ÈÐÑÇÄÑÀÈÏ¼À ÈÊÀÌ»ÌÀÀÌÀÆÌÓÏ¼ÐÄÈ
ÑÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑºÔÐÍÖÊÀÈÌÀÐÍÖÀÏºÕÄÈÈÐÒÍËÍÆÈ

Ê»ÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ ÌÌÀÈ ºËÀÊÈÄÐ¿
στην ομάδα της PlegmaNet¢ÃÎÒÀÐÍÖÃÍÒÄ¼Ç
ÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÀÌÀÆÌÓÏÈÐÑÍ¿ÌÊÀÈÌÀÄÉÄËÈÕÒÍ¿ÌÍÈ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑºÔÐÍÖ¤ÇÆºÑÈÃÀÄÑÀÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÔÏÍÎÒÇÐÇÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
1MFHNB/FUÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÊ¬ËÖÂÇÒºÐÄÓÌ
Στελέχη Τηλεφωνικών Πωλήσεων
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας της Wind
(άνω των 23 ετών)
Για πενθήμερη πρωινή 6ωρη ή 8ωρη απασχόληση
(σταθερό ωράριο).
Απαραίτητα προσόντα:
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÖÍËÍÆÈÐÑ»
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÐÑ½ÕÍ
και στο αποτέλεσμα
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 ¤ 
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSBV/8&
¤ÀÍÐÑÍË»ÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÆ¼ÌÄÑÀÈÄ
ÄÖÒ¿ÌÇÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ ÍÈÍÍ¼ÍÈÄ¼ÌÀÈÍÈ½ÌÍÈÖÄ¿
θυνοι για την αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο
ÑÓÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ»ÊÀÈÄÆÆÏ¬ÅÓÌ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖËËºÆÄÈ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½ÐÊÍ½ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ
ÑÓÌÈÊÀÌÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
για την κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση
ÇÄÈËÍÆ»ÔÑÍÖÖÍÂÇÅ¼ÍÖÑÀÏÍÐÓÈÊ¬ÃÄÃÍºÌÀ
ÑÍÖÃÈÀÑÇÏÍ¿ÌÑÀÈÆÈÀ»ÌÄÔÊÀÈÐÑÇÐÖÌºÕÄÈÀÊÀÑÀ
ÐÑÏºÅÍÌÑÀÈ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÍÏÄ¼ÌÀÍÏ¼×ÄÈÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ
ÑÇÔ»ÑÏ¼ÑÍÖÔ ÅÖÐÈÊ¬»ÌÍÈÊ¬Ï½ÐÓÀ ÓÔÏ½ÐÓÀ
ÄÊÑÄËÍ¿ÌÑÀÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÇÔ¦¬ÒÄ
ÖÍÂ»ÅÈÍÔÃ¿ÌÀÑÀÈÌÀÀÐÊ»ÐÄÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑ¬ÑÍÖ
½ÓÔÀÖÑ¬ÍÏ¼×ÍÌÑÀÈÀ½ÑÇÌÈÐÕ¿ÍÖÐÀÌÍÍÒÄÐ¼À
®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔΒιοϊατρική, με ηγετική
ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖÆÄ¼ÀÔ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿Ô
ÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÑÍÖÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Υπαλλήλους Γραφείου
6ωρης απασχόλησης
ÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÑÓÌÃÈÀÆÌÓÐÑÈÊÎÌÊºÌÑÏÓÌ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÑÍÖÑÇËÄÅÓÌÈÊÍ¿ÊºÌÑÏÍÖ
Απαραίτητα προσόντα και ικανότητες:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ °¢¥»¥¢¦
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍ
της υγείας
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ÊºÌÑÏÍ
ÊËÄ¼ÐÈÍÏÀÌÑÄÁÍ¿¥¦ ¢®±± 
»ÆÏÀÀÑÄ¼À ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
qÌÎÐÇÑÖÅËÍ¿ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÃÀÊÑÖËÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÌÄ¿À
συνεργασίας και ομαδικότητας
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÄÄÖºËÈÊÑÀ
ωράρια/βάρδιες
Προσφέρονται:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍ
ÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSSD-4J.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
§ÄÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÄÊÃÇËÎÌÄÑÄ
ÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÌÀÄÏÈËÇÅÒÄ¼ÑÄÐÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑ½ÐÍÑÇÔÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇÔ
ÒºÐÇÔÍÖÏÍÊ¬ËÄÐÄÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔ ½ÐÍÊÀÈÆÈÀ
άλλες θέσεις, τρέχουσες ή μελλοντικές, με βάση τα
ÏÍÐ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÃÄÉÈ½ÑÇÑºÔÐÀÔ½ÓÔÀÍÑÖÎÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌ
ÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»ÒÀÃÈÀÑÇÏ»ÐÄÈÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÇÔÆÈÀÄÏ¼ÍÃÍÃÎÃÄÊÀ  ÇÌÎÌÊÀÈÒÀ
ÀÉÈÍËÍÆÄ¼ÑÍÄÏÈÄÕ½ÄÌ½ÑÍÖÐÄÐÕºÐÇÄÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀ
προσόντα θέσεων εργασίας που θα προκύψουν στο
ºËËÍÌ§ÄÑ¬ÑÇÌ¬ÏÍÃÍÑÓÌÃÎÃÄÊÀ  ÇÌÎÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÒÀÃÈÀÆÏÀÅÄ¼À½ÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÍÖ
Í¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»¢Å½ÐÍÌÄÈÒÖÄ¼
τε να συνεχίσετε να περιλαμβάνεστε στη διαδικασία
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÄÊÌºÍÖÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÀÌÀÌÄÓºÌÍÀÊ½ÀÊÀÈÐÑÇÌÄÏ¼ÑÓÐÇ
που δεν υπάρχει κάποια θέση προς κάλυψη. Μπορείτε
ÌÀ×ÇÑ»ÐÄÑÄÑÇÃÈÀÆÏÀÅ»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÀ½
ÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»ÐÄ
οποιαδήποτε χρονική στιγμή αποστέλλοντας σχετικό
FNBJMÐÑÍÌÖÄ¿ÒÖÌÍÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÃÄÃÍºÌÓÌ %10 ÑÇÔ
εταιρίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση WJPJBUSJLJEQP!
QUMFHBMFVÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈÊ¬Ä
ÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼ÀÑÓÌÃÄÃÍºÌÓÌ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÊÀÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑ¬ÐÀÔÄÁ¬ÐÇ
το ισχύον νομικό πλαίσιο ακολουθήστε τον σύνδεσμο
IUUQTCJPJBUSJLJHSJOEFYQIQFMHECS.
Υπάλληλος Γραφείου
Aθήνα-(part time) (κωδ. θέσης: ΥΓΑ_18)
Περιγραφή θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÃÄÃÍºÌÓÌÐÄÃÇ½ÐÈÍÖÔ
ÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô ¢ÏÆ¬ÌÇÊË
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÐÑÍÌÖÍËÍÆÈÐ½ÊÀÈÐÑÇÌºÊÃÍÐÇ
μισθοδοσίας
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÄÏÆÀÐÈÀÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
(προσλήψεις, συμβάσεις, άδειες, ασθένειες κ.λπ.)

Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
qÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÄÉºËÈÉÇÔ
Λίγα λόγια για εμάς: Η εταιρία 441)FMMBT ÃÏÀ
στηριοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στον τομέα της
ÄÐÑ¼ÀÐÇÔÐÑÀÄÆÀË¿ÑÄÏÀÀÄÏÍÃÏ½ÈÀÑÇÔ¢ËË¬ÃÀÔ
Ò»ÌÀ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ¯½ÃÍ ¦ºÏÊÖÏÀ ²ÀÌÈ¬ £¬
ÊÖÌÒÍ ÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÄ
¬ÑÍÀÏÍÐÓÈÊ½¢ÈÐÊÄÅÑÄ¼ÑÄÑÇÌÄÑÀÈÏÈÊ»
μας ιστοσελίδα: IUUQTXXXGPPEUSBWFMFYQFSUTDPN
ÊÀÈ¬ÒÄÑÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÆÈÀÑÇÌ441
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSNRQ, ÀÌÀ
ÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÀÆÆÄË¼ÀÔ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.
£ÇÑÄ¼ÑÀÈ¬ÄÐÀÄÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÄÑÀÅÍÏÎÌ
Υπάλληλος Γραφείου Κίνησης
& Διαχείρησης Cοntainer Control
H θέση αφορά:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇDPOUBJOFS
q¦ÀÑ¬ÏÑÈÐÇË¬ÌÍÖÃÏÍÍËÍÆ¼ÓÌ
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÊÀÈºËÄÆÕÍÑÇÔÏÍ»Ô
των δρομολογίων
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÆÈÀÄÌÇºÏÓÐÇÄÍÃÇÆÍ¿ÔÊÀÈ
ÄË¬ÑÄÔÊÀÈÑÇÌÊÀÑÀÆÏÀÅ»ÑÓÌÃÏÍÍËÍÆ¼ÓÌ
Απαραίτητη γνώσηÖÍËÍÆÈÐÑÎÌË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Μισθός ικανοποιητικός.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS37Q. Όλα τα
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Η εταιρία Vican Ν. Αναγνωστάκης Α.Ε., η οποία
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½ÕÎÏÍ
¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Υπάλληλο Γραφείου
(Κωδικός θέσης: VGA04)
Έδρα: Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÐÕÄÑÈÊ½ÄÍÈÊÍÌÍÈÊ¬
ή διοίκηση
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÅÈËÍÃÍÉ¼ÄÔ
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ÑÄÖÉÇÔÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÇÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÄ¼
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
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍ
περιβάλλον εργασίας
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS
6X("I με κωδικό θέσης: VGA04. ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

Η κτηνιατρική κλινική Αττικό Νοσοκομείο Ζώων
Α.Ε.×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Άτομο για Γραμματεία/Υποδοχή
Έδρα:ÀÈÀÌ¼À
Περιγραφή θέσης:
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑ»ÀÑÍÔÆÏÀÀÑÄ¼ÀÔ
ÊÀÈÑÇËÄÅÓÌÈÊÍ¿ÊºÌÑÏÍÖ
q¢ÌÇºÏÓÐÇ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀËËÇËÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
και παραπομπή στα αντίστοιχα τμήματα
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌ
qÖËËÍÆ»ÊÀÈÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÃÄÃÍºÌÓÌ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÀÏÕÄÈÍÒºÑÇÐÇÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇ
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÀÏÕÄ¼ÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
¢¥ °¢¥»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÖÈÃÏ¿ÀÑÍÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
ικανότητες
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± .JDSPTPGU0GGJDF
8PSE &YDFM 1PXFSQPJOU ÊÀÈJOUFSOFU
q&ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄ&31ÊÀÈ$3.ËÀÑÅ½ÏÄÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô ÐÖÌºÄÈÀ
qÍË¿ÊÀË»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ
qÌÎÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÈÈÐÑÓÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖ
θεωρούνται πρόσθετο προσόν
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHSWN#4
Η InternationalHR ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÔÖÀËË»ËÓÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÈ
ÄÊºÏÍÖÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄË¬ÑÇÑÇÔÐÑÀ¡½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÑÇÌ
επάνδρωση νέου εμπορικού τμήματός της με:

Γραμματεία Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q&ÄÈÏ¼ÀÑÍÖ¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÆÏÀÀÑÄ¼À
πωλήσεων
Ρόλος θέσης: ¤ÆÏÀÀÑÄ¼ÀÓË»ÐÄÓÌÄ¼ÌÀÈÖÄ¿
ÒÖÌÇÆÈÀÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ ÊÀÒÎÔ
και τον εναρμονισμό του με τα υπόλοιπα εμπορικά
τμήματα της εταιρίας.
Δεξιότητες: ÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
ÑÍÖÕÏ½ÌÍÖÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÈÐÒÍËÍÆÈÊ½ÀÊºÑÍ
(συνδυασμός μισθού και προμήθειας)
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q´ÉÍÃÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÄÈÀÖÆÄ¼ÀÔ
Τοποθεσία εργασίας: Ò»ÌÀ
Βιομηχανία:ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
Τύπος εταιρίας:¢ÏÆÍÃ½ÑÇÔ ÈÃÈÓÑÈÊ½ÔÑÍºÀÔ
Είδος απασχόλησης:¢ÏÆÀ×½ÄÌÍÈË»ÏÍÖÔ
απασχόλησης
Μηνιαίος μισθός:Ö×ÇÑ»ÐÈÍÔ
Αριθμός θέσεων: 7
Job Ref. INHRPU
ÈÀË½ÆÍÖÔÃÈÀÅ¬ÌÄÈÀÔÊÀÈÈÐ½ÑÈÇÔÄÑÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊÀÈÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ½ËÓÌÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ
½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔ
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση προκειμένου
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ ÍÐÑÍË»
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSH%N+R
®½ÈËÍÔΑegean Star Hotels επιθυμεί να προσλάβει:
Γραμματέα Διοίκησης
Η/Ο ιδανική/ός υποψήφια/ος θα πρέπει
να διαθέτει:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥¥¢¦ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ»ÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÌÑÀÄÑ»ÄÄÈÏ¼À
σε ανάλογη θέση
q³ÏÈÐÑÇÆÏÀÅ» ÍÈË¼ÀÊÀÈÀÌ¬ÆÌÓÐÇ
ÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÏÓÐÈÊ»ÔÊÀÈÑÇÔÆÄÏÀÌÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤± ÀÏÕÄÈÍÒºÑÇÐÇÔ
ÊÀÈÄÍÏÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ ÊÀÒÎÔ
ÊÀÈÊÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿TPDJBMOFUXPSLT
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
και στις διαπροσωπικές σχέσεις
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÄÔÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍhttps://
TXSHSM('GQ Ö½ÂÇÑÇÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼
ÍÖ°ÇË  ÅÀÉ¸ËÀÑÀ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬

ΛΟΓΙΣΤΕΣ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔ ÀÏÀÆÓÆ½ÔÕÏÓ¬ÑÓÌ ÁÄÏÌÈÊÈÎÌ
ÊÀÈ ÕÇÈÊÎÌ ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÈ ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ½Ô ÀÌÑÈ
πρόσωπος της γερμανικής εταιρίας συστημάτων
δόμησης Sto×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Βοηθό Λογιστή
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í °¢¥»¥¢¦ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇºÌÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍ
ÃÈËÍÆÏÀÅÈÊÎÌÁÈÁË¼ÓÌ
q¦¬ÑÍÕÍÔÀÃÄ¼ÀÔËÍÆÈÐÑ»ÅÍÏÍÑºÕÌÇ
¡»Ñ¬ÉÇÔÑÍÖ®¢¢
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ
"UMBOUJT&31ÊÀÈÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ§40GGJDF
&YDFM8PSE
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÄÈÔÆÄÌÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ 
¨ ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÀÍÒ»ÊÇÔ ËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿
ÊÖÊËÎÀÑÍÔÄÈÐÀÆÓÆÎÌÄÉÀÆÓÆÎÌ
Αρμοδιότητες:
qÖÅÓÌ¼ÀÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÑÀÄÈÀÊÎÌ
ÏÍÎÌ ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÏÀÄ×ÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
qÖÅÓÌ¼ÄÔËÍÆÀÏÈÀÐÎÌÆÄÌÈÊ»ÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô 
ÄËÀÑÎÌ ÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
q¢ÉÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÐÖ½ÏÅÓÐÇÔ
ÄÑÈÔÅÍÏÍËÍÆÈÊºÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÄÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÑ»ÀÑÍÔ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÊÍÐÑÍËÍÆÈÊÎÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌÀÆÍÏÎÌ 
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÈÐÀÆÓÆÎÌ
q¢ÅÀÏÍÆ»ÈÐÑÓÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊÖÊËÎÀÑÍÔÏÍÇÒÄÖÑÎÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÊÀÈÐÖÅÓÌ¼ÀÇÑÏÎÍÖÀÆ¼ÓÌ
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÉÀÆÓÆ»¨ ¨§± ¨¢¢
ÊÀÈËÍÈÎÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÎÌ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÄÊÄ¼ÌÓÌ
ÑÍÖ±¢¦ ¢¢
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÊÀÑÀÆÏÀÅ»ÄÏÆÀÑÈÊÎÌ
θεμάτων μισθοδοσίας
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÄÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Τόπος εργασίας: ÐÏ½ÖÏÆÍÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS2*IX
)Φοβερά Προστασία Α.Ε.ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔËÍÆÈÐÑÈ
ÊÎÌ ÅÍÏÍÑÄÕÌÈÊÎÌÊÀÈÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÐÄÄÀÆÆÄËÀÑ¼ÄÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÐÑÇÌ
Ò»ÌÀ και τη Θεσσαλονίκη:

Βοηθό Λογιστή
®ÈÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÒÀÀÐÕÍËÇÒÍ¿ÌÄÑÍÌ
ËÍÆÈÐÑÈÊ½Ê¿ÊËÍÐÄÃÈËÍÆÏÀÅÈÊ¬ÁÈÁË¼À ÊÀÑÀÕÎÏÇÐÇ 
ÖÍËÍÆÈÐ½ÔÊÀÈÖÍÁÍË»ÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈ
ÄÑÇÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÅÖÐÈÊÎÌÊÀÈÌÍÈÊÎÌÏÍÐÎÓÌ
ÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÄÃÖÌÀÈÊ½ ÒÄÑÈÊ½ÕÀ
ÏÀÊÑ»ÏÀÄÆÌÎÐÄÈÔÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÔ
ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÔÊÀÈÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔ ÍÈÍÍ¼ÍÈÒÀÄ¼ÌÀÈÐÄÒºÐÇ
να αναλάβουν σύντομα ενεργό ρόλο.
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô»ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
κατεύθυνσης
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ½ËÍÖÑÍÖËÍÆÈÐÑÈÊÍ¿Ê¿ÊËÍÖ
ÃÈËÍÆÏÀÅÈÊ¬ÁÈÁË¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÅÍÏÍËÍÆÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
ÏÍÐÎÓÌÊÀÈÄÑÀÈÏÈÎÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .40GGJDF JOUFSOFU 
HNBJM $3.
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀºÌÑÄ
ÄÑÎÌÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ»ÅÍÏÍÑÄÕÌÈÊ»
εταιρία
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q ÌÄÑÖÆºÌÍÀ¼ÐÒÇÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
υπευθυνότητας
Η εταιρία προσφέρει συνεχή εκπαίδευση, μεγάλες
ÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬Ë
ËÍÌ ÊÀÈ ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ ÀÊºÑÍ ÀÍÃÍÕÎÌ Á¬ÐÄÈ
προσόντων).
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
-5/YÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖÒÀÀÍÐÑÄ¼
λουν αίτηση, να πληρούν το σύνολο των ανωτέρω
προσόντων.
£ÇÑÄ¼ÑÀÈ À½ ¢ÐÑÇ¡¥¢¼ÌÃÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Λογιστής
Για μόνιμη απασχόληση.
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÖ
q§Ä¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ¤±
XJOEPXT.4PGGJDF ËÍÆÈÐÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ4PGUPOF
q5ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼À
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSUVL38
Βοηθός Λογιστή
Κύρια καθήκοντα θέσης:
q´ËÄÆÕÍÔÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÀÏÀÐÑÀÑÈÊÎÌ
ÐÑÍ&31Ð¿ÐÑÇÀ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¢
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ ¥¦
q¿ÌÑÀÉÇÊÀÈÖÍÁÍË»ÑÓÌÀÀÈÑÍ¿ÄÌÓÌ
ÇÌÀ¼ÓÌÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÃÀÌÄ¼ÓÌ
qÖÅÓÌ¼ÀÄÍÏÈÊÍ¿ÐÖÐÑ»ÀÑÍÔÄËÍÆÈÐÑÈÊ»
qÖÅÓÌ¼ÀÀÆ¼ÓÌ
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÇÐ¿ÌÑÀÉÇÑÀÄÈÀÊÍ¿
προγραμματισμού
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌËÍÆÈÐÑÈÊÎÌ
ÊÀÈÅÍÏÍËÍÆÈÊÎÌÒÄ¬ÑÓÌ
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌ
ÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔºÌÀÌÑÈÑÓÌÊÏÀÑÈÊÎÌÀÏÕÎÌ
qÑÄÌ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÄÑÏÀÄ×ÈÊÍ¿ÔÍÏÆÀÌÈÐÍ¿Ô
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÐ¿ÌÑÀÉÇÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
καταστάσεων
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÐ¿ÌÍËÍÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÑÍÖËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔ
λειτουργίας του
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥PÈÊÍÌÍÈÊ»Ô»ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
κατεύθυνσης
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À ÄÑÎÌ
σε λογιστήριο εταιρίας
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÕÄÈÏÈÐ½Ô&31
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¨ ¦¨ ÅÍÏÍËÍÆ¼ÀÔ
ÄÈÐÍÃ»ÀÑÍÔ¢
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ô
νομοθεσίας
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÊºÑÍÖ.40GGJDF
&YDFM 8PSE
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
J7O#2¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔ
εμπιστευτικά.
ÄË¬ÑÇÔÀÔ ËÍÆÈÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Λογιστή
Φοροτεχνικό Α’ Τάξεως
ÈÀÌÀÃÈÍÈÊÄ¼ÑÈÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÍ¬ÃÀÔËÍÆÈÐÑÎÌ
ÊÀÈÁÍÇÒÎÌ
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες
θα πρέπει να συγκεντρώνουν τα πιο κάτω
προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈ ¢¥°¢¥ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q ÃÄÈÍ¿ÕÍÈ Ñ¬ÉÄÓÔÀ½ÑÍ®ÈÊÍÌÍÈÊ½
¢ÈÄËÇÑ»ÏÈÍ¢ËË¬ÃÍÔ
qÀºÕÍÖÌÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
qÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌÑÇÕÏ»ÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÈÊÎÌÅ¿ËËÓÌ
qÀºÕÍÖÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÕÏ»ÐÇ&31
q«ÔÏÍÔÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ 
ÌÀºÕÍÖÌÄÊËÇÏÎÐÄÈÑÈÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÑÍÖÔ
συνέχεια στη σελ. 6

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

iTechScope is the first Technical Recruitment Agency
established in Greece. With offices in Athens, London & Dubai
we offer Recruitment Services covering the sectors of IT,
Digital & Engineering. Prestigious Multinational companies
& Innovative Start-Ups find in us an indispensable and
valuable recruitment partner while job seekers discover
an experienced ally in the process of finding the ideal
position. On behalf of our client, a global leader within
the gaming industry, we are currently looking for a highly
driven Java Developer to enter their well-versed and smart
engineering team and assist them to build scalable solutions
for the international gaming market of emerging growth.

Java Developer
Key accountabilities:
qWork within a team of other developers
on the implementation of Company’s Sports Betting
platform, CRM solution or front-end portals
qUndertake specific tasks from the team leads
and eventually produce own detailed designs
of implementation approach
qPropose the optimal approach in implementing
the software to meet business requirements
qGuide other team members on the implementation tasks
qPerform and participate in code reviews sessions
qWork with other teams to ensure that the provided
solution meets end to end business scenarios
qWork on tight deadlines and communicate
implementation risks to the project manager
qParticipate in transitions of the developed
components to the testing environment
qFix any defects and performance problems discovered
in testing
Knowledge, skills & experience:
qUniversity or College Degree in Computer Science,
Software Engineering or relevant technology-related field
qExperience in Java (JEE, Managed beans, JPA, EJB3,
Struts 2 and JSF Primefaces, Hibernate)
qUsing Version Control Systems & Enterprise Java
Application Deployment (Maven, Ant, Git)
qStrong problem solving skills: able to logically break
down a problem into smaller manageable parts to solve
qExcellent command of business English,
in both written and verbal
Strong pluses:
qExperience in HTML5, CSS3, AngularJS
qExperience in Spring
Fit in the team:
qEfficient written and verbal communication skills
qMulti-tasking ability is highly desirable
qDemonstrated ability to effectively deal with highpressure situations with grace & composure; good humor
is appreciated!
qProblem-solver, quick and fast learner
qGenuine interest in emerging technological trends
and solving complex issues of high-criticality
qAbility to work within tight timelines
qWell-developed interpersonal skills, pure team player
Benefits: A competitive remuneration package yet the real
“catch” comes from the opportunity to enter an international
high-calibre, dynamic engineering team. Our client offers a
safe but fast-paced environment with working conditions and
considerable ground for career advancement and recognition.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/IxAPm.
Η εταιρία iTechScope θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου,
από τις 10:00-18:00. Η εταιρία iTechScope θα παρευρεθεί
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

We are hiring for our new restaurant in Nicosia. re you
Looking to join our Ocean Basket Family? Ocean Basket
prides itself on its family, offering attractive working
environment based on values and performance with career
development opportunities. We are looking to recruit:

Waiters
in our NEW Restaurant in Nicosia
Qualifications & skills:
qWork experience as waiter-waitresses at least
for a year is required
qThe applicants must speak Greek and English
qKnowledge of the Russian language will be
considered as an advantage
qTeam work spirit
qExcellent Communication and interpersonal skills
Duties:
qProviding excellent service to ensure customers
satisfaction
qTaking customer orders
qServing food & beverages
qMaking menu recommendations, providing product
information to our customers
Interested candidates can send their CV to this link: https://
swr.gr/QsngE quoting the above Job Title or contact us at
24333977. Η εταιρία Ocean Basket θα βρίσκεται στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22
Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Ocean Basket
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις
με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν
επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ,
σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Enterprise Service Bus (ESB) DevOps Consultant-Senior Consultant
At EY we always aim to support our people in achieving
their potential, both personally and professionally. We
offer demanding but also rewarding experiences that will
keep you motivated, as you work and team with some of
the world’s most successful companies in their field. And as
we encourage you to take personal responsibility for your
career, we also support you in your professional development.
Working in EY means that you enjoy the flexibility of devoting
time to what matters to you. At EY you can be who you are
and express your point of view, while working with integrity,
energy and enthusiasm, wherever you are in the world. It’s
how you make a difference.
The opportunity: We are currently seeking a highly motivated
professional to join the Greek Advisory Technology practice
in our Advisory service line, which is a leading provider of
professional services to clients of all major industries. Working
together, we help clients better assess and improve their
operations, grow revenue and manage risks to increase
shareholder value. You will build valued relationships with
clients and other members of our team and focus on highimpact opportunities and projects.
Your key responsibilities:
q3FWJFXBOEFWBMVBUFPGTPGUXBSFBSUJGBDUTBOEEFMJWFSBCMFT
identify potential bottlenecks, wrong practices
q"VUPNBUFNBOVBMUBTLTBOETUSFBNMJOFPQFSBUJPOBM
activities-manage and automate production deployments
q5SPVCMFTIPPU DMBTTJGZBOESFTPMWFQSPEVDUJPOJODJEFOUT
ensure undisrupted operation of core ESB system/services
q$POEVDUIFBMUIDIFDLT NPOJUPSBOEUVOFQSPEVDUJPO
systems-prepare and execute performance tests
q"DUJWFMZQBSUJDJQBUFJO&4#%FW0QTUFBNTPGPVSDMJFOUT
q4VQQPSUDPOUJOVPVTTFSWJDF UPPMT UFDIOPMPHZ
and processes improvement
q8SJUJOHUFDIOJDBMEPDVNFOUBUJPOBOENBOVBMT
q-JBJTFXJUI5JFSTVQQPSU
To qualify for the role you must have:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOBSFMFWBOUTVCKFDUGSPNBIJHIMZSFHBSEFE
institution in Greece or abroad; an MSc in a relevant subject
will be considered a plus
q8PSLJOHFYQFSJFODFQSFGFSBCMZJOUIF5FMFDPNNVOJDBUJPOT 
IT Services, Banking or Insurance industry
q.JOJNVNZFBSTPG*5QSPGFTTJPOBMFYQFSJFODFJOEFWFMPQNFOU
and/or integration of information systems
q1SPGFTTJPOBMFYQFSJFODFJO4FSWJDF#VT"SDIJUFDUVSF
q)BOETPOFYQFSJFODFJO"QQMJDBUJPO4FSWFST FH8FC-PHJD 
WebSphere)
q$POUJOVPVT%FMJWFSZNFUIPEPMPHJFTBOE$POUJOVPVT
Integration tools
q4USPOHXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO QSFTFOUBUJPO
and technical writing skills in Greek and English languages
q8JMMJOHOFTTUPMFBSOBOEDPOUJOVPVTMZFYQBOEUFDIOJDBM
and business skills
q5SBWFMMJOHBWBJMBCJMJUZ

Στελέχη Tηλεφωνικού
Kέντρου
Σε μία αγορά όπου η ανεργία φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα εμείς προσφέρουμε άμεσα θέσεις εργασίας σε έναν
ταχύτατα αναπτυσσόμενο οργανισμό.
Οι νέες θέσεις εργασίας που ανοίξαμε αφορούν εξερχόμενες
ενέργειες για λογαριασμό της εταιρίας Nova σε νέο και
υφιστάμενο πελατολόγιο.
Απαραίτητα προσόντα:
qΆνεση στην επικοινωνία
qΟμαδικό πνεύμα
qΔιαχειριστικές ικανότητες
qΒασικές γνώσεις Η/Υ
qΌρεξη για δουλειά
Τι παρέχουμε:
qΣταθερό μισθό συν bonus
qΜοντέρνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις
qΜισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη
qΕργασία χωρίς ηλικιακό όριο
qΕπαγγελματική κατάρτιση
qΕργασία με ή χωρίς προϋπηρεσία
qΑξιοκρατία, ασφάλεια, σιγουριά
qΩράριο προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη
qΕύκολη πρόσβαση στην εταιρία
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/bSYPs.
Η εταιρία First Dial Telecommunications θα βρίσκεται
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel
στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία
First Dial Telecommunications θα παρευρεθεί στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 και
22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των
οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Εταιρία στην Καλλιθέα ζητεί:

Φοιτητές/τριες για Τμήμα
Τηλεφωνικών Πωλήσεων
Νova
Ευέλικτο ωράριο, βασικός μισθός, συνεχής εκπαίδευση,
μπόνους, εξέλιξη, ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/b7yjA.

q$PNQMFUFENJMJUBSZPCMJHBUJPOT XIFSFBQQMJDBCMF
Technical knowledge and skills:
q"UMFBTUZFBSTQSPWFOFYQFSJFODFBOESFMBUFETLJMMT
in any combination of the following topics (any relevant
certifications would be considered an asset): IBM
WebSphere or Oracle WebLogic or any Open source
Application Server, XML, XSD, XSL, XQuery, WSDL, JAXWS, ESB and BPEL Experience (preferably IBM Process
Server or Oracle SOA Suite), Basic Unix commands, Java,
IBM Datapower
Ideally, you’ll also have:
q&YQFSJFODFGSPNXPSLJOHJOBNVMUJOBUJPOBMFOWJSPONFOU
q$MJFOUGBDJOHFYQFSJFODFGSPNBQSPGFTTJPOBMTFSWJDFT
background
What we are looking for: What is most important is that you
are committed to working with your colleagues as part of a
high-performing team. You’ll need to demonstrate enthusiasm,
motivation and passion to develop fast in an international working
environment. You’ll need to pick up new skills and talents as
you go, so asking questions and having the confidence to speak
up are essential. If you’ve got the right combination of technical
knowledge and communication skills, this role is for you.
What working at EY offers: We offer a competitive compensation
package where you’ll be rewarded based on your performance
and recognized for the value you bring to our business.
Plus, we offer:
q1MFOUZPGUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
q"DMFBSQBUIPGQSPHSFTTJPO UBJMPSFEUPZPVSPXOVOJRVF
talents and ambitions
q&YQPTVSFUPDPMMFBHVFTBOETFOJPSTUBLFIPMEFSTBDSPTT
the business
q5IFGSFFEPNBOEGMFYJCJMJUZUPIBOEMFZPVSSPMFJOBXBZ
that’s right for you
EY is committed to being an inclusive employer and we are
happy to consider flexible working arrangements. We strive to
achieve the right balance for our people, enabling us to deliver
excellent client service whilst allowing you to build your career
without sacrificing your personal priorities. While our client-facing
professionals can be required to travel regularly, and at times
be based at client sites, our flexible working arrangements can
help you to achieve a lifestyle balance.
About EY: As a global leader in assurance, tax, transaction and
advisory services, we’re using the finance products, expertise
and systems we’ve developed to build a better working world.
That starts with a culture that believes in giving you the training,
opportunities and creative freedom to make things better.
Whenever you join, however long you stay, the exceptional EY
experience lasts a lifetime. And with a commitment to hiring and
developing the most passionate people, we’ll make our ambition
to be the best employer by 2020 a reality. If you can confidently
demonstrate that you meet the criteria above, please contact us
as soon as possible. Join us in building a better working world.
Send your cv to this link: https://swr.gr/AM5Cf.

Η Mellon είναι ένας πολυεθνικός όμιλος εταιριών με έδρα
στην Αθήνα και περισσότερους από 4.500 εργαζόμενους,
έχει παρουσία σε 12 χώρες στην ευρύτερη περιοχή της
Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης ο οποίος παρέχει
εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που διευκολύνουν
τις συναλλαγές και την επικοινωνία των επιχειρήσεων
με τους πελάτες τους. Η Μellon Technologies, η μητρική
εταιρία του ομίλου, στα πλαίσια ανάπτυξής της, αναζητά:

Υπάλληλους Εξυπηρέτησης
Πελατών
Περιγραφή ρόλου:
qΔιαχείριση εισερχόμενων κλήσεων τεχνικής υποστήριξης
και εξυπηρέτησης εμπόρων αναφορικά με τα τερματικά
τους μηχανήματα (POS)
qΈλεγχος ιστορικού και χρήση εργαλείων και συστημάτων,
με στόχο τη διάγνωση του τεχνικού ζητήματος
qΠραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων
για την εγκατάσταση τερματικών
Επιθυμητά προσόντα:
qΑπόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ, ΑΕΙ
(ιδανικά Τεχνολογικής Κατεύθυνσης)
qΠροϋπηρεσία 1 έτους και άνω σε αντίστοιχη θέση
qΠολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΆριστες επικοινωνιακές ικανότητες και άνεση
στην τηλεφωνική επικοινωνία
Η εταιρία προσφέρει:
qΠλήρες πακέτο αποδοχών (σταθερός μισθός και ασφάλιση)
με την αξιοπιστία του ομίλου εταιριών Mellon
qΣυνεχής εκπαίδευση
qΠροοπτικές εξέλιξης
Η θέση εργασίας αφορά 8ωρη και 5ωρη απασχόληση σε
κυλιόμενο ωράριο με βάρδιες (24/7) στην έδρα της εταιρίας
στο Ν. Φάληρο (πλησίον ηλεκτρικού σταθμού). Αποστολή
βιογραφικών στο link: https://swr.gr/uecb5 αναφέροντας
τον κωδικό της θέσης (ref: MT_FLM_18).
Η εταιρία Mellon Group of Companies θα βρίσκεται στο
Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις
21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία
Mellon Group of Companies θα παρευρεθεί στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 και
22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των
οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Εκπρόσωποι
Τηλεφωνικού Κέντρου
Σου αρέσει η επικοινωνία με τον κόσμο; Είσαι πρόθυμος
και μπορείς να παρέχεις λύσεις άμεσα; Τώρα μπορείς να
ενταχθείς σε μία δυναμική ομάδα, γεμάτη προκλήσεις. Η
ManpowerGroup Greece για λογαριασμό πελάτη της, μεγάλου ελληνικού και αναπτυσσόμενου τηλεφωνικού κέντρου,
αναζητά δυναμικούς υποψηφίους για να στελεχώσουν τις
ενεργές θέσεις της εταιρίας.
Αρμοδιότητες:
qΤηλεφωνική επικοινωνία με υπάρχοντες και εν δυνάμει
πελάτες με σκοπό την προώθηση, την ανανέωση ή τη μετατροπή των πακέτων τους
qCross selling υπηρεσιών-πώληση σταθερής τηλεφωνίας
και internet σε υφιστάμενους πελάτες κινητής
qΔιατήρηση της ικανοποίησης των πελατών σε υψηλά
επίπεδα
Προφίλ υποψηφίου:
qΑπόφοιτοι λυκείου, ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ
qΕυχέρεια στην τηλεφωνική επικοινωνία
qΔιαπραγματευτικές ικανότητες
qΠνεύμα ομαδικότητας
qΆνεση στη χρήση Η/Υ
qΠροϋπηρεσία σε θέσεις τηλεφωνικού κέντρου
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Παροχές:
qΑνταγωνιστικός μηνιαίος μισθός
qΜηνιαία bonus επίτευξης στόχων
qΣυνεχής εκπαίδευση και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΠροοπτικές εξέλιξης σε μία συνεχώς αναπτυσσόμενη
εταιρία
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/vjkmG.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22
Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα
έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας
με την εταιρία.

Το Sani Resort είναι ένα ιδιωτικό οικολογικό resort, που
προσφέρει υπηρεσίες 5*, παγκόσμιας κλάσης, προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον. Στα 1.000 στρέμματά του
υπάρχουν πέντε διεθνώς βραβευμένα πολυτελή ξενοδοχεία,
το καθένα με το δικό του χαρακτήρα και κύρος σε όλους
τους τομείς δραστηριοτήτων, που εξυπηρετούν την πολυτέλεια σε ένα ευρύ φάσμα χώρων αναψυχής και διαμονής.
Σε αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον υπάρχουν
πολλές ευκαιρίες εργασίας και ανάπτυξης. Ο στόχος μας
είναι να αξιοποιούμε τις ικανότητες και τα ταλέντα των
συνεργατών μας και να τα εφαρμόζουμε σε κάθε πτυχή
του επαγγελματικού πλαισίου τους.
Συνεχώς δημιουργούμε και διατηρούμε δυναμικές και
παραγωγικές θέσεις εργασίας, που δίνουν έμφαση στο
πνεύμα ομαδικής εργασίας και στη διαρκή επαγγελματική
εξέλιξη. Έτσι, αναζητούμε άτομα με υψηλούς στόχους και
φιλοδοξίες. Εάν πιστεύετε ότι μπορείτε να κάνετε το όραμα
της εταιρίας μας δικό σας, τώρα προσλαμβάνουμε για τη
σεζόν του 2018:

Β’ & Γ’ Μάγειρες
(Ζεστή & Κρύα Κουζίνα) (SKΒC018)
Περιγραφή καθηκόντων:
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÀÏÀÆÓÆ»×ÄÐÑÎÌÊÀÈÊÏ¿ÓÌÄÃÄÐ¬
των σύμφωνα με τις οδηγίες του chef και τα standards
της εταιρίας
Προφίλ υποψηφίου:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
(Ελλάδας ή εξωτερικού)
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
(αναλόγως θέσης από 1+ έτος)
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÎÃÇÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qºËÇÐÇÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η προσφορά μας:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÖÂÇËÍ¿ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐÍ¿ÄÏÆÀÐÈÀÊ½
περιβάλλον
qÈÀÍÌ» ÃÈÀÑÏÍÅ» ÐÑÍË»ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÖÇÏÄÐ¼ÀËÈÌÍÒ»ÊÇÔ 
υπηρεσία μεταφοράς στον χώρο εργασίας
Κάνετε την αίτησή σας τώρα πατώντας στο link: https://
swr.gr/CZV4f. Ακολουθήστε μας στον ιστότοπό μας για
περισσότερα νέα της εταιρίας και διαθέσιμες θέσεις εργασίας. www.sani-resort.com.

Ο όμιλος εταιριών Καράτζη Α.Ε. επιθυμεί να προσλάβει
στο Ηράκλειο Κρήτης:

Πωλητή
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q)ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÄÏÀÌÈÊ¬ ÏÓÐÈÊ¬ 
είναι υποχρεωτική
qÌÎÐÇ¤± .JDSPTPGU0GGJDF 0VUMPPL&YQSFTT
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÑÀÉ¼ÃÈÀÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/fR2nQ
υπόψη: κας Μαρίας Χαριτάκη.
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qÀÃÈÀÒºÑÍÖÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ½
ÆÏÀÅÄ¼Í»ÍÏÆÀÌÓºÌÇÄÑÀÈÏ¼À
qÀÆÌÓÏ¼×ÍÖÌÆÄÌÈÊ»ÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊ»ËÍÆÈÐÑÈÊ» 
ÄÏÆÀÑÈÊ¬ ÅÍÏÍËÍÆÈÊ¬ ÒºÀÑÀ¢§¤
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
ÐÑÍlink: https://swr.gr/6YcqC
¤Funky Buddha ºËÍÔÑÍÖP¼ËÍÖ MUFY4" ÍÖ
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÐ¿ÆÕÏÍÌÇÔÀÌÃÏÈÊ»Ô 
ÆÖÌÀÈÊÄ¼ÀÔÊÀÈÀÈÃÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔ ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÃÖÌÀÈÊ»ÔÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑ½ÐÍÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÀËË¬ÊÀÈÐÑÍ
ÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Υπάλληλο Λογιστηρίου
Περιγραφή θέσης:
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÒÄÓÏÇºÌÓÌÀÍÒÇÊÎÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒÄ¬ÑÓÌ 1-ÀÍÒÇÊÎÌ
q§ÇÌÈÀ¼ÄÔÐÖÅÓÌ¼ÄÔÁÈÁË¼ÍÖÀÍÒ»ÊÇÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄËÍÆÈÐÑÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
Προσόντα:
qºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»ÔÊÀÈÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ):ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ8JOEPXT
.T0GGJDF
qÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿"UMBOUJTÊÀÈ&OUFSTPGU
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÏÍÐ½Ì
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
https://TXSHSFD;
Βοηθός Λογιστή
§ÄÆ¬ËÇËÍÆÈÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÈÆÈÀÒºÐÄÈÔÐÄ
ÄÑÀÈÏ¼ÄÔÄË¬ÑÄÔÑÇÔ ÑÀÄ½ÄÌÀÐÑÄËºÕÇÍÖÒÀ
ÄÌÃÖÌÀÎÐÍÖÌÑÈÔÍ¬ÃÄÔÑÇÔÊÀÈÒÀÀÌÀÑÖÕÒÍ¿Ì
À×¼ÑÇÔ
Τίτλος θέσης:Βοηθός Λογιστή
Περιοχές εργασίας:¢ÏºÑÏÈÀ¢¿ÁÍÈÀÔ ¡¬ÏÇ
ÑÑÈÊ»Ô §ÀÏÍ¿ÐÈ
Αναφέρεται:ÏÍØÐÑ¬ÄÌÍ°»ÀÑÍÔÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í¥¢¦°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÊÀÈÕÏ½ÌÓÌ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÊË¬ÃÍ
qÑÖÕ¼Í¥¢¦°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌ
ÐÄËÍÆÈÐÑÈÊ»ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÁÈÁË¼ÓÌ
q¢ÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½ÌÇÆÌÎÐÇ¨ §±¨
Για όλες τις θέσεις είναι απαραίτητα
τα κάτωθι προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
ÍÈÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿Ì 
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
qÏÍÐÄÆºÌÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ 
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÀÍÐÑÍË»Ï½ÐÅÀÑÇÔ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÔ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ¬ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Ρόλος:
q°»ÏÇÐÇÁÈÁË¼ÓÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇ
q±ÍËÍÆÈÐ½ÖÍÕÏÄÎÐÄÓÌÑÍÖ»ÌÀ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q±ÍÁÍË»¨ ¨§±ÊÀÈ½ËÄÔÑÈÔÅÍÏÍËÍÆÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍUBYJT
q¦ËÄ¼ÐÈÍ»ÌÀ ÐÖÅÓÌ¼ÀÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ»ÌÀ
Δεξιότητες υποψηφίου:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ¢ÖÄËÈÉ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÑÇÏ»ÐÄÓÔÏÍÒÄÐÈÎÌÊÀÈÀ½ÃÍÐÇÔ
ÖÂÇË»ÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
Παρέχονται:
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô
q´ÌÐÇÀÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ
link: IUUQTTXSHSDW#Q ÊÀÈ ÌÀ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÖÌ ÐÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ ÑÍÌÑÍÖÔ ÊÓÃÈÊÍ¿Ô ÒºÐÄÓÌ ÆÈÀ
ÑÍÖÔÍÍ¼ÍÖÔÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÀÈ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀ
ÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬

ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

)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$1»ÐÑÍÅÀÉ
Junior Product Manager
Mobiplus XXXNPCJQMVTDP UIFNPTUMFBEJOHBOE
EZOBNJDBMMZEFWFMPQJOHNPCJMFTFSWJDFTDPNQBOZ
SFRVFTUTBOFXQFSTPOXJUIDSFBUJWF GMFYJCMFBOE
FOUIVTJBTUJDUPKPJOUIFQSPEVDUNBOBHFNFOU
NBSLFUJOH EFQBSUNFOU NPSF SFTPVSDFT GPS UIF
QPTJUJPOPG+VOJPS1SPEVDU.BOBHFS
Main responsibilities: *NQSPWF BOE QSPNPUF
§PCJQMVTBQQMJDBUJPO
Requirements:
q"HFZFBST
q6OJWFSTJUZEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF
q'MVFOUJOFOHMJTI DPPQFSBUJPO
XJUIPUIFSDPVOUSJFT
q8PSLJOHFYQFSJFODFJOEJHJUBMNBSLFUJOH
CMPHHJOH
q.PCJMFUFDIOPMPHZLOPXMFEHF
q(PPEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT QSPCMFNTPMWJOH 
EFDJTJPONBLJOHBOEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
Remuneration package:
q"UUSBDUJWFSFNVOFSBUJPO
q1FSNBOFOUFNQMPZNFOU
q&WPMVUJPOJONPCJMFUFDIOPMPHZBOENPCJMF
BEWFSUJTJOH
ÑÄ¼ËÄÑÎÏÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÑÍlinkhttps://
TXSHSE+#Q3ÄÑÍÌÑ¼ÑËÍ+VOJPS1SPEVDU.BOBHFS
ÊÀÈÒÀÐÄÊÀËºÐÍÖÄ¬ÄÐÀ
¤ Alouette A.E., ÄÑÀÈÏ¼À ÀÈÃÈÊÎÌ ÄÌÃÖ¬ÑÓÌ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπάλληλο για το E-Shop
Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌÑÍÖFTIPQ
ÑÇËÄÅÓÌÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ 
q¢ÈËÍÆ»ÊÀÈÐÖÆÊºÌÑÏÓÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌ
À½ÑÇÌÀÍÒ»ÊÇÊÀÈÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
q´ÊÃÍÐÇÀÍÃÄ¼ÉÄÓÌ
q ÍÐÑÍË»ÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄFTIPQ»ÐÑÇËÈÀÌÈÊ»ÎËÇÐÇ
ÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
q&ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÀÈÃÈÊ»ÔºÌÃÖÐÇÔ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÊÀÈºÅÀÐÇÐÑÇÌ
ÍÈ½ÑÇÑÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
q*ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS2"$
¤RNFUSJD])34PMVUJPOT ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÐÑÄËÄÕÎÐÄÈ 
ÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÇÔΦάρμα Κουκάκη Α.Ε. ÑÇÒºÐÇ
ÑÍÖÑÇÔ
Στελέχους Marketing Εξαγωγών
Η εταιρία-πελάτης:¤¨¬ÏÀ¦ÍÖÊ¬ÊÇÀÏ¬ÆÄÈÏÍØ½ÌÑÀÄÑÈÔÈÍÀÖÐÑÇÏºÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
ºÕÍÌÑÀÔÓÔÐÑ½ÕÍÑÇÃÈ¬ÒÄÐ»ÑÍÖÔÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»
ÀÆÍÏ¬ ÀËË¬ ÊÀÈ ÐÑÈÔ ÕÎÏÄÔ ÑÍÖ ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ 5À
ÏÍØ½ÌÑÀÑÇÔ¨¬ÏÀÔ¦ÍÖÊ¬ÊÇÄ¼ÌÀÈÆÌÓÐÑ¬ÆÈÀÑÇÌ
¬ÏÈÐÑÇÍÈ½ÑÇÑÀÑÍÖÔÀ½ÄËËÇÌÈÊ½Æ¬ËÀ¤
ÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÀ×¼ÄÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ÐÑÄÆ¬×ÍÌÑÀÈÐÄÌºÄÔÖÄÏÐ¿ÆÕÏÍÌÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Η θέση:®ÇÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÍÖÒÀÄÈËÄÆÄ¼ ÒÀÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÐÑÇÌÖÄÏÐ¿ÆÕÏÍÌÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÍÌ¬ÃÀÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄË¬ÑÇÀÔ ÐÑÍÖÔ¦¬ÑÓ ½ÐÑÍËÍÖÔ ÐÑÍ
¦ÈËÊ¼ÔÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌ
ÄÌÄÏÆÄÈÎÌNBSLFUJOHÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
ÊÀÈÒÀÐÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÀ½ËÀÑÀÑ»ÀÑÀÆÈÀÑÇÌ
ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ» ÏÍÎÒÇÐÇ ÑÓÌ ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÐÑÈÔ
ÀÆÍÏºÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÇÄÑÀÈÏ¼À
Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα
& οι αρμοδιότητές του/της θα περιλαμβάνουν:
q ÌÀÃÈÀ½ÏÅÓÐÇÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÏÍÅ¼Ë 
ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÊÀÑÀË½ÆÓÌÊÀÈÅÖËËÀÃ¼ÓÌ
ÐÄÃÈ¬ÅÍÏÄÔÆËÎÐÐÄÔ
q¢ÈºËÄÈÀ½ËÓÌÑÓÌÐÖÐÊÄÖÀÐÈÎÌÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
ÑÄÕÌÈÊºÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔ ºËÄÆÕÍÀÊÄÑÎÌ 
ÆÏÀÅÈÊ¬ ÆÏÀÅÈÐÑÈÊ¬ ÀÖÑÍÊ½ËËÇÑÀ
q Ì¬ËÖÐÇºÏÄÖÌÀÀÆÍÏÎÌÕÓÏÎÌ 
ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿ ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÄÉÄË¼ÉÄÓÌ
ÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÔÊÀÑÀÌÀËÓÑ» ÖÍÁÍË»
ÏÍÑ¬ÐÄÓÌÆÈÀÑÇÌÄÈÐÀÆÓÆ»ÌºÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q¢ÈÐ»ÆÇÐÇÑÍÖNBSLFUJOHCVEHFUÄÉÀÆÓÆÎÌ
ÊÀÈÄÈºËÄÈÀÑÇÔÄÊÑºËÄÐ»ÔÑÍÖÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÄÑÍÑ»ÀÄÉÀÆÓÆÎÌ
q¢ÈºËÄÈÀÊÀÈÄÌÇºÏÓÐÇÑÍÖÄÏÈÄÕÍºÌÍÖ
ÑÍÖÄÑÀÈÏÈÊÍ¿XFCTJUF
q±ËÍÍ¼ÇÐÇÏÍÓÒÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
ÃÈÀÅÇ¼ÐÄÈÔ ÄÏÈÍÃÈÊ¬ ÊÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÈÔ ÃÄËÑ¼À
Ñ¿ÍÖ ÃÄÈÆÀÑÈÐÍ¼ÐÄÐÇÄ¼ÀÎËÇÐÇÔ 
ÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔÐÄÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÄÒÌÄ¼ÔÄÊÒºÐÄÈÔ»ÐÄ¬ËËÄÔ
ÄÊÃÇËÎÐÄÈÔÏÍÁÍË»Ô ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À 
ÐÕÄÃÈÀÐ½ÔÄÏÈÑºÏÍÖ ÅÖËËÀÃ¼ÓÌ 
ÃÄÈÆ¬ÑÓÌ ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÊÀÑÀÕÎÏÇÐÇ
ÐÑÍÌÊÀÑ¬ËÍÆÍÄÊÒÄÑÎÌ
qÏÍÐÊË»ÐÄÈÔÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔÐÑÇÌºÃÏÀ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
q"GUFSTBMFTTFSWJDF ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÓÌ
ÄËÀÑÎÌÊÀÈÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇÀÏÀ½ÌÓÌ
Το προφίλ σας:ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÄ¼ÐÑÄÐÄÒºÐÇÌÀ
ÀÌÑÀÍÊÏÈÒÄ¼ÑÄÐÑÀÊÀÒ»ÊÍÌÑÀÑÇÔÒºÐÇÔÑÍÖÑÄËºÕÍÖÔ.BSLFUJOH¢ÉÀÆÓÆÎÌ ÒÀÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÄÑÄ
ÑÀÀÊ½ËÍÖÒÀ
qÑÖÕ¼ÍÈÍ¼ÊÇÐÇÔ¢ÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ».BSLFUJOH
¢¥ °¢¥
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ
Ñ»ÀNBSLFUJOHÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÍÖÑÏÍÅ¼ÍÖ ÈÃÀÌÈÊ¬ÄÄÉÀÆÓÆÈÊ»
ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔÌºÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ ÐÖÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔ ÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÄÌÑ¿ÓÌ
ÊÀÑÀË½ÆÓÌ ºÏÄÖÌÀÔ*3*»/JFMTFOÊÀÈºÏÄÖÌÀÔ
BEIPD ÍÐÍÑÈÊ»ÔÍÈÍÑÈÊ»Ô 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ1IPUPTIPQ $PSFM%SBX *MMVTUSBUPS

q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÄÕÌÈÊºÔÊÀÈÄÏÆÀËÄ¼À%JHJUBM
.BSLFUJOH
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÏÍÅÍÏÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À 
q&ÈÒÖÇÑ»ÇÊÀË»ÆÌÎÐÇÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÑÏ½ÍÃÍÖËÄÈ¬Ô ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿ÄÏÆÀÐÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÑ»ÏÇÐÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÊÀÈÏÍÒÄÐÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÔÍËËÀËÎÌ
ÄÏÆÀÐÈÎÌÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÀ NVMUJUBTLJOH 
q°ÀÕ¿ÑÇÑÀÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¬ÒÍÔ ×ÓÌÑ¬ÌÈÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÆÈÀÄÉºËÈÉÇ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»
ÄÖÕºÏÄÈÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÓÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÖÂÇË½Ä¼ÄÃÍÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Ο πελάτης μας προσφέρει:¢Å½ÐÍÌÄÈËÄÆÄ¼ÑÄÆÈÀ
ÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÒºÐÇÔÑÍÖÑÄËºÕÍÖÔ.BSLFUJOH
¢ÉÀÆÓÆÎÌ ÐÀÔÏÍÐÅºÏÍÌÑÀÈÑÀÀÊ½ËÍÖÒÀ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¦¬ËÖÂÇÄÉ½ÃÓÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÀ
½ÊÀÈÏÍÔÑÍÌÕÎÏÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÃÍÇºÌÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ενδιαφέρεστε;¢ÈÒÖÄ¼ÑÄÌÀÐÖÌÄÕ¼ÐÄÑÄÑÇÌ»ÃÇ
ÄÈÑÖÕÇºÌÇ ÊÀÏÈºÏÀ ÐÀÔ ÊÀÈ ÌÀ ÄÉÄËÈÕÒÄ¼ÑÄ ÐÑÍ
ËÀ¼ÐÈÍ¼ÀÔÄÆ¬ËÇÔÊÀÈÀÉÈ½ÈÐÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ¢¬Ì
ÌÀÈ Ñ½ÑÄÍÏÄ¼ÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»ÐÀÔÐÑÍ
IUUQTTXSHS%+/Z2¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÑÇÏÄ¼ÀÖÐÑÇÏÍ¿ÔÊÀÌ½ÌÄÔÄÕÄ¿ÒÄÈÀÔÊÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÔ
¤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 ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÍÖEJHJUBMNBSLFUJOH ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
¬ÄÐÀ%JHJUBM.BSLFUFSÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇEJHJUBM
DBNQBJHOTÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÑÓÌÄËÀÑÎÌÑÇÔ ÌËÍÈ½Ì
ºÕÄÈÔ½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ ÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿À ÁÏ¼ÐÊÄÈÔ
ÄÖÏÇÀÑÈÊºÔË¿ÐÄÈÔÊÀÈÄÌÇÄÏÎÌÄÐÀÈÐÖÌÄÕÎÔ Ñ½ÑÄ
Ð¼ÆÍÖÏÀÒÀÒºËÍÖÄÌÀÐÄÆÌÓÏ¼ÐÍÖÄ
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
¤E-Gate ΕΠΕÏÍÐÅºÏÄÈºÌÀÍËÍÊËÇÏÓºÌÍÀÊºÑÍ
ÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½ ÀÐÅ¬ËÈÐÇ CPOVTÊË Ð¿ÆÕÏÍÌÍ ÌÄÀÌÈÊ½ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ 
ÐÇÀÌÑÈÊºÔ ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ ÄÉºËÈÉÇÔ ÐÑÍ ËÀ¼ÐÈÍ ¼ÀÔ
ÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS,17+
¤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»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇ
ÄÖÒ¿ÌÇÔ

qÌÎÐÇÑÇÔÈÐÕ¿ÍÖÐÀÔÐÕÄÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
¢®°)%
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÐÖÐÑ»ÀÑÀ614 ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬
ÈÐÕ¿ÍÔ ÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖ§40GGJDFÊÀÈÑÍÖ.47JTJP
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÕÌÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
q¢ÈÒÖ¼ÀÆÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
ÄÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Η εταιρία παρέχει:
q§½ÌÈÇÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖÁÀÐ¼×ÄÑÀÈ
ÐÑÇÌÀÍÈÁÀ¼ÀÄÊÑ¼ÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÍË¿ÊÀËºÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈCPOVT
ÓÔÄÈÁÏ¬ÁÄÖÐÇÑÓÌÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink:https://swr.
HS327CSÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ°§
°ÍMediterranean CollegeÐÑÍËÀ¼ÐÈÍÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÑÓÌÄÍÏÈÊÎÌÑÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÑ»ÑÓÌÐÑÇÌ Ò»ÌÀ
×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Digital Marketing Specialist
Κωδικός θέσης: DIG_18
Θέση:
qÕÄÃÈÀÐ½Ô ÖËÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
QBJETPDJBMNFEJBÊÀÀÌÈÎÌ (PPHMF 'BDFCPPL 
-JOLFE*O *OTUBHSBN :PV5VCF 
q¢ÈºËÄÈÀÄÏÈÄÕÍºÌÍÖÐÑÀTPDJBMÊÀÈEJHJUBM
NFEJBÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÇÌÍ¬ÃÀNBSLFUJOH
ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿
q4FBSDIFOHJOFPQUJNJ[BUJPO 4&0
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊ½ÑÖÕ¼Í»Ã¼ËÓÀ¥¢¦
ÀÌÄÉÀÏÑ»ÑÓÔÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÕÄÑÈÊ¬ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ¬ÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ¬
USBJOJOHDFSUJGJDBUFT 
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÀÀÏÀ¬ÌÓÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÀ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÀÀÍÑÄËºÐÀÑÀÐÄ½ÏÍÖÔ
DVTUPNFSBDRVJTJUJPOÊÀÈCSBOEDPOTJEFSBUJPO
Απαραίτητα χαρακτηριστικά:
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
ÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÃÄÃÍºÌÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÌÄ¿À
Το κολέγιο προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈCPOVT
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
ÊÀÈÏÍÐÓÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍhttps://swr.HS&CLXW
Forum SAJTTFFLJOHGPSBGVMMUJNF
Digital Content Manager
5IF$POUFOU.BOBHFSXJMMNBOBHFDPOUFOUDSFBUJPO
GPSUIFDPNQBOZTEJHJUBMBTTFUT DPSQPSBUFXFCTJUFT 
OFXTMFUUFST  TPDJBM NFEJB  EJHJUBM BEWFSUJTJOH
DBNQBJHOT )FTIFXJMMXPSLDMPTFMZXJUIUIFEJHJUBM
DPPSEJOBUPS UIFNBSLFUJOHEJSFDUPSBOEUIFEFTJHOUFBN
Responsibilities:
q0WFSTFFJOHBMMDPOUFOUDSFBUJPOBDUJWJUJFT
GPSUIFDPNQBOZTEJHJUBMDBNQBJHOT
q8PSLJOHDMPTFMZXJUIUIFEJHJUBMNBSLFUJOH
UFBNUPEFWJTFBXFCDPOUFOUTUSBUFHZ
q8SJUJOHFOUFSUBJOJOHBOEJOGPSNBUJWFTFBSDI
FOHJOFPQUJNJTFEDPQZ
q5BSHFUJOHLFZXPSETTFUCZUIFEJHJUBM
NBSLFUJOHUFBNBOECBTJOHBSUJDMFTPOUIFN
q,FFQJOHVQUPEBUFXJUIJOEVTUSZCFTUQSBDUJDF
BOENPOJUPSJOHDPOUFOUBDUJWJUJFTPGDPNQFUJUPS
XFCTJUFT
q"TTJTUJOHUIFEJHJUBMDPPSEJOBUPS
XJUIBEIPDDPQZXSJUJOH
q3FQVSQPTJOHDPOUFOUGPSEJGGFSFOUNFEJVNT
JODMVEJOHTPDJBMNFEJBBOEWJEFP
Background:
qZFBSTFYQFSJFODFXPSLJOHBTBDPOUFOU
NBOBHFSJOB¡¡DPNQBOZ
q%FHSFFJODPNNVOJDBUJPO KPVSOBMJTNP
SNBSLFUJOH
*OBEEJUJPOUPBQPTJUJWFXPSLFOWJSPONFOU 'PSVN4"
BMTPPGGFSTBDPNQFUJUJWFTBMBSZBOEDPNQSFIFOTJWF
CFOFGJUTQBDLBHF
4FOEVTZPVSDWBUUIFlinkIUUQTTXSHS$.'%V
°ÍPoseidonion Grand Hotel ÐÑÈÔºÑÐÄÔ ÀÍÑÄËÄ¼ºÌÀ
À½ÑÀÊÍÏÖÅÀ¼ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ¶ÃÇÀ½ÑÍ
 ½ÑÀÌÉÄÊ¼ÌÇÐÄÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ºÆÈÌÄÐ¿ÁÍËÍÑÍÖÌÇÐÈÍ¿ÄÑÇÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊ»ÑÍÖ
ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»ÐÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÀËËÈÊ»Ô¯ÈÁÈºÏÀÔ§ÄÑ¬
ÑÇÌÀÌÀÊÀ¼ÌÈÐ»ÑÍÖ ÍÖÍËÍÊËÇÏÎÒÇÊÄÄÄÈÑÖÕ¼À
ÑÍ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÐ»ÄÏÀÃÈÀÒºÑÄÈÃÓ¬ÑÈÀ
ÊÀÈÐÍÖ¼ÑÄÔ ÇÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÑÓÌÍÍ¼ÓÌ
ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄÀ½ËÖÑÇÀÏÍÌ¼ÀÄÑÍÌÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÊÀÈ
ÑÇÌÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄÑ¬ÑÇÌ
ÏÎÑÇºÏÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÑÍ1PTFJEPOJPO(SBOE
)PUFM ÄÉÀÊÍËÍÖÒÄ¼ ÌÀ ÀÍÑÄËÄ¼ ÐÇÄ¼Í ÀÌÀÅÍÏ¬Ô
ÑÓÌÄÑÐÎÌ, ½ÌÑÀÔÑÀÖÑÈÐºÌÍÄÑÇÌÊÍÐÍÍË¼ÑÈÊÇÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖ
Στέλεχος για το Τμήμα
Εκδηλώσεων & Catering
®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÏºÄÈÌÀÃÈÀÒºÑÄÈ
ÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÎËÇÐÇÊÀÈÐÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÄÊÃÇËÎÐÄÓÌ ÆÀ»ËÈÓÌÃÄÉÈÎÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿DBUFSJOH
Επιθυμητά προσόντα:
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
qÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ

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

Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ link:
IUUQTTXSHS'N-X. ÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ
JyskJTMPPLJOHGPSBEFEJDBUFE
Recruitment Specialist
"SFZPVXJMMJOHUPHPUIFFYUSBNJMF %PZPVDPOTJEFS
JUFYDJUJOHUPXPSLGPSBGBTUFYQBOEJOHNVMUJOBUJPOBM
SFUBJMDPNQBOZ %PZPVFOKPZXPSLJOHJOBGBTUQBDFE
FOWJSPONFOUXJUIDPOTUBOUDIBMMFOHFT 5IFOZPV
NJHIUCFUIFPOFXFBSFMPPLJOHGPS
You bring dedication and you…
q*NQMFNFOUSFDSVJUNFOUDPODFQU
q1MBOSFDSVJUNFOUBOEGPMMPX
VQPOUIFSFDSVJUNFOUQSPDFTT
q"UUSBDUDBOEJEBUFTUISPVHIEJGGFSFOUDIBOOFMT
q1PTUKPCBEWFSUJTFNFOUTGPSEJGGFSFOUQPTJUJPOT
GPSCPUITUPSFTBOEIFBEPGGJDF 
q4DSFFODWT
q$POEVDUQIPOFJOUFSWJFXTBOEJOUFSWJFXT
q1BSUJDJQBUFJODBSFFSFWFOUTBOEKPCGBJST
q$PPQFSBUFXJUIJOUFSOBMBOEFYUFSOBMQBSUOFST
q4VQQPSUSFUBJMEFQBSUNFOUJOSFDSVJUNFOU
QSPDFTT
q1BSUJDJQBUFJOPUIFS)3UBTLT
You meet possibilities and we offer you…
q0QQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBOEQSPGFTTJPOBM
EFWFMPQNFOU
q5IFPQQPSUVOJUZUPTVQQPSUUIFFYQBOTJPO
PGBMBSHFPSHBOJ[BUJPO
q"DVMUVSFXJUIGBTUBOEQSBDUJDBMEFDJTJPO
BUBMMMFWFMTJOUIFPSHBOJ[BUJPO
q"TUSVDUVSFBOEDPODFQUTUIBUDSFBUF
PQQPSUVOJUJFTGPSZPVUPEFMJWFSFYDFMMFOUSFTVMUT
q"HSFBUDPNQBOZDVMUVSF
q"OBUUSBDUJWFDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q1SJWBUFIFBMUIJOTVSBODFQSPHSBN
The suitable candidateNVTUCFGMVFOUJO&OHMJTI
CPUIPSBMBOEXSJUUFO
5IFKPCJTCBTFEJO+ZTLIFBEPGGJDFJO"UIFOT+ZTL
IBTFYQBOEFEGSPNPOFTUPSFJO%FONBSLJOUP
NPSFUIBO TUPSFTXPSMEXJEFUPEBZ*OPSEFSUP
TFDVSFGVUVSFHSPXUI XFOFFEUIFCFTUFNQMPZFFT
4FJ[FUIJTHSFBUPQQPSUVOJUZUPCFDPNFQBSUPG+ZTL
*GZPVCSJOHEFEJDBUJPO ZPVXJMMNFFUQPTTJCJMJUJFT
$MJDLPOUIFIUUQTTXSHSKL*YJ UPUBLFDIBSHFPGZPVS
DBSFFS/FFENPSFJOGPSNBUJPO $MJDLIFSFUPSFBE
NPSFBCPVU+ZTLBTBXPSLQMBDF<IUUQTKPCKZTLHS].
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΠαλίρροια-Σουλιώτης Α.Ε. ÄºÃÏÀÑÍÍ
ÕÈËÄÀÏÕÈÀÊ»ÔÍÃÍ¿ªÀÕÌÎÌÍËÈÑÈÊÎÌ ÄÏ¼ÍÖ
ÕÈËÀ½ÑÇÌ Ò»ÌÀ ÊÀÑºÕÄÈÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌ
ÀÏÀÆÓÆ»ÄÑÍ¼ÓÌÆÄÖ¬ÑÓÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÇÀÌÑÈÊ»ÄÉÀÆÓÆÈÊ»ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÈÀÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈÍÑÇÔ ÐÑÀÍËÈÑÈÊ¬¢ÖÁÍ¼ÀÔ ÇÄÑÀÈÏ¼ÀÄÈÒÖÄ¼ÌÀ
ÐÑÄËÄÕÎÐÄÈÑÇÒºÐÇ
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¿ÌÐÄÈÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÆÈÀÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½Ë¬ÌÍÖÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
ÊÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÓÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
ÊÀÈÍËÈÑÈÊÎÌÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÒÄ¬ÑÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»ÔÌÍÍÒÄÐ¼ÀÔ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇ¬ÏÈÐÑÍÖÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÊË¼ÀÑÍÔ
ÄºÅÀÐÇÐÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÀÉ¿
½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬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 ¬ÌÄÐÇ
ÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ ÄÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔ
ÆÏÀÑÍ¿ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊÍ¿Ë½ÆÍÖ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½
ÌÄ¿À ÐÕÍËÀÐÑÈÊ½ ÐÖÌºÄÈÀ
ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏÀ¬ÑÓÌÊÀÈÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÑÀÉÈÃÈÎÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
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

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
«Υπεύθυνος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού».
Παράκληση να σταλούν μόνο βιογραφικά που είναι
συμβατά με τα προσόντα που απαιτούνται. Τα βιογραφικά που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις θα
απαντηθούν στο τέλος της εύρεσης του υποψηφίου.
Ο πελάτης μας, εταιρία διεθνών μεταφορών και
αποθήκευσης με έδρα το Βόλο, επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία:
HR Assistant
Ο/Η κάτοχος της θέσης θα απασχοληθεί:
qÑÇÌºÊÃÍÐÇÃÄËÑ¼ÓÌÓÏÍºÑÏÇÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
και κατανομής στα επιμέρους έργα της εταιρίας
qÑÇÌÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÇÔÈÐÒÍÃÍÐ¼ÀÔ
και του κόστους προσωπικού
qÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÑÇÔÄÏÆÀÑÈÊ»ÔÌÍμοθεσίας
qÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÇÔÀ½ÃÍÐÇÔÑÍÖÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÀÀÈÑÍ¿ÄÌÍÖÀ½ÑÇÌÍÍÒÄσία έγγραφου τύπου (προσλήψεων, αποχωρήσεων,
προγραμμάτων εργασίας κλπ.)
Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει
να έχουν τα πιο κάτω προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÄÑÀËÖÊÄÈÀÊ»ÔÁÀÒ¼ÃÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÑÍÖÔÐÄÑ»ÀÏÍÐÓÈÊÍ¿
με αντίστοιχα καθήκοντα
qÌÎÐÇÄÊÑ½ÔÀ½ÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
γλώσσας
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÄÊÀÈÃÄÖÑÍ¿ÌÐÄºÌÀÃÍÇºÌÍ
περιβάλλον εργασίας
Η εταιρία προσφέρει: Εργασιακή σταθερότητα με
ÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÌÈÐÕÖÏ½ÄÏÆÍÃ½ÑÇ
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε,
αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε
στο link: https://swr.gr/RL70u
Το Royal Hotel Thessaloniki θέλει να προσλάβει:
Στέλεχος Marketing
Αρμοδιότητες:
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÐÑÏÀÑÇÆÈÊ»Ô
q.BSLFUBOBMZTJT
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇTPDJBMNFEJB
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌ
qÏÀÅÈÐÑÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÀÆÍÏ¬ÔÊÀÈÑÓÌºÐÓÌ
προβολής
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑ»ÀÑÍÔNBSLFUJOH»ÀÌ¬ËÍÆÇÔ
σχολής
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍ
Ñ»À ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
4 ή 5 αστέρων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU0GGJDF
0VUMPPL 8PSE 1PXFS1PJOU &YDFM
Βιογραφικά στο IUUQTTXSHSX[N Όλα τα
βιογραφικά θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.

ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

Υπεύθυνος Εξυπηρέτησης Καταστημάτων
(Αθήνα, Αττική)
Η εταιρία Voi & Noi:
q¢¼ÀÐÑÄÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀËÈÀÌÈÊ»Ô
ÎËÇÐÇÔÖÍÃÇ¬ÑÓÌÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
qºËÍÖÄÌÀÆ¼ÌÍÖÄÍÈÍÀÆÀÇºÌÍÔ
προορισμός του κόσμου για την κάλυψη
ÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÖ½ÃÇÐÇÔÊÀÈÀÉÄÐÍÖ¬Ï
q ÌÀÑÖÐÐ½ÀÐÑÄÊÀÈ×ÇÑ¬ÄÌºÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ
Ä½ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
Η θέση:±Ä¿ÒÖÌÍÔ¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ¦ÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
Αποστολή θέσης:¤ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
του δικτύου 55 καταστημάτων σε επίπεδο διαθεσιμότητας προϊόντων, υλοποίησης των προωθητικών
ενεργειών, εφαρμογής της εμπορικής πολιτικής και
ελέγχου της τήρησης των διαδικασιών έκδοσης
παραστατικών.
Κύριες αρμοδιότητες:
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÍÌÃÈÄÖÒÖÌÑ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÆÈÀ
τη διάχυση του εταιρικού οράματος, των αρχών
ÊÀÈ ÀÉÈÎÌ  ÑÓÌ ÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÌÍÌÈÐÎÌ ËÄÈÑÍÖÏγίας και των αντίστοιχων διαδικασιών. Προτείνει
βελτιώσεις στις υπάρχουσες διαδικασίες με αντιÊÄÈÄÌÈÊ½ÐÊÍ½ÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇÑÇÔÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀÔ
αποτελεσματικότητάς τους
qÈÀÍÏÅÎÌÄÈÐÄÄÁÃÍÀÃÈÀ¼ÀÁ¬ÐÇÑÇÌÀÌÀË»ÏÓÐÇ
ÑÓÌÀÍÒÄ¬ÑÓÌÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÐÖÌÑÍÌ¼×ÍÌÑÀÔ
ÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐ»ÑÍÖÔÄÑÍÑ»ÀMPHJTUJDT
qÏÍÐÃÈÍÏ¼×ÄÈÑÍÖÔÊÓÃÈÊÍ¿Ô ÍÈÍÍ¼ÍÈÏºÄÈÌÀ
ÑÍÍÒÄÑÇÒÍ¿ÌÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀPVUMFU
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÑÈÔÍÀÃÈÊºÔÄÈÐÑÏÍÅºÔ εμπορευμάÑÓÌÀÍÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÑÍÑºËÍÔÑÇÔÊ¬ÒÄÐÄ×½Ì
q¢ÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÏÍÁÍË»ÊÀÈÏÍώθηση των εμπορευμάτων στο κατάστημα, συνεργα×½ÄÌÍÔÄÑÍÖÔÄÈÒÄÓÏÇÑºÔÊÀÈÑÍÖÔÖÄ¿ÒÖÌÍÖÔ
qÀÏÀËÀÁ¬ÌÄÈÊÀÈÐÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÌÄ¼ËÖÐÇÑÓÌÄÊκρεμοτήτων των καταστημάτων σε καθημερινή βάση
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÌÇºÏÓÐÇÔÑÓÌ
αλλαγών τιμολογιακής πολιτικής στα καταστήματα
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÃÈÀÌÍ»ÑÍÖÏÍÓÒÇÑÈÊÍ¿ÖËÈÊÍ¿ÐÑÀ
καταστήματα του δικτύου (αφίσες, έντυπα, αποστολή
ÀÆ¼ÓÌTUBOET
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ ÐÑÍ.BSLFUJOHÈÍ¼ÊÇÐÇ
Επιχειρήσεων
q§ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½Ä¼ÄÃÍÐÍÖÃÎÌ ÄÈÒÖÇÑ½
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση στον κλάδο της λιανικής
ένδυσης-υπόδησης
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¬ËËÍ
qÏÍÍÑÈÊºÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÏÍÕÎÌ
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/8jRbD με κωδικό
ÒºÐÇÔ±Ä¿ÒÖÌÍÔ¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ¦ÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
).BSJOPQPVMPT$PGGFF$PNQBOZ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
για το δίκτυο των καταστημάτων Starbucks www.
TUBSCVDLTDPNHS στην Αθήνα:
Store Managers
Κωδικός: SMΑ–18
Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης:
q¢¼ÌÀÈ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ ÆÈÀ ÑÇÌ Ä¿ÏÖÒÇ ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À ÑÍÖ
καταστήματος ευθύνης του, σύμφωνα με τα πρότυπα
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÊÀÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÇÔ4UBSCVDLTÊÀÈÑÇÌ
Ä¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÍÏÒ»ÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÄÏγαλείων λειτουργίας που χρησιμοποιεί η εταιρία και
την εισαγωγή νέων προγραμμάτων και διαδικασιών
q±ËÍÍÈÄ¼ÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÏÍÐºËÊÖÐÇÔÊÀÈÄÈËÍÆ»Ô
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌË»ÏÇ
στελέχωση του καταστήματος ευθύνης του
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÊÀËËÈºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇ¬ÏÈÐÑÍÖ
ÊË¼ÀÑÍÔÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÀÉ¿ÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌÑÍÖ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ ÀÏºÕÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÀÍτελεσματική καθοδήγηση
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÄÏÆÀ×ÍºÌÓÌ
ÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÄÖÒ¿ÌÇÔÑÍÖ ÀÉÈÍËÍÆÎÌÑÀÔÑÍÖÔÄ
ÑÀÄÏÆÀËÄ¼ÀÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÊÀÈÀÏÀÊÈÌÎÌÑÀÔ
τους αποτελεσματικά
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÄÑÍÖÔÄÈÐÊºÑÄÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ÅÏÍÌÑ¼×ÍÌÑÀÔÌÀÀÌÀÆÌÓÏ¼ÐÄÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬ÑÈÔÀÌ¬γκες τους και να επιλύει τυχόν υφιστάμενα προβλήματα,
συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες καθημερινής
λειτουργίας του καταστήματος
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈ
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÊÀÈÑÇÐÖ½ÏÅÓÐÇÄÑÈÔÃÈÀÑ¬ÉÄÈÔÑÇÔ
εργατικής νομοθεσίας αναφορικά με την απασχόληση
του προσωπικού στο κατάστημα ευθύνης του
q¢ÈÁËºÄÈÊÀÈÊÀÑÄÖÒ¿ÌÄÈÑÇÌÍ¬ÃÀÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ
ευθύνης του ώστε να δημιουργείται για τους επισκέπτες
ÇÄÄÈÏ¼À4UBSCVDLT ½ÓÔÀÖÑ»ÀÏºÕÄÑÀÈÐÄ½ËÀ
ÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ4UBSCVDLTÃÈÄÒÌÎÔ
Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÑÄÑÏÀÄÑ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
σε θέση ευθύνης διοίκησης καταστήματος
ή/και ομάδας
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ενός καταστήματος εστίασης
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και διοίκησης ομάδας
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ομάδας
qÇÈÍÖÏÆÈÊ»ÐÊºÂÇÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔ
προβλημάτων
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
και οργάνωσης
q¢ÐÑ¼ÀÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
και την υλοποίηση απαιτητικών στόχων
πωλήσεων
qÏÍÐÍÕ»ÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀÊÀÈÀÌÄÑÖÆºÌÇ
ικανότητα λειτουργίας υπό συνθήκες οι οποίες
μεταβάλλονται διαρκώς
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:ÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥¥¢¦ÐÖÌÀÅºÔ
με τα οικονομικά ή τη διοίκηση επιχειρήσεων ή το
NBSLFUJOH
Ο κάτοχος της θέσης:
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÐÄºÌÀÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
δομημένο περιβάλλον και να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας ενός παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της εστίασης
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÀÏÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÈÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»
εκπαίδευση τόσο σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖ ½ÐÍÆÈÀÑÇÌÀ½ÊÑÇÐÇËÍÈÎÌÃÄÉÈÍÑ»ÑÓÌ
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼Ñ½ÐÍÄÌÑ½ÔÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖ
των καταστημάτων, αλλά πιθανώς & σε άλλες θέσεις
εντός της εταιρίας αντίστοιχες των προσόντων του
qÀ ÄÌÑÀÕÒÄ¼ ÐÑÍ ÍÀÃÈÊ½ ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½
πρόγραμμα της εταιρίας
Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας και να
×»ÐÄÈÔÑÇÌÄÄÈÏ¼À4UBSCVDLT ÐÑÄ¼ËÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
σου σημείωμα στο IUUQTTXSHSM/R"I, αναγράφοντας τον κωδικό SMA-18.

q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ»ÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
πελατών θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
(για τους άνδρες υποψηφίους)
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÄÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»
Ê¬ËÖÂÇ¥¦ 
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄ¼ÀÀ½ÑÈÔÈÍ
δυναμικά αναπτυσσόμενες αλυσίδες καταστημάτων
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
σε ετήσια βάση
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Αποστολή βιογραφικών στο τμήμα προσωπικού
του ομίλου στο link: IUUQTTXSHSPD
Επιθεωρητής Καταστημάτων
(Λάρισα)
ÑÇÌBazaar Α.Ε, μέλος του ομίλου εταιριών ΒερούÊÀ ½ËÍÈÍÈ¬ÌÒÏÓÍ¼ÀÔ ÆÈÀ¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀ
είναι δίπλα στον καταναλωτή, με στόχο την άψογη
ÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÑÍÖ´ÕÍÌÑÀÔÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÐÄ½ËÇ
την Ελλάδα, καλύπτουμε τις καθημερινές ανάγκες
των πελατών μας. Πρωταρχικοί μας στόχοι είναι η
ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη με επαγγελÀÑÈÐ½ ÇÄ¼ÑÄÖÉÇÕÀÇËÎÌÑÈÎÌ ÇË»ÏÇÔÊÀÈ
επιλεγμένη γκάμα προϊόντων και η συνεχής πραγματοποίηση προσφορών προς όφελος του πελάτη.
Στην Bazaar Α.Ε. εξελισσόμαστε
ώστε να προσφέρουμε:
qÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÏ½ÑÀÐÇ
καθημερινών αγορών.
qÑÍÖÔÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔÀÔÈÃÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας.
qÑÍÖÔÏÍÇÒÄÖÑºÔÀÔ¬ÂÍÆÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Καθήκοντα θέσης:
q´ËÄÆÕÍÔÃÈÊÑ¿ÍÖÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
qÓÐÑ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔÐ¿ÅÓÌÀ
με τις προδιαγραφές της εταιρίας
q¢ÌÑÍÈÐ½ÔÄÖÊÀÈÏÈÎÌÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q3FQPSUJOH
Προφίλ υποψηφίου:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»Ô
qÌÎÐÇ.40GGJDF
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÕÏÍÌÎÌ
qÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
διαχείρισης πελατών
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÑÍÌÈÐÍ¿Í¬ÃÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
με άλλα τμήματα της εταιρίας
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄºÅÀÐÇ
στον προγραμματισμό και στη διαχείριση χρόνου
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½
περιβάλλον
Παροχές:
qË»ÏÄÔÊÀÈÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
με σταθερό μηνιαίο μισθό
q§ºÐÍÄÑÀÅÍÏ¬ÔÊÀÈºÉÍÃÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
q´ÌÐÇÀ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά με πρόσφατη φωτογραφία
στο link: IUUQTTXSHS)(Z9

Από γνωστό κατάστημα ανδρικών ενδυμάτων στην
περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης,×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
άμεσα υπάλληλος (νεαρός ή κοπέλα):
Υπάλληλος Καταστήματος
Πωλητής/τρια
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
q¢ÖÃÈ¬ÒÄÑÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q¢ÖÆºÌÄÈÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
&.O' ή αυτοπροσώπως στο κατάστημα τις ώρες
καταστημάτων.

ÈÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÀÔÐÑÇΚαρδίτσα, επιθυμούμε
να προσλάβουμε:
Διευθυντικά Στελέχη
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
ÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿):
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÃÈÍ¼ÊÇÐÇÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
σε καταστήματα λιανικής
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και διαπραγμάτευσης
q Ì¬ÑÖÉÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇ
προβλημάτων
q³ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇ
προτεραιοτήτων
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÏ½ÆÏÀÀÈÃÈÓÑÈÊ»ÔÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
qÏÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÀÌºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ¬
αναπτυσσόμενη ελληνική εταιρία
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα κάνοντας κλικ στο https://swr.
HSM$(+ και επιλέγοντας τον κωδικό θέσης MNG45.

Ζητούνται για το κατάστημα Today’s Delicious
Stores στην ÌÀÑÍËÈÊ»ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Υπάλληλοι (κωδικός θέσης: ΥΠ_ΑΝΑΤ)
Περιγραφή θέσης: Ο κατάλληλος υποψήφιος θα
ÅÏÍÌÑ¼×ÄÈÊÀÒÇÄÏÈÌ¬ÌÀÄÉÖÇÏÄÑÄ¼ÑÈÔËÄÈÑÍÖÏÆÈκές ανάγκες του καταστήματος στα πόστα ευθύνης
ÍÖÒÀÍÏÈÐÑÍ¿Ì ÅÏÍÌÑ¼×ÍÌÑÀÔÑÀÖÑ½ÕÏÍÌÀÆÈÀÑÇ
διατήρηση του υψηλού επιπέδου των παρεχόμενων
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌ½ÓÔÀÖÑ½ÍÏ¼×ÄÑÀÈÀ½
τις προδιαγραφές λειτουργίας της αλυσίδας. Προηγουμένως θα έχει ολοκληρώσει τον απαραίτητο
κύκλο θεωρητικών και πρακτικών εκπαιδεύσεων
του ομίλου και στη συνέχεια θα ενταχθεί στην ομάδα
του προσωπικού του καταστήματος.
Προφίλ υποψηφίων:
qºËÇÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÉºËÈÉÇ
μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
qÌÎÐÄÈÔÀÏÀÐÊÄÖ»ÔÊÀÅºÊÀÈÄÄÈÏ¼À
στον χώρο της εστίασης

Ζητείται για το υποκατάστημα στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη:
Υπεύθυνη Καταστήματος
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
στον τομέα ένδυσης-υπόδησης
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÊÀÒÍÏÈÐ½
προτεραιοτήτων και αποτελεσματική
παρακολούθηση στόχων
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÍÒÄ¬ÑÓÌ
επίβλεψη παραγγελιών-έλεγχος παραλαβών
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÐÍÁÀÏ½ÑÇÑÀ
και ευγένεια
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÕÏ»ÐÇÄÍÏÈÊÎÌ
προγραμμάτων Η/Υ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔ
πωλήσεων, σύμφωνα με τις νέες τάσεις
της αγοράς

q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS5V+G
ÀËËÈÊ»ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÈÀÆÊ½ÐÈÍÔÇÆºÑÇÔ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô ÀÌÀ×ÇÑ¬
για τα καταστήματά της άτομα για τη θέση:
Πωλητής/τρια
Άρτου & Ζαχαροπλαστικής
Γενική περιγραφή θέσης:
q¤ÒºÐÇÀÖÑ»ÐÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÌÄÈÑÖÕ¼ÀÑÍÖPaul με
ÑÍÌÀÀÏºÕÄÈÄÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÐÄ½ËÍÖÔÑÍÖÔ
πελάτες μας, προσφέρει ποιοτικά προϊόντα και σέβεται
και διατηρεί καθαρό τον χώρο του καταστήματος
q®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÄÌÄÏÆÄ¼
Ð¿ÅÓÌÀÄÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÊÀÈÑÈÔÀÉ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες:
q²Ñ¼×ÄÈÄËÀÑÄÈÀÊºÔÐÕºÐÄÈÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÄ¼
ικανοποιημένους πελάτες
qÈÄÏÄÖÌ¬ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
και προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα-ακούει
και συμβουλεύει τους πελάτες
qÀÏºÕÄÈÄÉÀÈÏÄÑÈÊ¬Ä¼ÄÃÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
q ÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÍÖÔÊÀÌ½ÌÄÔÖÆÈÄÈÌ»Ô
και ασφάλειας στον χώρο εργασίας
qÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÒÄÑÈÊÍ¿ÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿
περιβάλλοντος
q¢ÌÄÏÆÄ¼Ä»ÒÍÔÊÀÈÄÈËÈÊÏ¼ÌÄÈÀ
q¢ÌÄÏÆÄ¼Ð¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÀÉ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Επιπλέον προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
ÊÀÈÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
απαραίτητη
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÄ¢ËËÇÌÈÊ¬
και Αγγλικά
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÃÈÊÀÈÍËÍÆÇÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
σε καταστήματα υγειονομικού χαρακτήρα
(καθαρό ποινικό μητρώο και βιβλιάριο υγείας)
Διαπροσωπικές ικανότητες:
qÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
και αποφασιστικότητα
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ¬
υπό συνθήκες πίεσης
Η εταιρία προσφέρει:
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÖÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
Επισύναψη βιογραφικών στο link: https://swr.
HSR-VQ. Όλα τα βιογραφικά θεωρούνται απολύτως εμπιστευτικά.
Ζητούνται για τα καταστήματα στην Αττική και τη
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Πωλητές/τριες
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇ
προσωπικότητα
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÃÖÌÀÈÐ½Ô
ÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈÀ½ÑÈÔÆ¿ÏÓ
περιοχές.
Βιογραφικά στο https://TXSHSBO'
ÄÑÇÌºÌÃÄÈÉÇÓËÇÑºÔ
Η εταιρία Trenkwalder Jobcenters Hellas για
λογαριασμό μεγάλου πελάτη της που δραστηριοÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌ ÀÌÀ×ÇÑ¬
στην περιοχή της Λάρισας:
Υπάλληλο Πρατηρίου Υγρών Καυσίμων
(Λάρισα)
Απαιτούμενα προσόντα:
qÄÖÑÄÏÍÁ¬ÒÈÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÇÕÀÌ»Ô
Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Παρακαλώ για την αποστολή βιογραφικών με κωδικό
θέσης YL/ID στο link: IUUQTTXSHS$(2'U»ÐÑÍGBY
§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με
τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις
της θέσης για να οριστεί συνάντηση στα γραφεία της
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Η ελληνική εταιρία σούπερ-μάρκετ Μarket ΙnÀÌÀ×ÇÑ¬
Διευθυντή/Υποδιευθυντή Καταστήματος
Παροικιά Πάρου (κωδικός: MGP-01/18)
Προφίλ υποψηφίου, ενδιαφέροντα και δεξιότητες:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
στον χώρο των λιανικών πωλήσεων (θα εκτιμηθεί
ιδιαίτερα βιογραφικό υποψηφίου που προέρχεται
από τον χώρο των σούπερ-μάρκετ)
q³ÌÑÏÀÔÇËÈÊ¼ÀÔºÓÔÄÑÎÌ
q§½ÌÈÍÔÊ¬ÑÍÈÊÍÔ¬ÏÍÖ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÇÆÄÑÈÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
και διοικητικές ικανότητες
q¢ÌÒÍÖÐÈÎÃÇÔ ÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½Ô ÄÏÆÀÑÈÊ½Ô Ö¬ÊÍÖÍÔ 
τίμιος, με αντοχή στην πίεση και στο άγχος
q§ÄÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÓÌÑÄËÄÖÑÀ¼ÓÌ
ÄÉÄË¼ÉÄÓÌÑÍÖÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
Οι κύριες εργασίες του στελέχους καταστήματος
(διευθυντής ή υποδιευθυντής) είναι:
qÖÄÑºÕÄÈÄÌÄÏÆ¬ÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
των πελατών του καταστήματος
q¢ÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
και ασφάλειας
q¢ËºÆÕÄÈÊÀÈÄÆÊÏ¼ÌÄÈÑÈÔÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔ
του καταστήματος
q¢ÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÈÍÑÈÊ»ÊÀÈÍÐÍÑÈÊ»
παραλαβή των προϊόντων
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qÖÄÑºÕÄÈÐÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÏ½ÁËÄÂÇÔ
ÓË»ÐÄÓÌÊÀÈÄÉ½ÃÓÌ
qÏÍÓÒÄ¼ÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÊÀÒÍÏÈÐÒÄ¼ÐÀÔÐÑÏÀτηγικής πωλήσεων και της εμπορικής εικόνας στο
κατάστημα για τη σωστή διαχείρισή του, τη μείωση
ÑÓÌ¬ÆÌÓÐÑÓÌÀÓËÄÈÎÌ ÑÓÌÄÉ½ÃÓÌ ÑÓÌÊËÍÎÌ 
ÑÍÖÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿Ê½ÐÑÍÖÔ ÑÇÔÀ¿ÉÇÐÇÔÑÍÖÄÈÊÑÍ¿
κέρδους και του ελέγχου των απογραφών
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÊÀÈÄËºÆÕÄÈÑÇÌÑÍÍÒºÑÇÐÇ
και τη σήμανση των προωθήσεων
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈÑÇÏÄ¼ÑÀÈÇÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÀ×¼ÄÑÍÌÄÏÈÅÄÏÄÈÀÊ½ÃÈÄÖÒÖÌÑ»
για την εκπαίδευση όλου του προσωπικού
και για τη χωρίς ελλείψεις τήρηση
των πλανογραμμάτων των προϊόντων
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÀ×¼ÄÑÇÌÍ¬ÃÀÑÍÖÆÈÀÑÇÌÀ¿ÉÇÐÇ
των πελατών
Απαιτούμενη εκπαίδευση:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙ½ÒÄÐÇÑÍÀÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
ÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍ
προσόν)
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q¦ÀË½Ä¼ÄÃÍÆÌÎÐÇÔÀÆÆËÈÊÎÌ»¬ËËÇÔÉºÌÇÔ
γλώσσας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης,
στο link: IUUQTTXSHSQDHG. Όλα τα βιογραφικά
ÐÇÄÈÎÀÑÀÒÀÄÉÄÑÀÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Τhe BakersÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Πωλητές/τριες
ÈÀÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÑÇÔΚαλλιθέας προκειμένου να
διευρύνει την ομάδα της! Λατρεύουμε να δημιουρÆÍ¿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 
επικοινωνιακό χαρακτήρα και ομαδικό πνεύμα
q°Í¬ÒÍÔÀÔÆÈÀÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
των πελατών μας
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
¬ÃÄÈÄÔ ÃÎÏÀ ÄÈÃ½ÀÑÀ ÊÀÈCPOVT
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Πενθήμερη απασχόληση–απογευματινό ωράριο.
Βιογραφικά στο IUUQTTXSHSYM3WD
Άτομα
για το Ταμείο Καταστήματος
Αποστολή μας: ÑÍTzambaspiti.gr ο πελάτης είναι
ÐÑÍÄ¼ÊÄÌÑÏÍÑÇÔÏÍÐÍÕ»ÔÀÔºËÍÖÄÏÀÆÀτικά να τον καλοδεχθούμε, να τον ακούσουμε και
μιλώντας ειλικρινά να τον βοηθήσουμε και να τον
διευκολύνουμε να κάνει τη σωστή επιλογή είδους.
¨ÏÍÌÑ¼×ÍÖÄÌÀÈÊÀÌÍÍÈÇÒÄ¼À½ËÖÑÀ ÌÀÄ¼ÀÐÑÄ
ÈÀÀÉºÕÀÐÑÇÄÄÈÏ¼ÀÊÀÈÌÀÀÔÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÉÀÌ¬
Κάθε μέρα:ÑÍÑ»ÀÑÀÄ¼ÍÖÐÑÍÊÀÑ¬ÐÑÇÀÅÏÍÌÑ¼×ÍÖÄÆÈÀÑÇÌÍËÍÊËÇÏÓºÌÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌ
πελατών ώστε να αποχωρήσουν απόλυτα ικανοÍÈÇºÌÍÈÀ½ÑÍ5[BNCBTQJUJHS ÐÕÍËÍ¿ÀÐÑÄ
με τη λειτουργία του ταμείου και τη συναλλαγή με
τους πελάτες δίνοντας προσοχή στη λεπτομέρεια και
ÄÅÀÏ½×ÍÌÑÀÔÑÈÔÍÃÇÆ¼ÄÔÑ¬ÉÇÔÊÀÈÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ
με συνέπεια. Αναλαμβάνουμε με ψυχραιμία, υπομονή
και ταχύτητα να ολοκληρώνονται οι συναλλαγές με
τους πελάτες χωρίς καθυστερήσεις και εντάσεις.
Για σένα:
q®ÍÈÀÃ»ÍÑÄÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÇÕÀÌÍÆÏÀÅÇμένο ταμείο θα βοηθήσει, αλλά δεν είναι απαραίτητη.
q¡ÀÐÈÊ¬ÐÑÍÈÕÄ¼ÀÑÍÖÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÐÍÖÌÀÄ¼ÌÀÈÇÄÖÆºÌÄÈÀ 
να μπορείς να κρατάς την ψυχραιμία και την ηρεμία
σου με τους πελάτες κάτω από συνθήκες πίεσης, το
χαμόγελο, η οργάνωση και η σημασία στη λεπτομέρεια.
Εκπαίδευση:ÀÕÏÄÈÀÐÑÄ¼ÔºÌÀÏ½ÆÏÀÀÁÀÐÈÊ»Ô
εκπαίδευσης 45 εργάσιμων ημερών με ωράριο 4 ωρών/
ÇºÏÀÄÀÖÑ½ÑÍÃÈ¬ÐÑÇÀÑÍÑ»À¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÒÀ
σου παράσχει τα απαραίτητα εφόδια για τη θέση σου
ώστε να ενσωματωθείς στη φιλοσοφία της εταιρίας
ακόμα κι αν δεν διαθέτεις σχετική εμπειρία. Το μόνο
ÍÖÕÏÄÈ¬×ÄÑÀÈÄ¼ÌÀÈÇÒºËÇÐ»ÐÍÖÆÈÀ¬ÒÇÐÇ®ËÍÊËÇÏÎÌÍÌÑÀÔÐÖÌÄÕ¼×ÄÈÔÀ×¼ÀÔÄÅ½ÐÍÌÑÍÒºËÄÈÔ
ÊÀÈÐÍÖÑÀÈÏÈ¬×ÄÈ ÄÈËºÆÍÌÑÀÔºÌÀÄÖºËÈÊÑÍÓÏ¬ÏÈÍ
για 6 ώρες την ημέρα.
Σίγουρα να ξέρεις:¨ÏÍÌÑ¼×ÍÖÄÌÀÃ¼ÌÍÖÄÐÑÍÖÔ
ÀÌÒÏÎÍÖÔÀÔÑÇÌÀÌÑÀÍÈÁ»ÍÖÑÍÖÔÀÉ¼×ÄÈ ÌÀ
τους βοηθάμε να είναι ευχαριστημένοι και να τους
ÆÄ¼×ÄÈÀÖÑ½ÍÖÊ¬ÌÍÖÌÈÀÖÑ½ÒÀºÕÄÑÄ½ÌÈÇ
ÄÏÆÀÐ¼À Ä Ð¿ÁÀÐÇ ÀÍÏ¼ÐÑÍÖ ÕÏ½ÌÍÖ À½ ÑÇÌ Ç
μέρα της εκπαίδευσης.
Απολαβές: ½ÑÇÌÇºÏÀÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÄ
τον βασικό μισθό που αναλογεί.
Το ωράριο διαμορφώνεται βάσει προγράμματος
κατά τις ώρες που το κατάστημα είναι ανοιχτό (9
ÊÀÒÇÄÏÈÌºÔÊÀÈ¬ÁÁÀÑÍ 
με ένα κυλιόμενο ρεπό την εβδομάδα.
Αποστολή βιογραφικών στο https://swrHST$YJB. Η
½ËÇÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÆÈÀÑÍÊËÄ¼ÐÈÍÑÇÔÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÔÒÀ
Æ¼ÌÄÑÀÈºÐÓFNBJM»'BDFCPPL ÆÈÀÖÑ½ÒÀÒºËÀÄ
ÑÍFNBJMÐÀÔÊÀÈÍËÍÆÀÏÈÀÐ½ÔÐÀÔÐÑÍ'BDFCPPL
να είναι έγκυρα.
Η αλυσίδα super markets Κρητικός Α.Ε., δυναμικά
αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του λιανεμποÏ¼ÍÖÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇ
περιοχή του Πειραιά:
Προσωπικό Πώλησης για το Τμήμα
Αλλοιωσίμων (Tυριά/Aλλαντικά)
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
σε αντίστοιχη θέση
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÏ½ÑÖÍ
ευγένειας απέναντι στους πελάτες
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
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Τι προσφέρουμε:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÍÏÆÀÌÓºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÀÌÀËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔ¼ÀÍÈÊÈË½ÍÏÅÇÄÏÆÀÐ¼À
q§ºÐÀÀ½ºÌÀÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÐÀÔÀÏºÕÍÖÄÑÀÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀÄÅ½ÃÈÀÆÈÀÑÇÒºÐÇÐÀÔ ÎÐÑÄ
ÌÀÄÌÐÓÀÑÓÒÄ¼ÑÄÐÑÇÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
ÀÊ½ÇÊÀÈÀÌÃÄÌÃÈÀÒºÑÄÑÄÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÀÀÏÀ¬ÌÓÏÍÐ½ÌÑÀ
ÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÑÍlinkhttps://
swr.gr/Y1o2U
Sales Advisor
(Μύκονος, Σαντορίνη, Πάρος, Νάξος & Σάμος)
®È4BMFT"EWJTPSTÀÔÏÍÐÅºÏÍÖÌÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÍÖ
ÄÈÐÊºÑÍÌÑÀÈÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑ¬ÀÔÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔ
Ë¿ÐÄÈÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÀÉÈÍÍÈÎÌÑÀÔÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈ
ÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÀÏºÕÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÀÏ¬ËËÇËÀ
¼ÀÀ¼ÐÑÄÖÑÇÄÄÈÏ¼ÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
Τι ζητάμε:
q¢ÌÒÍÖÐÈÀÐ½ ¬ÒÍÔÆÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÌºÏÆÄÈÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÐÖÌÄÕ»ÀÌÀ×»ÑÇÐÇ
ËÇÏÍÅÍÏÈÎÌÊÀÈÁÄËÑ¼ÓÐÇÆÌÎÐÄÓÌ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÒºÀÑÀÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÄÑ¬ÃÍÐÇÔÆÌÎÐÇÔÄÀË½ÊÀÈÊÀÑÀÌÍÇÑ½ÑÏ½Í
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÊ¬ÒÇÐÇ
ÑÇÔÅÈËÍÐÍÅ¼ÀÔÀÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
qÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
Τυπικά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦ 5&*» ¢¥
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
8JOEPXT .40GGJDF 
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÆÏÀÑ¬ÊÀÈÏÍÅÍÏÈÊ¬
Τι προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q§ÍÌÀÃÈÊºÔÏÍÐÅÍÏºÔÐÄÊÈÌÇÑ½ ÐÑÀÒÄÏ½
ÊÀÈÑÇËÄ½ÏÀÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSS:J[F
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
¢¬ÌÄ¼ÐÀÈ¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÀÆÀ¬ÔÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À ÑÀ
ÇËÄÊÑÏÈÊ¬ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀ ÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÍÌÊ½ÐÍÊÀÈÒºËÄÈÔÌÀÁÏÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖ
ºÏÀÀ½ºÌÀÊÀË½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÏÍÐÅºÏÄÈ
ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ ÐÑÄ¼ËÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖ
ºÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍMedia Markt Ελλάς:
Σύμβουλοι Εξυπηρέτησης
(πλήρους/μερικής απασχόλησης)
§Ä ÄÄÈÏ¼À ÆÈÀ ÑÍ ÊÀÑ¬ÐÑÇÀ ÑÍÖ ÄÏÈÐÑÄÏ¼ÍÖ
ÑÍÍÒÄÐ¼À  ÒÇÌÎÌÇÁÎÌ ÄÏÈÐÑºÏÈ 
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÀ½ÑÀÀÏÀÊ¬ÑÓÑ»ÀÑÀ
¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¼ÖÍËÍÆÈÐÑºÔ
¦ÈÌÇÑ»ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ»ÑÇËÄÅÓÌ¼À
°ÇËÄÍÏ¬ÐÄÈÔ
ÄÖÊºÔÐÖÐÊÄÖºÔ ÄÆ¬ËÄÔÊÀÈÈÊÏºÔ
qÖÁÍÖËÄ¿ÄÑÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÀÔ ÄÑÀÃ¼ÃÍÌÑ¬ÔÑÍÖÔÑÍÌ
ÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÐÀÔÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
q¢ÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÑÄÄÑÇÌÑÄÕÌÍÆÌÓÐ¼À ÑÍÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÐÀÔÊÀÈÑÇÃÈ¬ÒÄÐ»ÐÀÔÆÈÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼À
ÊÀÈÑÈÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊºÔÄÉÄË¼ÉÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑºÔÐÍÖÃºÔºÏÀÌÑÍÖËÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
ÑÇ.FEJB.BSLU¢ËË¬ÔºÕÍÖÄÁÏÀÁÄÖÑÄ¼ÄÀÌÄÈËÇºÌÀÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÆÈÀÑÈÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÑÍ
Ï½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ÑÀÄÉÄËÈÆºÌÀÄÏÆÀËÄ¼ÀÍÖ
ÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌÀÌÒÏÎÓÌÀÔ 
ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÑÈÔÀÏÍÕºÔÀÔ´ËÀÐÑÇÌÀÏºÀÑÇÔ
.FEJB.BSLU¢ËË¬Ô¦¬ÌÍÖÄÑÍ¬ÒÍÔÀÔÄ¬ÆÆÄËÀ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSH[;E
Πωλητές/τριες-πλήρους απασχόλησης
(Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης)
)JyskÀÌÀ×ÇÑ¬ÀÅÍÐÈÓºÌÍÖÔÄÔÓËÇÑºÔÑÏÈÄÔ
¢¼ÐÑÄÏ½ÒÖÍÈÌÀÊ¬ÌÄÑÄÑÇÌÖºÏÁÀÐÇÆÈÀÌÀÊËÄ¼ÐÄÑÄ
ÈÀÎËÇÐÇÀÔÀÏºÐÄÈÌÀÄÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÄºÌÀÑÀÕ¿ÑÀÑÀ
ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÐÖÌÄÕÄ¼ÔÏÍÊË»ÐÄÈÔ
ÍËÀÁ¬ÌÄÑÄÑÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÇÌÍ¬ÃÀ°½ÑÄÏºÄÈ
ÌÀÄ¼ÐÑÄÍÖÍÂ»ÅÈÍÔÍÖÀÌÀ×ÇÑÍ¿Ä
Δείχνετε αφοσίωση και:
qºËÄÑÄÌÀÊ¬ÌÄÑÄÓË»ÐÄÈÔ

q¼ÌÄÑÄÏÍÑÄÏÀÈ½ÑÇÑÀÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
ÊÀÈÑÍÖÔÏÍÐÅºÏÄÑÄÈÀÍÌÀÃÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÀÆÍÏ¬Ô
qÍÖËÄ¿ÄÑÄÐÊËÇÏ¬ÊÀÈÄ¼ÐÑÄÄÌÄÏÆ½ºËÍÔ
ÑÇÔÍ¬ÃÀÔ
qÄÕÓÏ¼×ÄÑÄÐÄºÌÀºÌÑÍÌÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q´ÕÄÑÄÑÍÊ¼ÌÇÑÏÍÊÀÈÑÇÅÈËÍÃÍÉ¼ÀÌÀÊ¬ÌÄÑÄ
ÊÀÏÈºÏÀÐÑÇ+ZTL
Συναντάτε τις ευκαιρίες και σας προσφέρουμε:
q´ÌÀÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½CPOVTÍÖÒÀÀÌÑÀÄ¼ÂÄÈÑÈÔ
ÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÓË»ÐÄÈÔÊÀÈÑÀÀÍÑÄËºÐÀÑÀ
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/Πωλητές
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
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÓÔÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì 
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
ÐÄÕÎÏÍÖÔÖÆÄÈÍÌÍÈÊÍ¿ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÍÔ
Διαπροσωπικές ικανότητες:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qºÐÈÐÇÍÀÃÈÊÍ¿ÌÄ¿ÀÑÍÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÖÌÀÃÄËÅÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌºÄÈÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÀÍÃ¼ÃÄÈÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q®ÈÊÄÈÍÒÄË»ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÀÏÍÕ» CPOVT 
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌÁÀÐÈÊÎÌÀÏÕÎÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÐÄÈÌÀÏ¼ÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÄËÀÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q°ÀÉ¼ÃÈÀÀÌÀÂÖÕ»Ô
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSS5C2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

Internal Auditor & Compliance Analyst
Athens, Attica, Greece (IA 001)
Description*OWindXFBSFDPNNJUUFEUPCFDPNJOH
BOPVUTUBOEJOHJOEFQFOEFOUUFMFDPNNVOJDBUJPOT
DPNQBOZJOUIF&VSPQFBONBSLFU EFMJWFSJOHVOJRVF
WBMVFGPSNPOFZTFSWJDFTUPPVSDVTUPNFST0VS
BNCJUJPVTDPNNJUNFOUNPCJMJ[FTVTUPLFFQFWPMWJOH 
UPTFFLPVUOFXDIBMMFOHFTBOEUPDIBOHF XJUIPVU
GFBS JOBDSFBUJWFBOEFNQPXFSJOHFOWJSPONFOU
"MM UIFTF FMFNFOUT DSFBUF B IJHI QFSGPSNBODF
DVMUVSF DIBSBDUFSJ[FECZUIFQBTTJPO UBMFOUBOE
DPNQFUFODJFTPGPVSFNQMPZFFT8FTFFFBDIOFX
DPMMFBHVFBTBVOJRVFUFBNNFNCFSBOEBNBKPS
JOWFTUNFOUGPSPVSDPNQBOZTGVUVSF BOEOPXXF
BSFLOOKINGGPSBUBMFOUFEBOEIJHIMZNPUJWBUFE
*OUFSOBM"VEJUPS$PNQMJBODF"OBMZTUUPKPJOB
UFBNPGCSJHIUQSPGFTTJPOBMT
Main Tasks:
q%FTJHOBOEFYFDVUFGJOBODJBMBOEPQFSBUJPOBM
BVEJUQSPHSBNTUPBEESFTTIJHISJTLBSFBT
q"TTFTTPQFSBUJPOT CVTJOFTTTZTUFNT
BOEUIFDPOUSPMFOWJSPONFOUUPJEFOUJGZ
QPUFOUJBMBSFBTPGJNQSPWFNFOU
q1SFQBSFBOEQSFTFOUBVEJUSFQPSUT
q&WBMVBUFUIFTJHOJGJDBODFPGBVEJUGJOEJOHT
BOENBLFQSBDUJDBMSFDPNNFOEBUJPOTUPTFOJPS
NBOBHFNFOU
q1MBOBOEDPPSEJOBUFPQFSBUJPOBMBDUJWJUJFT
UPFOTVSFDPNQMJBODFXJUIFUIJDBMPSSFHVMBUPSZ
TUBOEBSET
q4VQQPSUBOENPOJUPSUIFEFWFMPQNFOU
PGUIF$PNQMJBODFNBOBHFNFOUTZTUFN
q*OWFTUJHBUFDPNQMBJOUTBOEDPPSEJOBUFBDUJPO
QMBOTXJUIPUIFSEFQBSUNFOUT
q4FSWFBTBMFBEFSXJUIJOUIFCVTJOFTT UPESJWF
PSHBOJ[BUJPOBMDIBOHF
q$PNNVOJDBUFXJUIBOEFEVDBUFQSPDFTT
PXOFST POUIFJNQPSUBODFPGDPOUSPMT
GPSBOFGGFDUJWFDPOUSPMFOWJSPONFOU
Requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJOCVTJOFTTBENJOJTUSBUJPO 
GJOBODF FDPOPNJDT MBXPSPUIFSSFMBUFE
EJTDJQMJOF
q.BTUFSEFHSFFJOPOFPGUIFBCPWFGJFMET
XJMMCFDPOTJEFSFEBTUSPOHBTTFU
q"UMFBTUZFBSTFYQFSJFODFFJUIFSJOBVEJU 
DPNQMJBODFPSSFMFWBOUEFQBSUNFOUT
q3FMFWBOUDFSUJGJDBUJPOJOJOUFSOBMBVEJU 

DPNQMJBODFPSQVSTVJOHBUMFBTUPOF
PGUIFGPMMPXJOH $*"$$&1*$'&$*4" 
XJMMCFUBLFOVOEFSTFSJPVTDPOTJEFSBUJPO
q"$-LOPXMFEHFXJMMCFDPOTJEFSFEBQMVT
q*OUFHSJUZ UFBNXPSLTQJSJUBOEQSPGFTTJPOBMJTN
q8SJUJOHDMFBS DPODJTFSFQPSUTGPSVTFCZLFZ
TUBLFIPMEFST
q8PSLJOHXJUINBOBHFNFOUUPEFWFMPQ
TPMVUJPOTGPSBOZJTTVFTJEFOUJGJFE
q&YDFMMFOULOPXMFEHFBOEDPNNBOEPG&OHMJTI
MBOHVBHFBOEDPNQVUFSTLJMMT
.40GGJDF &YDFMBOE1PXFS1PJOU 
q4USPOHFUIJDBMBUUJUVEF
"QQMZUPUIJTlinkIUUQTTXSHS+:FP
)Management Force ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÍÑ»ÀÑÍÖ
ËÍÆÈÐÑÇÏ¼ÍÖ
Απόφοιτο/η Λογιστικών/Χρηματοοικονομικών
Σπουδών(κωδ. θέσης: ΛΧ-18)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν τα ακόλουθα
προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬À½°¢¥ËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô
ÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤±
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔÕÏ½ÌÍÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¦ÀÑÍÕ»ÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS08Y¸ËÀ
ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Operations Associate
(Glyfada)
Job description:8FBSFTFFLJOHBDBSFFSNJOEFE 
FYQFSJFODFEBOENPUJWBUFEJOEJWJEVBMGPSGVMMUJNF
QPTJUJPOJOPVS0QFSBUJPOTEFQBSUNFOU
Principal duties & responsibilities:
q1SPDFTTJOHBOEBDUJWBUJOHOFXUSBEJOH
BDDPVOUT
q3FWJFXJOHDMJFOUBQQMJDBUJPOTBOETVQQPSUJOH
EPDVNFOUBUJPO
q1FSGPSNDVTUPNFSTFSWJDFGVODUJPOT
BOEDPSSFTQPOEXJUIDMJFOUT NBJOMZ
WJBFNBJMJO&OHMJTIMBOHVBHFFYDMVTJWFMZ
q0UIFSKPCSFMBUFEUBTLTBOEQSPKFDUT
BTBTTJHOFE
Additional responsibilities:
q"DUXJUIIPOFTUZBOEJOUFHSJUZ
q"EIFSFUPBMMDPNQBOZQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
q#FIBWFJOBNBOOFSDPNNFOTVSBUF
XJUIUIFCFTUJOUFSFTUTPG'9$.TDVTUPNFST
q&OTVSFHPPEDVTUPNFSPVUDPNFTBSFBDIJFWFE
QBSUJDVMBSMZXIFSFUIFJOUFSFTUTPGUIF$PNQBOZ
DPOGMJDUXJUIUIPTFPGDVTUPNFST
q"UUFOEBMMBOOVBMNBOEBUPSZDPNQMJBODF
SFHVMBUPSZUSBJOJOHJODMVEJOHCVUOPUMJNJUFE
UP$POEVDU3JTLBOE5SFBUJOH$VTUPNFST'BJSMZ
Critical knowledge, skills & experience:
q#BDIFMPSEFHSFF
q'MVFOUJOFOHMJTI XSJUUFOBOEWFSCBM
q$PNQVUFS1SPGJDJFOU.VTUIBWFLOPXMFEHF
PG"EPCF"DSPCBU .JDSPTPGU0GGJDF BOE*OUFSOFU
q1SJPSPQFSBUJPOBMCBDLPGGJDFFYQFSJFODF
PSDVTUPNFSTFSWJDFJTBQMVT
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO
TLJMMT
q%FUBJMPSJFOUFEXJUIBIJHIMFWFM
PGPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
q"CMFUPNVMUJUBTLBOENFFUEBJMZCFODINBSLT
EFBEMJOFTJOBGBTUQBDFEBOECVTZCVTJOFTT
FOWJSPONFOU
q4FMGTUBSUFSBOEBCMFUPXPSLXJUINJOJNBM
TVQFSWJTJPO
q"CMFUPNBJOUBJODPOGJEFOUJBMJUZ
q%FUFSNJOFQSJPSJUJFTBOEGPMMPXVQJOBUJNFMZ
GBTIJPO
1MFBTFTVCNJUZPVSDWJOFOHMJTIUPUIJTlink:
IUUQTTXSHSXDTHN
¢¬ÌÄ¼ÐÀÈ¬ÌÒÏÓÍÔÍÖÐÍÖÀÏºÐÄÈÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÊÀÈÇÀÌ¬ËÖÐÇ Ã¼ÌÄÈÔºÅÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀÊÀÈ
ÒºËÄÈÔÌÀÁÏÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÍÖºÏÀÀ½ºÌÀÊÀË½
ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÏÍÐÅºÏÄÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÊÀÈÀÌºËÈÉÇÔ ÐÑÄ¼ËÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖºÀ
ÒºÐÇÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÇMedia Markt Ελλάς,ÆÈÀÑÍÑ»À4BMFT$POUSPMMJOHÐÑÀÊÄÌÑÏÈÊ¬ÆÏÀÅÄ¼À ÄÓÅ
¦ÇÅÈÐ¼ÀÔ §ÀÏÍ¿ÐÈ 
Business Analyst
Οι μελλοντικές αρμοδιότητές σας:
q¢ÏÆ¬×ÄÐÑÄÐÑÍÑ»À4BMFT$POUSPMMJOH
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ
qÕÄÃÈ¬×ÄÑÄSFQPSUTÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q ÌÀË¿ÄÑÄÑÀSFQPSUTÊÀÈÏÍÑÄ¼ÌÄÑÄÌºÄÔÈÃºÄÔ
ÍÖÍÏÍ¿ÌÌÀÁÍÇÒ»ÐÍÖÌÐÑÇË»ÂÇ
ÐÑÏÀÑÇÆÈÊÎÌÀÍÅ¬ÐÄÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÑÄÑÇÌºÆÊÀÈÏÇÄÉÀÆÓÆ»ÄÑÀÈÏÈÊÎÌ
SFQPSUTÊÀÈÑÇÌÀÊÏ¼ÁÄÈÀÑÓÌÐÑÍÈÕÄ¼ÓÌ
ÍÖÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÐÄÀÖÑ¬
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÄÈÔÕÏÇÀÑÍÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄWJTVBMEBUBBOBMZUJDTUPPMT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
qÌÎÐÇ#VTJOFTT0CKFDUT8FC*OUFMMJHFODF
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
ÑÇ .FEJB .BSLU ¢ËË¬Ô ºÕÍÖÄ ÁÏÀÁÄÖÑÄ¼ ÄÀÌÄÈËÇºÌÀÑÀÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÆÈÀÑÈÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÑÍÏ½ÆÏÀÀÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ ÑÀÄÉÄËÈÆºÌÀ
ÄÏÆÀËÄ¼ÀÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÑÓÌ
ÀÌÒÏÎÓÌ ÀÔ  ÊÀÒÎÔ ÊÀÈ ÆÈÀ ÑÈÔ ÀÏÍÕºÔ ÀÔ
´ËÀÐÑÇÌÀÏºÀÑÇÔ.FEJB.BSLU¢ËË¬Ô¦¬ÌÍÖÄ
ÑÍ¬ÒÍÔÀÔÄ¬ÆÆÄËÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS-+/:I¸ËÀÑÀ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

¤ ÄÑÀÈÏ¼À Meccanica Group A.E. ÐÑÍ ËÀ¼ÐÈÍ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÇÔÏÍÑ¼ÒÄÑÀÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Νέους-Νέες
για Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών
.ÄÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS1-*L/
¤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
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSZ/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¢ÄÈÏ¼À ÐÄ ÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ ÊºÌÑÏÍ ÐÄ ÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊÍ¿ÑÍºÀ ÄÌºÏÆÄÈÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÃÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÔ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÕÏ»ÐÇ¤±
Παροχές:
q±ÂÇËºÔÀÍÈÁºÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÄÌÒ»ÄÏÇQBSUUJNFÀÀÐÕ½ËÇÐÇ ÊÖËÈ½ÄÌÍ
ÓÏ¬ÏÈÍ
qÖÌÄÕ»Ô ÖÂÇËÍ¿ ÄÈºÃÍÖ ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÐÄ ºÌÀ
Ð¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS;'§ÄÑ¬
ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÑÍ
Ñ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÇÔ"DUJPO-JOFÒÀ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÄÈÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇ
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Εκπρόσωπος Τηλεφωνικής
Εξυπηρέτησης Πελατών (Αθήνα)
ÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÄÑÇVodafone–Πάναφον
Α.Ε.Ε.Τ.ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÀÀÐÕÍË»ÐÄÈÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½
ÑÇÔÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÔÌºÀÊÀÈÃÖÌÀÈÊ¬¬ÑÍÀÓÔÄÊÏÍÐÎÍÖÔÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ0¤
Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÐÄÊ¬ÍÈÀÀ½ÑÈÔ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔ7PEBGPOF ÐÑÇÌ Ò»ÌÀ»ÎÏÄÔ
ÇÄÏÇÐ¼ÓÔÊÀÈÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀ
q°ÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÈÃÈÓÑÎÌ»ÄÑÀÈÏÈÊÎÌ
ÄËÀÑÎÌÆÈÀÑÀÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÖÇÏÄÐ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q°ÇÌÄ¼ËÖÐÇÀÏÀ½ÌÓÌÐÄÏÎÑÍÕÏ½ÌÍ
q°ÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÐÖÌÃºÐÄÓÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦»À½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÕÏ»ÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»Ô
ÊÀÈÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÐÄÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
8JOEPXT .40GGJDF
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇ0SBDMF4JFCFM
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄ¬ÏÍÕÍÑÇËÄÅÓÌ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÏ½ÆÏÀÀÏÍÇÒÄÈÎÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS5SWQ

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

¤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»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
ÄËÀÑÎÌ
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

¤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¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkhttps://swr.grW*%1
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
Interior Designer
Career In Progress JTB$BSFFS.BOBHFNFOU
3FDSVJUJOH$PNQBOZUIBUPGGFSTCPVUJRVFTFSWJDFT
GPS CVTJOFTTFT BDSPTT (SFFDF 0O CFIBMG PG PVS
QBSUOFS  B IJHIQSPGJMF BOE FWPMWJOH JOWFTUNFOU
DPNQBOZPQFSBUJOHTVDDFTTGVMMZJO"UIFOT XFBSF
LOOKINGGPSBESJWFO EFEJDBUFE*OUFSJPS%FTJHOFS
UPQVUDSFBUJWJUZUPXPSLGPSVOEFSTUBOEJOHDMJFOU
OFFET DPODFQUVBMEFTJHO TDIFNBUJDEFTJHO EFTJHO
EFWFMPQNFOUTQBDFQMBOOJOH
The main responsibilities of this role
will be to:
q%FTJHO JOUFSJPS TQBDFT JODMVEJOH QFSNBOFOU
BSDIJUFDUVSBMEFUBJMTBOEUFNQPSBSZFMFNFOUTBDDPSEJOH
UPNBTUFSDPODFQU MPDBMDPOEJUJPOTBOEOFFET
q"TTFTTBOENFFUDMJFOUSFRVJSFNFOUTBOEEFTJSFTBOE
DSFBUFJEFBCPBSETUPDPNNVOJDBUFEFTJHODPODFQUT
q1SPEVDF TLFUDIFT  ESBXJOHT  BOE GMPPS QMBOT UP
JMMVTUSBUFDPODFQUTGJOJTIFEQSPKFDUTVTJOHDPNQVUFS
BJEFEEFTJHOQSPHSBNT $"% BOEIBOEESBXJOHTLJMMT
q4FMFDUEFTJHOTUSBUFHJFTBOEDPMPSQBMFUUFTUPDSFBUF
DPIFTJWFBOEBFTUIFUJDBMMZQMFBTJOHFOWJSPONFOUT
q&OIBODFBOEJNQSPWFJOUFSJPSTQBDFTGVODUJPOBMJUZ
CZNPEJGZJOHBSDIJUFDUVSBMFMFNFOUTBOEBSSBOHJOH
GVSOJTIJOHT BSUXPSL BOEEFDPS
Requirements:
q ZFBSTPGBSU BSDIJUFDUVSFPSJOUFSJPSEFTJHO
SFMFWBOUFYQFSJFODF
q'MVFODZCPUIJOHSFFLBOEFOHMJTI
BNJOJNVN#DFSUJGJFEMFWFMJTBNVTU
q&GGJDJFOUBOEQSPGFTTJPOBMVTFPGEFTJHOSFMBUFE
TPGUXBSFBOEUPPMT
q4USPOHDSFBUJWFCBDLHSPVOEXJUIUIFBCJMJUZ
UPNBOBHFNVMUJQMFQSPKFDUTBOEDMJFOUT
q5IFUBMFOUOFFEFEUPUSBOTMBUFWJTJPO
JOUPBTBMFTQSFTFOUBUJPOUIBUXJMMNFFU
DMJFOUTOFFET
q7BMJEESJWFSTMJDFOTF
Nice to have:
q&YQFSJFODFXJUIJOBEFTJHOGJSNPSIJHIFOE
GVSOJUVSFBOEMVYVSZSFUBJM
q$PNNFSDJBMSFBMFTUBUFFYQFSJFODF

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
Benefits, growth opportunities & other information:
Benefits include: competitive pay based on experience,
company phone, opportunity to grow.
Please send your cv strictly in english and a design
portfolio demonstrating interior design experience
to this link: https://swr.gr/xlg8C quoting reference:
(INT_006).
Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρία παροχής
υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και
πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές
πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και
επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης.
H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, αναζητά ένα
(1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:
Γραφίστας Εμπορικού Τμήματος
Περιγραφή θέσης:
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÐÕÄÃÈÀÐ½ÔÊÀÑÀÕÓÏ»ÐÄÓÌ
και προωθητικών φυλλαδίων
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÖËÈÊÎÌÆÈÀXFCTJUFTPDJBM
media/newsletters/banners
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÔ
στα social media
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÐÕÄÃÈÀÐ½ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÓÌ
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÄÊÒºÐÄÓÌ
q¢ÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÅÓÑÍÆÏÀÅÈÎÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÁ¼ÌÑÄÍ
qÖÄÑÍÕ»ÐÑÀÄÊ¬ÐÑÍÑÄQSPKFDUÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
με τα υπόλοιπα μέλη με στόχο το καλύτερο
δυνατό αποτέλεσμα
Προφίλ υποψηφίου:
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÓÑºÏÀÔÐÕÍË»ÔÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
τη γραφιστική
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÑÈÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
(Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign)
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌÆÈÀXFC
design
q¢ÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Παροχές εταιρίας:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
:ÍÁÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÐÑÍlink: https://
swr.gr/17Jut§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ
με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις
απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔ
θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας
www.adecco.grÊÀÈÊÀÑÀÕÓÏ¼ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÇÁ¬ÐÇÀÔÈÀÑÇÌÊÀÑÀÕÎÏÈÐÇÑÍÖ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÐÑÇÁ¬ÐÇÑÇÔ"EFDDPÏÍÑÄ¼ÌÄται η χρήση του Google Chrome. Όλες οι αιτήσεις
θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.
ÌÎÌÖÇÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÌÀ×ÇÑ¬ για άμεση πρόσληψη:
Γραφίστες-πλήρους απασχόλησης
Απαραίτητα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ"EPCF$$
(Photoshop, Illustrator, InDesign)
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ$PSFM%SBX
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ.40GGJDF
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÈÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇ
θέση
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½ ÐÑÇÌÄÈºËÄÈÀÊÀÈÐÑÇ
σελιδοποίηση πολυσέλιδων εντύπων-καταλόγων
q1PSUGPMJP ÄÈÐÖÌÀÑ½ÄÌÍÀÏÕÄ¼Í»ÐÕÄÑÈÊ½MJOL
Θα εκτιμηθούν επιπρόσθετα: ÌÎÐÄÈÔÏÍÆÏÀματισμού και web development.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: https://swr.gr/EiZtC
Graphic Designer Intern
Description: Operating in the industry since 2009,
Socialab JT B EJHJUBMGJSTU P BEWFSUJTJOH BOE
NBSLFUJOHBHFODZ8FTUSPOHMZCFMJFWFJOUIFQPXFSPG
digital as an ever-evolving platform and as a means
to influence where it matters most. Our team consists
PGQBTTJPOBUFQSPGFTTJPOBMT XPSLJOHXJUIBQQSPY
80 global and national brands. Since Socialab is both
an active company and a recruiter on behalf of clients,
TPNFPGUIFKPCTXFQPTUIFSFBSFGPS4PDJBMBC BOE
some are for other companies who need to have a
position filled.
Responsibilities: Help in creating original, impactful,
VOJRVFBOEDPODFQUVBMMZDPNQFMMJOHXPSLGPSEJHJUBM
BOEDBNQBJHOTBOEFYQFSJFODFT
Requirements:*OUFSNFEJBUFLOPXMFEHF
of Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign
The ideal candidate must:
q#FFOUIVTJBTUJDJOEFTJHOJOHGPSEJHJUBM
activities
q)BWFVOEFSTUBOEJOHPGWJEFPDSFBUJPOJTBQMVT
q)BWFBWJWJE DSFBUJWFNJOE
Benefits:
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'VODPNQBOZBDUJWJUJFT
q5IFQMFBTVSFPGXPSLJOHJOBWJWJE ZPVUIGVM 
growing environment
q1PTTJCJMJUZGPSBQFSNBOFOUDPPQFSBUJPO
proposal
q8PSLXJUIFYQFSJFODFEEJHJUBMNBSLFUJOH
professionals
Send your cv to this link: https://swr.gr/9nPKY
Generation Y-International eBusiness Experts, a
well-established and highly successful interactive
BHFODZCBTFEJO"UIFOT (SFFDF TFFLTB
Web Designer
Our Senior UI Designer at Generation Y should be
passionate and have a strong attention to detail
GPSDSFBUJOHCSFBUIUBLJOHBOEJOOPWBUJWFQSPKFDUT
3FBEZ UP KVNQPO QSPKFDU BU FWFSZ TUBHF PG UIF
MJGFDZDMF  GSPN CSBJOTUPSNJOH LJDLBTT DPODFQUT
XJUIJOUIFQSPKFDUUFBNBOEEFWFMPQJOHPSJHJOBMJEFBT 
UPQBSUJDJQBUJOHJODMJFOUBOEJOUFSOBMTUBLFIPMEFST
presentations and ensuring deadlines are met.

Key Responsibilities
q1BSUJDJQBUFJOOFXCVTJOFTTQJUDIFT
XIFOEFTJHOGFFECBDLJTSFRVJSFE
q8PSLTXJUIQSPKFDUNBOBHFST NBSLFUFFST 
Creative & Development team so as to find
UIFCFTUTPMVUJPOUPPVSDMJFOUTOFFET
q&YFDVUFT UIF EFTJHO QSPDFTT GSPN DPODFQU UP
completion. Including but not limited to wireframes,
VTFSGMPXTDMJDLBCMFNPDLVQT VTJOH*OWJTJPOBQQ
or similar) for websites, mobile apps and other
custom applications
Required Qualifications
q#"%FHSFFJOXFCEFTJHOPSSFMFWBOU
qZFBSTPGEJHJUBMEFTJHOFYQFSJFODF
(preferably in an e-commerce environment)
q"CJMJUZUPNVMUJUBTLJOBGBTUQBDFEUFBN
environment
q&YDFMMFOUUZQPHSBQIJD MBZPVUBOEEFTJHOTLJMMT
q4USPOHLOPXMFEHFPG"EPCF$SFBUJWF4VJUF
q1SPWFOFYQFSJFODFPGEFTJHOJOHGPSXFC
(portfolio)
q,OPXMFEHFPO6*T69 XPVMECFBCPOVT
q(PPEJOUFSQFSTPOBMBOEUFBNXPSLTLJMMT
q(PPEQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q"CJMJUZUPTPMWFQSPCMFNTDSFBUJWFMZ
and effectively
q(PPEUJNFNBOBHFNFOUTLJMMT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIF&OHMJTIBOE(SFFL
MBOHVBHF CPUIXSJUUFOTQPLFO
What we offer
q"SFMBYFEXPSLJOHBUNPTQIFSF
q1FSTPOBMJ[FEXPSLJOHTUBUJPO
q$POUJOVPVTUSBJOJOH
q'SFFUJDLFUTUPTFNJOBST
q1PTTJCMFUSJQTBSPVOE(SFFDFPS&VSPQF
q'SFFDPGGFF
5IPTFJOUFSFTUFEDBOTFOEUIFJSSFTVNFT
with a recent photo attached.
Apply to link: https://swr.gr/deE0G. All applications
will be treated as confidential.
Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά τελειόÅÍÈÑÍ°¢¥ÆÈÀÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Γραφίστας
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÔ°¢¥» ¢¥
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÄÅÀÏÍÆÎÌ¤±
ÌÍÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÔºÕÄÈÑÀÊÀÑ¬ËËÇËÀÏÍÐ½ÌÑÀ
για τη θέση αυτή, υπάρχει και το ενδεχόμενο της
μόνιμης συνεργασίας με τη Λυχνία. Ειδικά στον τομέα
της εκτύπωσης θα χρειαστεί άμεσα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Οι ενδιαφερόμενοι παÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
σημείωμα είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://
swr.gr/BAibD Ä¼ÑÄÐÑÍÅÀÉ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔ½ÑÈÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÑÀÈÆÈÀÏÀÊÑÈÊ»¬ÐÊÇÐÇÌÐÇ
ÌÃÏÀÁ¼ÃÀÔ ²À½ÖËÍ ÕÀÏÌÎÌ]°ÇË
 GBYwww.lyhnia.com

PROMOTIONMERCHANDISING

Ο όμιλος αισθητικής ιατρικής Figura αναζητεί άτομα
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης στο καταστήμα
των Σερρών:
Street Promotion (Flash)
(κωδ. θέσης: FS 51)
Περιγραφή εργασίας: Ενημέρωση
και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων.
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍÓÒÇÑÈÊºÔ
ενέργειες ή πωλήσεις
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ
(με φωτογραφία), αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης
στο link: https://swr.gr/8JtSY. Μετά τη συλλογή και
ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀ
επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση
ÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ
Η INGROUP, ο αμιγώς ελληνικός όμιλος με 18 χρόνια
παρουσία στο χώρο παροχής υπηρεσιών human
SFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH×ÇÑ¬
για λογαριασμό πελάτη της:
Promoters για σχολικά είδη
(κωδ. θέσης: ΗR 001304)
Καθήκοντα: ÏÍÎÒÇÐÇÐÕÍËÈÊÎÌÄÈÃÎÌ
ÐÄÁÈÁËÈÍÓËÄ¼ÀÊÀÈTVQFSNBSLFUT
Προσόντα:
q³ÑÍÀÃÖÌÀÈÊ¬ ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ¬ÊÀÈÄÄÖÆºÌÄÈÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄ
promotion/πωλήσεις
qÑÖÕ¼ÍÀÈÃÀÆÓÆÈÊÎÌÐÕÍËÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
Παρέχονται:
q¢ÍÕÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q®ÏÆÀÌÓºÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες που πιστεύουν ότι μπορούν να
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÍÖÔ 
αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στο link: https://
swr.gr/ZisOG
¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÑÀÈÏ¼À στον χώρο του promotion
ζητά να απασχολήσει άμεσα:
Promoters
Η προωθητική ενέργεια αφορά σε ηγέτιδα εταιρία
στον χώρο του καλλυντικού με μεγάλη απήχηση
στο καταναλωτικό κοινό, εντός και εκτός Ελλάδας.
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÀ½ÐÕÍËºÔÊÀÈÊºÌÑÏÀÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
(δεν είναι υποχρεωτικό)
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÏÍÎÒÇÐÇÔ
στον χώρο των καλλυντικών

qÖÌÀ¼ÊÄÔÊÀÈ¬ÌÃÏÄÔÄ½ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÊÀË½Ä¼ÄÃÍ
Προσφέρονται:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓÄÉºËÈÉÇÆÈÀÀÖÑÍ¿Ô
με συνέπεια και αποτελεσματικότητα
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q¤ÄÏÍ¼ÐÒÈÍÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
°ÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÌÀÐÖÌÍÃÄ¿ÄÑÀÈÀ½¼ÀÏ½ÐÅÀτη φωτογραφία σας και να σταλεί στο https://swr.
gr/C8Zds αναφέροντας τον κωδικό: PromotionSEP1234.
Νέοι/Νέες για Προώθηση Υπηρεσιών
(Καλλιθέα)
¢ÑÀÈÏ¼ÀÐÑÇÌ¦ÀËËÈÒºÀÄÍËÖÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌ
ÕÎÏÍÑÇÔÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÔÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ×ÇÑ¬ÌÀÄÀÌδρώσει άμεσα το δυναμικό της με νέους/νέες που
θα εργαστούν στο τμήμα τηλεφωνικών πωλήσεων,
με part-time ή full-time απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÑÇËÄÅÓÌÈÊ»
επικοινωνία και στη διαπραγμάτευση
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
Η εταιρία προσφέρει:
q¡ÀÐÈÊ½ÈÐÒ½
q#POVTÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ºÄÈÏÀÊÀÈÈÊÀÌ¬
στελέχη
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q³ÄÐÇÏ½ÐÁÀÐÇÐÄÐÑ¬ÐÇÄÑÏ½
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS.FUQ(

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Zητείται για συνεργασία:
Χημικός
.ÄÄÄÈÏ¼ÀÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÔÖÍÂÇÅ¼ÓÌÐÑÈÔ
ÀÌÄËËÀÃÈÊºÔÄÉÄÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ
ηλεκτρονικό υποστηρικτικό υλικό.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÐÖÌÇºÌÇÏ½ÐÅÀÑÇ
φωτογραφία στο link: https://swr.gr/iPauq.
°ÍMediterranean College στη Θεσσαλονίκη στο
πλαίσιο στελέχωσης της σχολής υγείας ζητά να
ÏÍÐË¬ÁÄÈ
Διδακτικό Προσωπικό στο Πεδίο
Φυσικοθεραπευτικής Αντιμετώπισης
σε Μυοσκελετικές Παθήσεις
(κωδ. θέσης: Physio 02)
ÈÀÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄ¼ÀÔÊÀÈÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½Ô
τίτλος σπουδών σε πεδίο σχετικό
με την επιστήμη της φυσικοθεραπείας
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÓÔÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄÖÑ»ÔÑÏÈÀ
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q°Ï¼À  ºÑÇÃÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÈÐÑ»Ç
της φυσικοθεραπείας
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¦ÀÈÌÍÑ½ÀÐÊºÂÇ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Επιθυμητά προσόντα:
qÈÃÀÊÑÍÏÈÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÍÖÃÎÌÐÄÐÕÄÑÈÊ½
αντικείμενο
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÌÇË¼ÊÓÌ
Το Mediterranean College προσφέρει:
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
του διδακτικού του προσωπικού
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
σε πολλαπλά επίπεδα
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS1R94 ÀÏÀ¼ÑÇÑÀÌÀÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÍ
κωδικός της θέσης Physio 02 στο θέμα.
°Í ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360ο ¬ÑÏÀÔ ºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÄγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς, ζητά
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Πτυχιούχους
Γερμανικής Φιλολογίας
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÄÏÀÌÈÊ»Ô¨ÈËÍËÍÆ¼ÀÔ ¢¥
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
Επιθυμητά προσόντα:
q³ÏÈÐÑÄÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÀÌÀËÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑ¬ÉÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÀ½¢®¢
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
https://swr.gr/9C-2.
Η MLS Making Life Simple αναζητά για τα κεντρικά
της γραφεία στη Θεσσαλονίκη:
Γλωσσολόγο με άριστα Σουηδικά
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÅÈËÍËÍÆ¼ÀÔÄÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÇÆËÓÐÐÍËÍÆ¼À
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÍÖÇÃÈÊÎÌ
(κατά προτίμηση φυσικός ομιλητής)
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¬ËËÓÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÄÈÒÖÇÑ»
qÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ

Καθήκοντα:ÇÈÍÖÏÆ¼ÀºÐÓÄÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÍÖ
λογισμικού-διαλογικών σεναρίων, με σκοπό την
ÀÌ¬ÑÖÉÇÆÖÌÀÈÊÄ¼ÀÔÄÈÊÍÌÈÊ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÔ
(virtual assistant).
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
qÖÌÒ»ÊÄÔÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃ¼ÌÍÖÌ
σημαντικές ευκαιρίες
Εάν θεωρείτε ότι το προφίλ σας ταιριάζει με την
ÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇ ÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÊÀÈÑÇÌÀÊÏÈÁ»
ημερομηνία γέννησης στο link: IUUQTTXSHS[7Q,*
;ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÊºÌÑÏÍÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
Καθηγητές Γαλλικών
(native–bilingual)
¢ËËÇÌÈÊÍ¿»ÉºÌÍÖÀÌÄÈÐÑÇ¼ÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/w2HIx.
°ÇË ÎÏÄÔ 
Καθηγητές Διοίκησης
& Οικονομίας
Ο εκπαιδευτικός όμιλος Νέα Γνώση στο πλαίσιο
ÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄÌÃÖÌ¬ÓÐ»ÔÑÍÖÄÈÒÖÄ¼ÌÀÄÌÑ¬ÉÄÈÐÑÍÀÌÒÏÎÈÌÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÍÖÆÈÀ
τη διδασκαλία των μαθημάτων των ειδικοτήτων:
qÑºËÄÕÍÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÈÍÈÊÍÌÍ¼ÀÔÐÑÍÌÑÍºÀ
της ναυτιλίας
qÑºËÄÕÍÔÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÊÀÈÍÈÊÍÌÍ¼ÀÔÐÑÍÌÑÍºÀ
του τουρισμού
q%JHJUBMNBSLFUJOH
q°ÄÕÌÈÊ½ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÍÌ¬ÃÓÌ
ÊÀÈÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌÅÈËÍÉÄÌ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÖÌÀÅºÔÄÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔ
qÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÃÈÃÀÐÊÀË¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
εκπαίδευσης
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÏÍÄÑÍÈÀÐ¼À ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
και παράδοση διδακτέας ύλης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÀÍÑÄËÄÐ¬ÑÓÌ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+YE
5P Μητροπολιτικό Κολλέγιο, στο πλαίσιο της
στελέχωσης της ναυτικής του ακαδημίας ζητά
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Εισηγητές (Module Leaders)
(κωδ. εργασίας: PIRMA 18)
Περιοχή: ÄÈÏÀÈ¬Ô
Περιγραφή θέσης: Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα
είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό και την εποπτεία εκπαιδευτικών ενοτήτων των προπτυχιακών
προγραμμάτων ναυτικής εκπαίδευσης, σύμφωνα με
ÑÍÖÔÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÔÑÍÖ§ÇÑÏÍÍËÈÑÈÊÍ¿¦ÍËËÄÆ¼ÍÖ
και το σύστημα ποιότητας του Solent University και
ÑÇÔ¡ÏÄÑÀÌÈÊ»Ô ÊÑÍÅÖËÀÊ»Ô .$" 
Προφίλ υποψηφίων:
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:
qÀË¬ÐÐÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÑÍÄÍÏÈÊ½
ÌÀÖÑÈÊ½ ÐÑÍÁÀÒ½ËÍÈ¬ÏÕÍÖ»§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÃÈÃÀÊÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
στον χώρο της ναυτικής εκπαίδευσης
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
σε προσομοιωτές
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÐÄÆÏÀÑ½
και προφορικό λόγο
q¤ÆÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q³ÏÈÐÑÇÕÏ»ÐÇ¤±
qÏÍÙ¬ÏÕÍÖÐÀÆÌÎÐÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÁÏÄÑÀÌÈÊ»
ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και καλή δικτύωση
ÐÑÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÇÔÌÀÖÑÈË¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÄÈÒÖÇÑºÔ
Το κολλέγιο προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔ
των προσόντων
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
του διδακτικού του προσωπικού
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÀÊÀÃÇÀØÊ»ÊÀÑÀÉ¼ÓÐÇ
Οι υποψήφιοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÑÍÖÔ ÐÇÄÈÎÀÑÀ ÐÑP link: https://
TXSHS#V.SE

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Ιατρικός Επισκέπτης-(Διδυμότειχο)
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται
από το 1977 στα φαρμακευτικά-ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό
στρατηγικό σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της
στον ανθρώπινο παράγοντα.
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
αγορά
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À ÍÕÑ¬ÓÏÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+[7 ή
ÑÀÕÖÃÏÍÈÊÎÔÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ ÖÆ»Ô 
¦ÇÅÈÐÈ¬Äκωδικό θέσης: ΙΕ ΔΙΔ. www.gcp.gr
¦ÍÏÖÅÀ¼À ÄÑÀÈÏ¼À Ä ÈÀÑÏÈÊ¬ Ä¼ÃÇ ÊÀÈ ºÃÏÀ ÑÇ
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»
ÑÇÔ¬ÑÏÀÔ
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Επιστημονικό Συνεργάτη
Ιατρικό Επισκέπτη
Αντικείμενο:ÎËÇÐÇÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÍÏÒÍÄÃÈÊÎÌ
ειδών, επιθεμάτων, ειδών διατροφής, αναπνευστικών,
αποκατάστασης και homecare υπηρεσίες.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÌÄÈÐÑÇÍÌÈÊ»ÄÌÇºÏÓÐÇ
q¢ÈÒÖÇÑ½ÑÖÕ¼ÍÀ½ÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÄÈÐÑÇÎÌ
της υγείας ή εναλλακτικά από το χώρο
της διοίκησης επιχειρήσεων και του μάρκετινγκ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÊÈÌ»ÑÏÓÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
και συνεχείς εκπαίδευση
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Ï½ÊÄÈÑÀÈÆÈÀÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS/H4,9
ÌÎÌÖÇ ÄÑÀÈÏ¼À ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊÎÌ ÊÀÈ ÈÀÑÏÈÊÎÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Ιατρικό Επισκέπτη
§ÄºÃÏÀÑÇÌ Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥»°¢¥ÐÕÍË»ÔÊË¬ÃÍÖÖÆÄ¼ÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖÆÄ¼ÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
(εμπειρία με ουρολόγους θα θεωρηθεί προσόν)
Στην/ον κατάλληλη/ο υποψήφιo/α συνεργάτη
παρέχονται:
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¡POVT
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖÊÀË¿ÑÍÖÌ
ÑÀÀÏÀ¬ÌÓÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌË»ÏÄÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
σημείωμα στη διεύθυνση: Ariti Α.Ε. ÄÓÅ°ÀÑÍÚÍÖ
   ÕÀÏÌÀ¼»ÐÑÍÅÀÉ»ÐÑÍ
link: IUUQTTXSHS)[73R Ö½ÂÇÊ¡¦
Ιατρικός Επισκέπτης
(Κοζάνη)
Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται
από το 1977 στα φαρμακευτικά–ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό
στρατηγικό σχεδιασμό της και στη δέσμευσή της
στον ανθρώπινο παράγοντα.
Aπαραίτητα προσόντα:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÀÏÍÖÐ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q²ÓÏ¼ÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ ÐÖÌCPOVT
αναλόγως απόδοσης
qÖÌÄÕ»ÔPGGUIFKPCÊÀÈPOUIFKPCÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ MBQUPQ ÊÈÌÇÑ½
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔºÐÀÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇ
αγορά
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À ÍÕÑ¬ÓÏÍ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/Su95r ή ταχυÃÏÍÈÊÎÔÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ ÖÆ»Ô ¦ÇÅÈÐÈ¬
με κωδικό θέσης: ΙΕ ΚΟΖ. www.gcp.gr

ΙΑΤΡΟΙ

°ÍΙΕΚ ΔΕΛΤΑ 360 Θεσσαλονίκης, ένας από τους
μεγαλύτερους εκπαιδευτικούς οργανισμούς ζητά
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Πτυχιούχους Ιατρικής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÕÎÏÍÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
Επιθυμητά προσόντα:
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ ÐÖÌºÄÈÀ 
υπευθυνότητα
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÑ¬ÉÇÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÀÈÃÀÆÓÆÈÊ»ÊÀÑ¬ÏÑÈÐÇ ¢¢°¢  ¥°¢
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÀ½¢®¢
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swr.gr/K83Z%
Ο όμιλος Ευρωκλινική Αθηνών είναι ένα από τα
πλέον σύγχρονα διαγνωστικά, χειρουργικά και θεÏÀÄÖÑÈÊ¬ÊºÌÑÏÀÑÇÔÕÎÏÀÔ ½ÑÇÌ¼ÃÏÖÐ»ÑÍÖÑÍ
1998 διαδραματίζει σταθερά πρωταγωνιστικό ρόλο
στον χώρο της ιδιωτικής υγείας και αποτελεί σημείο
αναφοράς για την ποιοτικά ασυναγώνιστη φροντίδα
υγείας και την ασθενοκεντρική εταιρική φιλοσοφία,
ÍÖÃ¼ÌÄÈºÅÀÐÇÐÑÇÌÏÍÐÓÍÍÈÇºÌÇÊÀÈÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÇÊËÈÌÈÊ»ÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌ
ÀÐÒÄÌÎÌ®½ÈËÍÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Ειδικευμένο Ιατρό Καρδιολόγο
ÈÀÐÖÄÑÍÕ»ÐÑÍÏ½ÆÏÀÀÄÅÇÄÏÈÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
ÊÀÈÄÈÁÄÁÀÈÓºÌÇºÌÀÏÉÇÄÏÆÀÐÈÎÌÅÖÐÈÊÍ¿
προσώπου-επιτηδευματία
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÖÌÑÀÆÍÆÏ¬ÅÇÐÇÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÊÀÏÃÈÍËÍÆÈÊ»ÊËÈÌÈÊ»
επιθυμητή, αλλά όχι απαραίτητη
qÑÖÕ¼Í ¢¥ÇÄÃÀ»Ô»ÀËËÍÃÀ»Ô
με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών
όπου απαιτείται
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌÄÖÍÍÌ»
ÊÀÈÀÉÈÍÈÐÑ¼À
q¢ÖÏÄ¼ÀÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÓÌÊÀÒÇÊ½ÌÑÓÌ
της θέσης
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Ο όμιλος προσφέρει:
q±ÄÏÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ ÕÏÇÐÈ
ÍÍÈÎÌÑÀÔÑÍÌκωδικό: ΚΑΡΔ. 05ÐÑÍlink:https://
swr.gr/p2VX1. §ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄ
ÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀÈÀÄÏÈÐÐ½
ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÍÌ½ÈËÍÍÏÄ¼ÑÄ
ÌÀÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÑÄÑÍMJOLIUUQXXXFVSPDMJOJDHS/
°ÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÐÀÔÒÀÕÏÇÐÈÍÍÈÇÒÍ¿Ì
ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÄÌÇÄÏÎÐÄÓÌÐÄÄÐ¬Ô
ÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÈÔÌºÄÔÃÈÀÒºÐÈÄÔÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÍÌ
½ÈË½ÀÔÊÀÈÃÄÌÒÀÃÈÀÁÈÁÀÐÑÍ¿ÌÍ¿ÑÄÒÀÊÍÈÌÍÍÈ
ÇÒÍ¿ÌÏÍÔÍÍÈÍÌÃ»ÍÑÄÑÏ¼ÑÍÄÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖ
ÃÄÌÐÖÌÀÈÌÄ¼ÑÄÐÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔ
ÐÑÇÁ¬ÐÇÃÄÃÍºÌÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔÆÈÀÑÍÖÔÄ½
ÄÌÍÖÔ»ÌÄÔºÕÄÑÄÑÍÃÈÊÀ¼ÓÀÊÀÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÃÈÀÆÏÀÅ»ÔÏÍÓÒÎÌÑÀÔÑÇÌÄÈÒÖ¼ÀÐÀÔÐÑÍFNBJM
DW!FVSPDMJOJDHS.
®ÁÏÀÁÄÖºÌÍÔ½ÈËÍÔÃÄÏÀÑÍËÍÆ¼ÀÔ ËÀÐÑÈÊ»Ô
ÕÄÈÏÍÖÏÆÈÊ»Ô ÊÀÈ ÄÑÀ½ÐÕÄÖÐÇÔ ÀËËÈÎÌ CDM
Medical GroupÀÌÀ×ÇÑ¬
Ιατρούς Ειδικευμένους
Δερματολόγους ή Πλαστικούς Χειρουργούς
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÌÄÈÏÀÈ¬
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖY¼ÍÈÀÑÏÈÊ»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌ
ÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÐÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
ΠροσφέρεταιÖÂÇË½ÀÊºÑÍÀÍÈÁÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä  ÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ Ä ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link:
https://swr.gr/Czo3t°ÇË www.
DPTNFUJDEFSNBNFEJDJOFHS
Γιατροί (Ελλάδα)
£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÆÈÀÑÏÍ¼ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÀ½ÑÍÌÄÆÀË¿ÑÄÏÍ
ÍÏÆÀÌÈÐ½ºÏÄÖÌÀÔ ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÒÄÏÀÄ¼ÀÔÑÓÌ
ÀÐÒÄÌÄÈÎÌÑÍÖÑÏÈÕÓÑÍ¿ÑÇÔÊÄÅÀË»Ô
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÈÀÑÏÈÊ»ÔÀ½ÕÎÏÀÑÇÔ¢ÖÏÓÀØÊ»Ô
´ÌÓÐÇÔ»ÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÍ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÐÄÄ¼ÄÃÍ
¡ºÄÈÏÍÖÕÏ»ÐÑÇ
qÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÑ¼ÑËÍ
ÄÈÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÖÍÂ»ÅÈÍÈ
Ä¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀÀÌÀÍÌ»Ô
Προσφέρονται:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÄÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
Προσφέρουμε: ÀÄÏÈ½ÏÈÐÑÄÔÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÊÀÏÈºÏÀÔ
ÐÄ½ÐÍÖÔÄÈÒÖÍ¿ÌÌÀÀÌÀÑ¿ÉÍÖÌÑÇÌÏÍÐÓÈÊ»
ÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÑÍÖÔÐÄÐÇÀÌÑÈÊºÔÊÀÈ¬ÏÑÈÄÔÈÀÑÏÈÊºÔ
ÖÍÃÍºÔÑ½ÕÍÔÀÔÄ¼ÌÀÈÌÀÄÉÀÐÅÀË¼ÐÍÖÄÐÑÍÖÔ
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÀÔÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊÍ¿ÔÈÐÒÍ¿Ô ÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈ¬ÏÈÐÑÄÔÊÍÈÌÓÌÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkhttps://swr.gr/tGJZy

ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ

£ÇÑÄ¼ÑÀÈÀ½ÑÇÌΚεντρική Κλινική Αθηνών:
Νοσηλευτής/τρια Χειρουργείου
Καθήκοντα θέσης:
qÖÄÑºÕÄÈÐÄÏÍÆÏÀÀÑÈÐºÌÀÊÀÈºÊÑÀÊÑÀ
ÕÄÈÏÍÖÏÆÄ¼ÀÄ¼ÑÄÓÔÄÏÆÀËÄÈÍÃ½ÑÇÔÑÏÈÀ 
Ä¼ÑÄÓÔÊ¼ÌÇÐÇÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÇÌÄÄÈÏ¼ÀÍÖºÕÄÈ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÇÆÈÀÑÇÌÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
ÑÇÔÀ¼ÒÍÖÐÀÔÐÑÇÌÍÍ¼ÀÄÏÆÀËÄÈÍÃÍÑÄ¼
ÊÀÈÆÈÀÑÍÌÄÉÍËÈÐ½ÍÖÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼
q¢ÅÍÃÈ¬×ÄÈÄÖÆÄÈÍÌÍÈÊ½ÖËÈÊ½Ï¬ÀÑÀ
ÑÈÔÀ¼ÒÍÖÐÄÔÑÓÌÕÄÈÏÍÖÏÆÄ¼ÓÌÀÌ¬ËÍÆÀ
ÄÑÍÄ¼ÃÍÔÑÍÖÔ
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
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
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
ÇËÎÐÑÄÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÊÀÈÏ½ÐÅÀÑÇÐÖÐÑÀÑÈÊ»
ÄÈÐÑÍË»ÐÑÍÄÉ»ÔlinkIUUQTTXSHS)CO8
5PÊºÌÑÏÍÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔÊÀÈÀÍÒÄÏÀÄ¼ÀÔΕυεξία
Α.Ε. ÀÌÀ×ÇÑ¬
Νοσηλευτή/Βοηθό Νοσηλευτή
(κωδ. θέσης: GEN-NUR)
Προφίλ:
q ½ÅÍÈÑÍÔ ¢¥°¢¥*&,ÃÄÖÑÄÏÍÁ¬ÒÈÀÔ
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ¡ÍÇÒ½ÔÍÐÇËÄÖÑ»
q³ÃÄÈÀÀÐÊ»ÐÄÓÔÄÀÆÆºËÀÑÍÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
q±ÂÇËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÐÕºÐÄÓÌ
ÄÈÐÑÍÐ¿ÌÇÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ

q¥ÐÕÖÏ¬ÇÒÈÊ¬Ï½ÑÖÀÊÀÈÀÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÊÖËÈ½ÄÌÍÓÏ¬ÏÈÍ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÏÓÐÈÊÎÌ
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
ÀÌ¬ÑÖÉÇÐÄºÌÀÌÐÖÌÄÕÎÔÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍ
ÍÏÆÀÌÈÐ½
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÄ½ÕÇÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+QJ,D.

ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÀÌÀÌÄÓºÌÍÀÊ½ÀÊÀÈÐÑÇÌÄÏ¼ÑÓÐÇ
ÍÖÃÄÌÖ¬ÏÕÄÈÊ¬ÍÈÀÒºÐÇÏÍÔÊ¬ËÖÂÇ§ÍÏÄ¼ÑÄ
ÌÀ×ÇÑ»ÐÄÑÄÑÇÃÈÀÆÏÀÅ»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÀ½
ÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»ÐÄ
ÍÍÈÀÃ»ÍÑÄÕÏÍÌÈÊ»ÐÑÈÆ»ÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÐÕÄÑÈÊ½
FNBJMÐÑÍÌÖÄ¿ÒÖÌÍÏÍÐÑÀÐ¼ÀÔÃÄÃÍºÌÓÌ %10 ÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇWJPJBUSJLJEQP!
QUMFHBMFVÈÀÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÐÕÄÑÈÊ¬Ä
ÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼ÀÑÓÌÃÄÃÍºÌÓÌ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÊÀÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑ¬ÐÀÔÄÁ¬ÐÇ
ÑÍÈÐÕ¿ÍÌÌÍÈÊ½ËÀ¼ÐÈÍÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÐÑÄÑÍÌÐ¿ÌÃÄÐÍ
IUUQTCJPJBUSJLJHSJOEFYQIQFMHECS

¤ÊËÈÌÈÊ»ÀËËÈÎÌBergmann Kord ÍÖÀÌ»ÊÄÈÐÑÍÌ
½ÈËÍÑÇÔ,PSE(SPVQÊÀÈÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌ
Ï½ËÇÂÇÊÀÈÑÇÌÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÑÇÔÑÏÈÕ½ÑÓÐÇÔ 
ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÈÔÊËÈÌÈÊºÔÑÇÔ
Νοσηλεύτριες(κωδικός: G27)
Περιγραφή θέσης:¤Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÃÏÀÐÑÇÏÈ
ÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÏ½ËÇÂÇÔÑÇÔÑÏÈÕ½ÑÓÐÇÔ 
ÁÀÐÈ×½ÄÌÇÐÑÇÌÄÅÀÏÍÆ»ÑÓÌÏÓÑÍÊ½ËËÓÌÑÇÔ
ÊËÈÌÈÊ»ÔÊÀÈÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÄÑÀÍÐÕÄ¿ÐÄÓÌÀËËÈÎÌ
ÍÖÄÊÑÄËÍ¿ÌÑÀÈÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
Απαραίτητα προσόντα:
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÐÕÄÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ»ÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕ¼Í¥¢¦ °¢¥» ¢¥
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔ
ÐÄÌºÀÏ½ÑÖÀÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÄÖÒÖÌÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSRD/X¤#FSHNBOO,PSE
ÑÇÏÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÆÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÌÐÇ#FSHNBOO,PSE¦ÇÅÈÐ¼ÀÔ ²ÀË¬ÌÃÏÈ
°ÇË ÅÀÉXXXLPSEHS

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀAmco ABEEÄ¼ÌÀÈÈÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐ
Ð½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌ Ë¿ÐÄÓÌ ÀÖÑÍÀÑÈÐÍ¿ ÖÂÇË»Ô
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ
Η εταιρία ειδικεύεται στη σχεδίαση,
κατασκευή, εγκατάσταση και υποστήριξη:
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌºÊÃÍÐÇÔÄÈÐÈÑÇÏ¼ÓÌ
ÊÀÈËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔÄÈÁÀÑÎÌÆÈÀÄÑÀÈÏ¼ÄÔºÐÓÌ
À×ÈÊ»ÔÄÑÀÅÍÏ¬Ô
q¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌËÇÏÍÅ½ÏÇÐÇÔ
ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ-&%
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÄËÄÆÕ½ÄÌÇÔ
ÐÑ¬ÒÄÖÐÇ
q¿ÐÄÓÌºÉÖÌÓÌ½ËÄÓÌ
¤ÄÑÀÈÏ¼À"NDP"#&&ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ ÐÑÇÌ
ÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÍÌ¬ÃÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍ
Υπεύθυνο Παραγωγής
(κωδ. Θέσης: PMK01/17)
Περιγραφή Θέσης:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÍÏÒ»Ô
ÄÊÑºËÄÐÇÔ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÈºÆÈÐÑÇÃÖÌÀÑ»
ÀÉÈÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÏÍÇÒÄÈÎÌÆÈÀÑÇÌÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
ÊÀÈÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÑÄËÈÊÍ¿
ÏÍØ½ÌÑÍÔ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÐÑ½ÕÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ °¢¥¤ËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿»¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ
§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇ
ÐÄÍÏÆÀÌÓºÌÇÈÄ¿ÒÖÌÐÇÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÌÎÐÇÂÇÅÈÀÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÀÌÀËÍÆÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
q²Ï»ÐÇ½ËÓÌÑÓÌÄÅÀÏÍÆÎÌÆÏÀÅÄ¼ÍÖ¤±
qÌÎÐÇ&31ËÍÆÈÐÈÊÎÌ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÃÖÀÐÑÈÊ»ÆÌÎÐÇ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½ÊÀÈÆÏÀÑ½Ë½ÆÍ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ 
ÑÇÏÎÌÑÀÔÀÖÐÑÇÏ¬ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏ¬ÀÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
Τόπος εργασίας:¦½ÏÈÌÒÍÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀ
ÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ¬ÄÐÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌκωδικό
της θέσης: DPM01/17ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS6D,G
ÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

¤People at Work HellasÄ¼ÌÀÈÍÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÐÄÒºÀÑÀÐÑÄËºÕÓÐÇÔÊÀÈ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍÆÏÀÅÄ¼Í
CPVUJRVFÍÖÍÏÄ¼ÌÀÄÐÑÈ¬×ÄÈÊÀÈÌÀÊÀË¿ÑÄÈÄ
ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌ
ÊÀÈÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÀÌÀ×ÇÑ¬ÊÀÑ¬ËËÇËÍÖÔ
ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ ÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»Ô
ÍÌ¬ÃÀÔ ÄÐÑ½ÕÍÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑÇÔÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇÔ
ÄºÃÏÀÐÄÀÌÀÑÍËÈÊ½ÏÍ¬ÐÑÈÍÑÇÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Νοσηλευτής/τρια κωδ.: ΝΑ)
Ρόλος:¤ÄÌÄÏÆ»ÐÖÄÑÍÕ»ÐÑÈÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÅÏÍÌÑ¼ÃÀÔ
ÊÀÈÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÔÑÓÌÌÍÐÇËÄÖÍºÌÓÌÐÑÇÌÑºÏÖÆÀ
ÄÖÒ¿ÌÇÔ ÊÀÑ¬ÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀÑÇÔÁ¬ÏÃÈÀÔ
Προδιαγραφές υποψηφίων:
qÑÖÕ¼ÍÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»Ô¥¢¦»°¢¥
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÅÏÍÌÑ¼ÃÀÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
ÌÍÐÇËÄÖÍºÌÓÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÍÕÎÏÍ
q³ÑÍÍÊÍÈÌÓÌÈÊ½ Ï½ÐÕÀÏÍ ÄÖÍÍÌ» ÊÀË»
ÐÓÀÑÈÊ»ÃÈ¬ËÀÐÇÊÀÈÄÖÆÄÌÈÊ»ÏÍÐºÆÆÈÐÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍË¿ÊÀË»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÍ¬ÃÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÖÑ½ÌÍÇÔÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÄÔÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔ ÊÀ
ËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍlink:https://swr.gr/%8O$¢ÌÇÄ
ÏÎÌÍÖÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÓÔÊÀÑ¬ÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
ÖÍÁÍË»ÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ
ÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÇÐÖÌÀ¼ÌÄÐ»ÑÍÖÔÆÈÀÑÇÌ
ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÑÍÖÔÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈ
ÑÇÌÈÒÀÌ»ÏÍÎÒÇÐÇÀÖÑÎÌÐÑÇÌÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÇ
ÄÑÀÈÏ¼À¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔËÀÁ¬ÌÍÖÌÀ¬ÌÑÇÐÇ
ÊÀÈÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔΒιοϊατρικήÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀ
ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À¡ÈÍÊËÈÌÈÊ» ÒÇÌÎÌ ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ 
ÑÍÌÑÇÌÊÀÑ¬ËËÇËÍÇ
Νοσηλευτή/τρια Μ.Ε.Θ.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í¢»°¢ÌÍÐÇËÄÖÑÈÊ»Ô
q¢ÈÒÖÇÑ½ÔÄÑÀÑÖÕÈÀÊ½ÔÑ¼ÑËÍÔÐÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
ÐÕÄÑÈÊ½ÄÑÇÌÄÌÑÀÑÈÊ»ÒÄÏÀÄ¼À
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÆÄÌÈÊ»
ÍËÖÃ¿ÌÀÇ§¢ÄÃ¿ÌÀÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÊËÈÌÎÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿
ÐÀÔ ÐÑÍ link: https://swr.gr/*"-E+ À ÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
§ÄÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÄÊÃÇËÎÌÄÑÄ
ÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÌÀÄÏÈËÇÅÒÄ¼ÑÄÐÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇÑ½ÐÍÑÇÔÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇÔ
ÒºÐÇÔÍÖÏÍÊ¬ËÄÐÄÑÍÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔ ½ÐÍÊÀÈÆÈÀ
¬ËËÄÔÒºÐÄÈÔ ÑÏºÕÍÖÐÄÔ»ÄËËÍÌÑÈÊºÔ ÄÁ¬ÐÇÑÀ
ÏÍÐ½ÌÑÀÊÀÈÑÈÔÃÄÉÈ½ÑÇÑºÔÐÀÔ½ÓÔÀÍÑÖÎÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀ®½ÈËÍÔÄÑÀÈÏÈÎÌ
ÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»ÒÀÃÈÀÑÇÏ»ÐÄÈÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÇÔÆÈÀÄÏ¼ÍÃÍÃÎÃÄÊÀ  ÇÌÎÌÊÀÈÒÀ
ÀÉÈÍËÍÆÄ¼ÑÍÄÏÈÄÕ½ÄÌ½ÑÍÖÐÄÐÕºÐÇÄÀÀÈÑÍ¿ÄÌÀ
ÏÍÐ½ÌÑÀÒºÐÄÓÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÍÖÒÀÏÍÊ¿ÂÍÖÌÐÑÍ
ºËËÍÌ§ÄÑ¬ÑÇÌ¬ÏÍÃÍÑÓÌÃÎÃÄÊÀ  ÇÌÎÌ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÒÀÃÈÀÆÏÀÅÄ¼À½ÑÀÀÏÕÄ¼ÀÑÍÖ
Í¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌÖÆÄ¼ÀÔ¡ÈÍØÀÑÏÈÊ»¢Å½ÐÍÌÄÈÒÖÄ¼
ÑÄÌÀÐÖÌÄÕ¼ÐÄÑÄÌÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÄÐÑÄÐÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÄÊÌºÍÖÑÍ

ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΦιλώτας Μπέλας & Υιος Α.Ε. °ÖÏÍÊÍÈÊ¬
¡ÄÏ¼ÍÖ ÄºÌÑÍÌÇÄÉÀÆÓÆÈÊ»ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÊÀÈ
ÐÇÀÌÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÑÖÏÍÊÍ
ÈÊÎÌ ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍPÕË ËÄÉ¬ÌÃÏÄÈÀÔ
¦ÀÑÄÏ¼ÌÇÔ,ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Τυροκόμο/Τεχνολόγο Τροφίμων
Περιγραφή θέσης–κύριες αρμοδιότητες:
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÑÍÖÔÀÏÀÆÓÆÈÊÍ¿ÔÕÎÏÍÖÔ
ÑÍÖÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖ
q°»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
Προφίλ υποψηφίου–απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌ¼ÑÇÑÄÕÌÈÊÍ¿ÆÀËÀÊÑÍÊÍ¼ÀÔ
ÑÖÏÍÊÍ¼ÀÔ ÑÄÕÌÍË½ÆÍÖÑÏÍÅ¼ÓÌ
»ÑÄÕÌÍË½ÆÍÖÆÄÓ½ÌÍÖ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»
ÆÀËÀÊÑÍÊÍÈÊÎÌÑÖÏÍÊÍÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÍÖÃÎÌÐÄÒºÀÑÀ
ÆÀËÀÊÑÍÊÍÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q ÌÄÑÖÆºÌÇÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÉÈÍÈÐÑ¼À ÐÖÌºÄÈÀ 
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ ÄÈÒÖÇÑ»ÊÀÑÍÕ»¥²
ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Παροχές:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»
ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À
qÏ½ÐÒÄÑÇÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSVL;E. ¸ËÄÔÍÈ
ÀÈÑ»ÐÄÈÔÄ¼ÌÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀHellenic Bakery A.E. ÄÕÏ½ÌÈÀÄÈÑÖÕÇºÌÇ
ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÀÏÑÍÍ¼ØÀÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÕÏ½ÌÈÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÍÖDBUFSJOH ºÕÄÈÊÖÏÈÀÏÕ»ÐÄÈ
ÐÑÍÖÔÊË¬ÃÍÖÔÑÇÔÊÀÈºÕÄÈÀÍÊÑ»ÐÄÈÀÏÊÄÑ¬ÄÆ¬ËÍ
ÄËÀÑÍË½ÆÈÍÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ§ÄÊÖÏ¼ÀÏÕÀÕÀÏÀ
ÊÑÇÏÈÐÑÈÊ¬ÑÇÔ ÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÊÀÈ
ÑÍÌÐÄÁÀÐ½ÏÍÔÑÍÌÊÀÑÀÌÀËÓÑ» ÇÄÑÀÈÏ¼À)FMMFOJD
#BLFSZ"&ÄºÃÏÀÑÇÌ¦½ÏÈÌÒÍÀÌÀ×ÇÑ¬

Bοηθό Τεχνολόγου Τροφίμων
ÈÀÑÍÑ»ÀÍÈÍÑÈÊÍ¿ÄËºÆÕÍÖ
Αρμοδιότητες θέσης:
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÀÄËºÆÕÄÈÑÇÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ ÀÏÀËÀÁ» ÐÓÐÑ»
ÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÀËË¬ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÏÎÑÓÌ
ÖËÎÌ
q¢ËºÆÕÄÈÊÀÈÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ ÅÏÍÌÑ¼×ÍÌÑÀÔÀÏ¬ËËÇËÀ
ÆÈÀÑÇÐÓÐÑ»ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÑÍÖÕÎÏÍÖ
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÓÌÍËÈÑÈÊÎÌÊÀÈÃÈÀÃÈ
ÊÀÐÈÎÌÍÖºÕÍÖÌÍÏÈÐÑÄ¼À½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
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
¤Alouette A.E. ÄÀÏÍÖÐ¼ÀÕÏ½ÌÓÌÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÍÖÀÈÃÈÊÍ¿ÄÌÃ¿ÀÑÍÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬
Συνεργάτη για το Τμήμα Παραγωγής
(Τεχνικές Προδιαγραφές)
Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως
να διαθέτουν:
qÑÖÕ¼ÍÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÍÖÃÎÌÑÍÌÐÕÄÃÈÀÐ½
»ÊÀÈÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÄÌÃÖ¬ÑÓÌÐÄ¢ËË¬ÃÀ
ÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÐÑÍÌÆÏÀÑ½ÊÀÈÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÕÏ»ÐÇ*MMVTUSBUPS ÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ
¤±ÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ&YDFM 8PSE 0VUMPPL
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÄÊ½ÌÇÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌÄÌÃÖ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÄË¿ÐÄÈÔÀ½ÂÄÈÔÆÈÀÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÑÖÓ¬ÑÓÌÊÀÈÊÄÌÑÇ¬ÑÓÌÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌËÄÍÌºÊÑÇÀ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ»ÄÏÆÀÐ¼À
Παρέχονται:
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSLR[1:
¤Alumil ºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÄÆÀË¿ÑÄÏÍÖÔÊÀÈÈÍÏÍ
ÇÆºÌÍÖÔÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ¬ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ÔÍ¼ËÍÖÔÐÑÍÌ
ÑÍºÀÑÇÔºÏÄÖÌÀÔ ÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÑÇÔÀÏÀÆÓ
Æ»ÔÏÍØ½ÌÑÓÌÃÈºËÀÐÇÔÀËÍÖÈÌ¼ÍÖÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Προγραμματιστής Παραγωγής
(κωδ.: PP-18)
§ÄºÃÏÀÑÇ¡¥¢¦ÈËÊ¼Ô
Περιγραφή θέσης:±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÍÖÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÎÐÑÄÌÀÄÈÑÖÆÕ¬ÌÄÑÀÈÇÁÄËÑÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇ
ÕÏ»ÐÇÔÑÓÌ½ÏÓÌÀÏÀÆÓÆ»Ô®ÏÆ¬ÌÓÐÇÏÍÆÏÀ
¬ÑÓÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÀÌ¬Ñ»ÀÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÁÄËÑ¼ÓÐÇ
ÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÀÏÀÆÓÆ»Ô¤
ÒºÐÇÀÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÇÕÀÌÍË½ÆÓÌÇÕÀÌÈÊÎÌ
»ÇÕÀÌÈÊÎÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÍË¿ÊÀËºÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÄÐÇÔË»ÂÇÔÀÍÅ¬ÐÄÓÌÖ½¼ÄÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÇÁÀÏ¿ÑÇÑÀ
ÑÇÔÒºÐÇÔÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÄÈËÍÆ»Ô
q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÍÐ¿ÐÑÇÀ
ÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔÀ½ÃÍÐÇÔ
q¥ÃÈÓÑÈÊ½ÍÀÃÈÊ½ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ½
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÀ½ÏÍÔÑÍÌÕÎÏÍ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÄÑÀÈÏÈÊ½ËÄÓÅÍÏÄ¼Í
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSCO.*
½ ÑÇÌ ÄÑÀÈÏ¼À Πλαστικά–Κ. Κοτρώνης ΑΒΕΕ 
¼ÀÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÇÍÍ¼À
ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔËÀÐÑÈÊ»ÔÐÖ
ÐÊÄÖÀÐ¼ÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ ×ÇÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÑÇÌÄÌ¼ÐÕÖÐÇÑÍÖ
Ñ»ÀÑÍÔÊÀÑÀÐÊÄÖ»ÔÊÀËÍÖÈÎÌJOKFDUJPO
Χειριστής Εργαλειομηχανών CNC
Κύριες αρμοδιότητες:
q²ÄÈÏÈÐ½ÔÄÏÆÀËÄÈÍÇÕÀÌÎÌ$/$
qÇÈÍÖÏÆ¼À$".
q°»ÏÇÐÇÀÏÕÄ¼ÍÖÐÕÄÃÈÀÐÍ¿%
ÊÀÈÐÖË»ÏÓÐÇÄÌÑ¿ÓÌÃÍÊÈÎÌ
qÖÌÑ»ÏÇÐÇÖÅÈÐÑ¬ÄÌÓÌÊÀËÍÖÈÎÌJOKFDUJPO
ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÑ»ÀÀÏÀÆÓÆ»Ô
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌÈÊ»ÔÐÕÍË»ÔÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊÍ¿ÑÍºÀ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÄÏÆÀËÄÈÍÇÕÀÌÎÌ$/$ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÀÉ½ÌÓÌ
qÌÎÐÇÐÕÄÃÈÀÐÍ¿$"%$".ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ

qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÈÒÖÇÑ»
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία παρέχει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÆÄ¼ÀÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÍÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHSU:KVH.
¤Βασιλάκος Α.Ε. ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÍÏ¼ÀÔ
ÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÁÀÅ»ÔVaber ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌ
ÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬À½ÑÍ ÀÏ¬ÆÄÈÊÀÈÃÈÀÊÈÌÄ¼ÑÀ
ÀÏÀ¬ÌÓÏÍØ½ÌÑÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÑÍÌ
ÊÀÑ¬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+$
) Α. Γερολυμάτος A.E. ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
ÑÑÈÊ»ÔÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Μηχανικό Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥§ÇÕÀÌÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼À
ÐÑÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÀÏÀÆÓÆ»
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÑÍÖÔ¤±ÊÀÈÐÄÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
"VUPDBE &31 $3.ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÐÑ½ËÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔ*40
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀ¬ÊÏÓÔ
ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÖÑ½ÌÍÀÊÀÈÐÄÍ¬ÃÀ
qÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Καθήκοντα:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔ
Θα εκτιμηθούν:
qÌÎÐÄÈÔ4PMJEXPSLT
qÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
Παροχές:
q ÍÃÍÕºÔÊÀÈÊ¼ÌÇÑÏÀÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇ
Ä¼ÓÀ ÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔÐÑÍlink
IUUQTTXSHS4%3.
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀΤερκενλής Α.Ε. ºÃÏÀÀÀÌÈÊÍË» 
²ÀË¬ÌÃÏÈ  ÄÈÒÖÄ¼ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÖÍÂ»ÅÈÍ ÆÈÀ
ÑÇÒºÐÇÑÍÖ
Προϊσταμένου Τμήματος Ποιότητας
ÑÖÕÈÍ¿ÕÍÑÄÕÌÍË½ÆÍÑÏÍÅ¼ÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÊÀÑÄË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
 Ñ»ÀÑÍÔÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ*40
)"$$1 ÊÀÈÑÇÔÍÏÒ»ÔÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÔÏÀÊÑÈÊ»Ô
q¢ÀÏÊÄ¼ÔÆÌÎÐÄÈÔÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
ÊÀÈ.40GGJDF
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
ÄÏÆÀÐÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÀÏÕÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÊÀÈÑÀÊÑÈÊºÔÄÑÄÊÀÈÃÄ¿ÐÄÈÔÐÑÇÌÊÄÌÑÏÈÊ»
ÍÌ¬ÃÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÔ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌÐ¼ÑÈÐÇÔ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS[/71
συνέχεια στη σελ. 12
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Πωλητές Καταστήματος
Λιανικής Premium Brands
(Αθήνα)
Είσαι ευέλικτος με εμπειρία στις πωλήσεις premium προϊόντων; Μπορείς να συμβουλεύεις απαιτητικούς πελάτες;
Τώρα μπορείς να εργαστείς σε μία δυναμική ελληνική εταιρία.
Η ManpowerGroup, για λογαριασμό γνωστών και αναπτυσσόμενων αλυσίδων Premium προϊόντων, γνωστών
για την ποιότητα των υπηρεσιών τους και το εξειδικευμένο
πελατολόγιο, αναζητά πωλητές καταστήματος αορίστου
χρόνου για πλήρη απασχόληση.
Αρμοδιότητες: Ο συνεργάτης της εταιρίας θα έχει την ευθύνη
τόσο της εξυπηρέτησης των πελατών του καταστήματος
όσο και της καθημερινής λειτουργίας του.
Πιο συγκεκριμένα:
qΣυμβάλλει στον σωστό τρόπο λειτουργίας του καταστήματος
qΕξυπηρετεί τους πελάτες του καταστήματος
qΠροτείνει συνδυασμούς λειτουργώντας
συμβουλευτικά προς τον πελάτη
qΕλέγχει τη διαθεσιμότητα, την παραγγελία,
την παραλαβή των προϊόντων
qΦροντίζει ώστε να κατανοεί σε βάθος την ανάγκη
του πελάτη
qΕργάζεται για τη δημιουργία σταθερής σχέσης μεταξύ
του πελάτη και του καταστήματος
Προσόντα:
qΑπόφοιτος τριτοβάθμιας-μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
qΚαλή γνώση αγγλικών
qΠροηγούμενη εμπειρία σε premium brand
qΓνώση χειρισμού Η/Υ
qΆριστη επικοινωνιακή ικανότητα
qΔέσμευση για το αποτέλεσμα, επιχειρηματική αντίληψη
qΟμαδικότητα και ευελιξία
qΔυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα με άνεση
στην επικοινωνία
qΥπευθυνότητα και συνέπεια
Απολαβές-εργασιακό περιβάλλον:
qΑνταγωνιστικές σταθερές μηνιαίες αποδοχές
qΑορίστου χρόνου πρόσληψη (άμεσα)
qΕργασία σε ωράριο και ημέρες καταστημάτων
qΕργασία σε περιβάλλον φιλικό με προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/tQ17h.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22
Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα
έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας
με την εταιρία.

iTechScope JT UIF GJSTU 5FDIOJDBM 3FDSVJUNFOU "HFODZ
established in Greece. With offices in Athens, London &
%VCBJXFPGGFS3FDSVJUNFOU4FSWJDFTDPWFSJOHUIFTFDUPSTPG*5 
Digital & Engineering. Prestigious Multinational companies &
*OOPWBUJWF4UBSU6QTGJOEJOVTBOJOEJTQFOTBCMFBOEWBMVBCMF
SFDSVJUNFOUQBSUOFSXIJMFKPCTFFLFSTEJTDPWFSBOFYQFSJFODFE
ally in the process of finding the ideal position.0OCFIBMG
of our client, market leader within the telecom sector, we
are currently looking for a skilled 4ZTUFN&OHJOFFSUPKPJO
their high-calibre infrastructure team and to assist to the
Microsoft systems maintenance and optimisation.

System Engineer
Key accountabilities
qInstalls new-rebuilds existing Windows/Linux servers
and configure hardware, peripherals, services, settings,
directories, storage, etc. in accordance with standards
BOEQSPKFDUPQFSBUJPOBMSFRVJSFNFOUT
qPerforms daily system monitoring, verifying the integrity
and availability of all hardware, server resources, systems
and key processes, reviewing system and application logs,
BOEWFSJGZJOHDPNQMFUJPOPGTDIFEVMFEKPCTTVDIBTCBDLVQT
qPerform daily backup operations, ensuring all required
file systems and system data are successfully backed up
to the appropriate media, recovery tapes or disks are
created, and media is recycled and sent off site as necessary
q1SPWJEFT5JFS***PUIFSTVQQPSUQFSSFRVFTUGSPNWBSJPVT
constituencies; investigates and troubleshoots issues
q"QQMZ04QBUDIFTBOEVQHSBEFTPOBSFHVMBSCBTJT BOE
upgrade administrative tools and utilities
qPerform periodic performance reporting to support
capacity planning
qPerform ongoing performance tuning, hardware upgrades,
BOESFTPVSDFPQUJNJ[BUJPOBTSFRVJSFE
Knowledge, skills & experience:
q#4DEFHSFF XJUIBUFDIOJDBMNBKPS 
such as engineering or computer science
q4PMJELOPXMFEHFPG7JSUVBMJ[BUJPOUFDIOPMPHJFT
qKnowledge of Windows or Linux 4FSWFST
q#BTJD42-EBUBCBTFBENJOJTUSBUJPO
.JDSPTPGU42-4FSWFS .Z42q,OPXMFEHFPG5$1*1/FUXPSLJOH
q'BNJMJBSJUZXJUI/FUXPSLTFDVSJUZ
(firewalling-antivirus-antimalware)
q5SPVCMFTIPPUJOHTLJMMT
qContributes to team effort by accomplishing related
results as needed
Personal side:
qAdvanced oral, written and presentation skills
required
qProblem-solver, quick-learner, and innovator
qAccountable, self-sufficient, and action oriented
Benefits: Working closely with a dynamic, top-rated
NPUJWBUFEUFBNXJUIJOUIF5FMFDPNDPNQBOZ'BTUQBDFE
environment, ground for fast learning and advancement
XJUIJOBOJOUFSOBUJPOBMBDLOPXMFEHFE*5UFBN$PNQFOTBUJPO
package includes competitive salary and benefits.
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: https://swr.gr/73Y2y.
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀJ5FDI4DPQFÒÀÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍ"UIFOT+PC'FTUJWBM
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου,
À½ÑÈÔ¤ÄÑÀÈÏ¼ÀJ5FDI4DPQFÒÀÀÏÄÖÏÄÒÄ¼
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel
στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε
συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Το Mediterranean College στο πλαίσιο ανάπτυξης των
εμπορικών δραστηριοτήτων του ζητεί να προσλάβει:

Στέλεχος Εγγραφών
Πωλήσεων
Κωδικός θέσης: SALES_18
Η θέση:
qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÎÌÀÌÀÆÊÎÌ
υποψήφιων φοιτητώ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌÄÊÀÈÃÄÖÑÈÊÎÌ
προγραμμάτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών
του κολεγίου σε υποψήφιους φοιτητές με στόχο
την επίτευξη εγγραφών
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ» ÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»
επικοινωνία με υποψήφιους και υφιστάμενους φοιτητές
με στόχο την επίτευξη εγγραφών
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÌÄÈÐÑÇÈÀÊ½ÑÖÕ¼Í ÍÍÈÍÖÃ»ÍÑÄÀÌÑÈÊÄÈºÌÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃ¿Í  ÄÑÎÌÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ 
κατά προτίμηση στον χώρο της εκπαίδευσης
ή στον τομέα παροχής υπηρεσιών
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤± .40GGJDF
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες υποψηφίους
Επιθυμητά χαρακτηριστικά:
q³ÏÈÐÑÍÔÕÄÈÏÈÐ½ÔÑÍÖÏÍÅÍÏÈÊÍ¿
και του γραπτού λόγου
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀÊÀÈÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
στόχων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
qÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÆÈÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÊÀÈÄÉºËÈÉÇÐÑÍÌÕÎÏÍ
των πωλήσεων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÕÏ½ÌÍÖ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Το κολέγιο προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔÊÀÈCPOVT
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÊÀÈÏÍÐÓÈÊ»Ô
ανάπτυξης
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS(3NG.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.

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:

Προγραμματιστής Παραγωγής
(Κωδ: PP-18)-ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς
Περιγραφή θέσης: Υποστήριξη του προγραμματισμού παραγωγής ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση χρήσης
των πόρων παραγωγής. Οργάνωση προγραμμάτων παραγωγής ανά τμήμα και συνεχής βελτίωση των διαδικασιών
προγραμματισμού παραγωγής.
Η θέση αναφέρεται στον προϊστάμενο προγραμματισμού
παραγωγής του ομίλου.
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô§ÇÕÀÌÍË½ÆÓÌ§ÇÕÀÌÈÊÎÌ
ή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
πρόσθετο προσόν
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÏ»ÐÇÔ¤±
qÍË¿ÊÀËºÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔ
και επικοινωνιακές ικανότητες
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀ¬ÄÐÇÔË»ÂÇÔÀÍÅ¬ÐÄÓÌÖ½¼ÄÐÇ
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÇÁÀÏ¿ÑÇÑÀ
της θέσης και την αξιολόγηση επιλογής
q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀÄÑÍÐ¿ÐÑÇÀ
διοίκησης απόδοσης
q¥ÃÈÓÑÈÊ½ÍÀÃÈÊ½ÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ½
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÀ½ÏÍÔÑÍÌÕÎÏÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
με εταιρικό λεωφορείο
qÖÌÄÕ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/bnMI6.

Key Account Manager
(based in Athens)
Meeting Point Hellas (MPH) a subsidiary of Meeting Point
International (MPI) global Destination Management Company
with fully fledged office infrastructures in over 40 destinations
JODPVOUSJFTQBSUPGUIF'5*5PVSJTUJL(SPVQ UIFGPVSUI
MBSHFTU5SBWFM0QFSBUPSJO(FSNBOZJTDVSSFOUMZMPPLJOHGPS
B,FZ"DDPVOU.BOBHFSUPKPJOPVSUFBNJO"UIFOT5IJT
is a key post which will give the successful candidate the
VOJRVFPQQPSUVOJUZUPGVSUIFSIJTPSIFSDBSFFSJOUIF5PVSJTN
Industry in an innovative and dynamic entity within an expanding
JOUFSOBUJPOBMPSHBOJ[BUJPO
The key account manager will:
q#FJODPOTUBOUDPOUBDUXJUIBDDPNNPEBUJPOTVQQMJFST
for the purpose of acquiring sale opportunities
q#FSFTQPOTJCMFGPSUIFTPVSDJOHBOEEJTUSJCVUJPOPGTBMFT
q'BNJMJBSJ[FXJUIDMJFOUTTFUVQBOECVTJOFTTNPEFM
3FDPHOJ[FUIFJSQPUFOUJBMBOEMJNJUBUJPOTJOPSEFS
to adapt the product to their needs and realities
q'BNJMJBSJ[FXJUIUIFDMJFOUTTPVSDFNBSLFUTJOPSEFSUP
SFDPHOJ[FUSFOETBOEDIBOHFTJODPOTVNFSCFIBWJPSTP
as to understand, anticipate and fulfill clients new wishes
q1SPBDUJWFMZJEFOUJGZPQQPSUVOJUJFT SFWJFXDPNQFUJUJPOQSJDF
QPTJUJPO BOBMZ[FUSFOETBOEJNQMFNFOUUBDUJDBMQPMJDJFT
to ensure that prices are competitive and reflect market
conditions maintaining profit
q-JBJTFXJUIWBSJPVTEFQBSUNFOUTJODMVEJOHPQFSBUJPOT 
sales and reservations to monitor the business and ensure
NBSHJOTBOEDPNNJUUFETBMFTBSFNBYJNJ[FE
Qualification-experience requirements:
q"QSPWFOUSBDLSFDPSEJOUIFIPTQJUBMJUZUPVSJTN
JOEVTUSZ IPUFMTPS%.$T QSFGFSBCMZJOBNBSLFUJOH
sales environment dealing with tour operators, product
managers, travel agents and suppliers
q&YQFSJFODFJO05"
q"TPVOELOPXMFEHFPGUIFMPDBMUPVSJTNTDFOF 
the suppliers and the people behind them
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMTBOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSFBOETUSJDUEFBEMJOFT
q5IFDBOEJEBUFXPVMEQSFGFSBCMZIBWFBEJQMPNBEFHSFF
JO5PVSJTNPS)PTQJUBMJUZ.BOBHFNFOUBOECFGMVFOUJO
greek and english
1MFBTF TFOEZPVSBQQMJDBUJPOJODMVEJOHB$7TJOFOHMJTI B
recent photo to this link: IUUQTTXSHS25'IXJUISFGFSFODF
DPEF,"."5). Learn more about our Company, please
visit us at: http://www.meeting-point.com/.

H Marinopoulos Coffee Company ζητά να προσλάβει
ÆÈÀÑÍÃ¼ÊÑÖÍÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ4UBSCVDLTÐÑÇÌ Ò»ÌÀ

Shift Supervisors
Κωδικός: SSΑ-18
Ενδεικτικά καθήκοντα της θέσης: Ο κάτοχος της θέσης
είναι υπεύθυνος για την εξασφάλιση της παροχής άριστης
εξυπηρέτησης προς τους πελάτες, σύμφωνα με τα πρότυπα
ÑÇÔ4UBSCVDLT ºÐÀÀ½ÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ 
καθοδήγηση και υποστήριξη του προσωπικού που εργάζεται στη βάρδιά του. Επιπλέον εκτελεί διαδικασίες λειτουργίας της βάρδιάς του όπως ενδεικτικά τη διαχείριση
των εισπράξεων και ενέργειες που είναι απαραίτητο να
γίνουν, κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο του καταστήματος.
Επίσης, συμμετέχει στην παρασκευή των ροφημάτων και
την πώληση προϊόντων καφέ και συνοδευτικών προϊόντων
φαγητού, διασφαλίζοντας την ταχύτητα και την ποιότητα
στην παρεχόμενη εξυπηρέτηση. Μέσα από την εργασία του
ο κάτοχος της θέσης δημιουργεί για τους επισκέπτες των
ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ ÀÔ ÑÇÌ ÄÄÈÏ¼À 4UBSCVDLT  ½ÓÔ ÀÖÑ»
ÀÏºÕÄÑÀÈÐÄ½ËÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ4UBSCVDLTÃÈÄÒÌÎÔ
Ο κάτοχος της θέσης θα πρέπει να διαθέτει:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
του καταστήματος
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÃÈÍ¼ÊÇÐÇÔ
ομάδας
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÌÀÀÒÀ¼ÌÄÈÆÏ»ÆÍÏÀÊÀÈÌÀÀÊÍËÍÖÒÄ¼
διαδικασίες
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÐÊºÂÇ
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÄÑÎÌÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
σε ανάλογη θέση
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
Ο κάτοχος της θέσης:
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÐÄºÌÀÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀÃÍÇºÌÍ
περιβάλλον και να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας ενός
παγκόσμιου ηγέτη στον χώρο της εστίασης
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÀÏÀÊÍËÍÖÒ»ÐÄÈÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»
εκπαίδευση τόσο σχετικά με τη θέση εργασίας του, όσο
και για την απόκτηση λοιπών δεξιοτήτων
qÀºÕÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÌÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼ÄÌÑ½ÔÑÍÖÃÈÊÑ¿ÍÖÑÓÌ
καταστημάτων, αλλά πιθανώς και σε άλλες θέσεις εντός
της εταιρίας αντίστοιχες των προσόντων του
qÀÄÌÑÀÕÒÄ¼ÐÑÍÍÀÃÈÊ½ÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½Ï½ÆÏÀÀ
της εταιρίας
Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας και να ζήσεις την
ÄÄÈÏ¼À4UBSCVDLT ÐÑÄ¼ËÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÐÇÄ¼ÓÀ 
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½44 ÐÑÍlink: https://swr.
HS70Y"G, www.starbucks.com.gr.

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

Sales Executive
Who shares our passion for excellence and is enthusiastic
about creating a memorable guest experience
We are looking for an individual who has a solid work ethic,
high level of integrity, concern for quality, cross cultural
sensitivity and customer service orientation
Responsibilities:
q3FQSFTFOUTUIF4BMFTEFQBSUNFOUJOBMMBSFBT 
internally and externally to the highest standard in line
with established guidelines and procedures
q.BYJNJ[FTOFXCVTJOFTTBOENBJOUBJOTUIFHSPXUIT
of existing business
q#VJMETBOEEFWFMPQTSFMBUJPOTIJQTXJUIJOFBDITFDUPS
(Corporate, MICE, etc.)
q"TTJTUTXJUITQFDJBMQSPKFDUTBOESFRVFTUTBTSFRVJSFE
CZUIF4BMFT5FBN
q6OEFSTUBOET'PVS4FBTPOT.BOBHFNFOU0QFSBUJOH
4UBOEBSET .04 GPS4BMFTBOE.BSLFUJOH$BSSJFT
out responsibilities in line with these standards
q"TTJTUTJOQSFQBSBUJPOPGSFQPSUTBTSFRVJSFE
CZUIF%JSFDUPSPG.BSLFUJOHBOE%JSFDUPSPG4BMFT
q.BJOUBJOTBMM4BMFTGJMFTJOBDDPSEBODFXJUI
established procedures and standards
q"CJMJUZUPXPSLJOEFQFOEFOUMZ CFTFMGNPUJWBUFE
and proactive in taking on new tasks
q1BZTTUSPOHBUUFOUJPOUPEFUBJMTBOEIBTBLFFOTFOTF
of follow-up and meeting of deadlines
Preferred qualifications and skills:
q%FHSFFJO)PTQJUBMJUZ .BSLFUJOH$PNNVOJDBUJPOT
or relevant field
q"UMFBTUUXPZFBSTSFMBUFEXPSLJOHFYQFSJFODF
in luxury hotels
q&YDFMMFOUFOHMJTIHSFFLMBOHVBHFXJUIUIFBCJMJUZ
to write and speak effectively
q4USPOHWFSCBMDPNNVOJDBUJPOBOEQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q"EWBODFEUFDIOJDBMTLJMMT JODMVEJOHTVQFSJPS
.JDSPTPGU0GGJDF &YDFMBOE1PXFSQPJOU
q$BOEJEBUFTIPVMEIPMEWBMJEXPSLBVUIPSJ[BUJPOGPSUIF&6
'PVS4FBTPOTIBTCFFOSBOLFEJO'0356/&.BHB[JOFT
#FTU$PNQBOJFTUP8PSLGPSTJODF8FSFMPPLJOHGPS
individuals with not only the right skills and attitude for the
SPMF CVUBMTPUIFQBTTJPOUPFYDFM5IFSFCJSUIPGB(SFFL
MFHFOE 'PVS4FBTPOT"TUJS1BMBDF)PUFM"UIFOTJTTFUUP
redefine the luxury hotel market in Greece and the Eastern
Mediterranean. Following a complete remodeling and
SFOPWBUJPO UIJTJDPOJD(SFFLIPUFMXJMMPODFBHBJOEB[[MF
one and all who come to savor the crystal clear waters of
UIF"FHFBO4FB*UJTEJGGJDVMUUPBSUJDVMBUFKVTUIPXCJHB
deal this really is for Athens. Astir Palace is an institution
that has transcended hospitality and tourism since the early
sixties to become part of the fabric of Greek high society,
QPMJUJDTBOEHMPCBMDFMFCSJUZ5IFTFOTFPGBOUJDJQBUJPOBCPVU
its reopening is palpable in the community surrounding the
hotel but also among its competitor hotels who will once
again have to contend with its awesome attraction for local
BOEJOUFSOBUJPOBMWJTJUPST5IFBSSJWBMPG'PVS4FBTPOTJO
Athens is indeed a landmark development for the company
and a statement of intent about how serious it is in operating
UPQFOEMFJTVSFIPUFMTJO&VSPQF"TUJSTOFXPXOFSTIBWF
spared no cost in restoring this Aegean Goddess to every bit
PGIFSGPSNFSHMPSZBOENVDINPSF5IFDPNQMFYCPBTUTOPU
one but two hotel concepts, totaling 303 keys, including 42
suites, 61 bungalows and bungalows suites, eight eclectic
food and beverage outlets and a myriad of luxury outdoor
amenities including private pools, an exclusive beach, tennis
BDBEFNZ TUBUFPGUIFBSU4QB
If you want to be part of this unique opportunity on the
(SFFL3JWJFSB KVTUNJOVUFTGSPN"UIFOT EPOUXBJU 
apply now. All you need to do is to send us your updated
cv to this link: IUUQTTXSHS-0W.

Ο πελάτης μας, μεγάλη αλυσίδα λιανικής, επιθυμεί να
προσλάβει:

Πωλητή Λιανικής με Άριστα
Γερμανικά (ASA05)
O/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:
qÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
qÍË¿ÊÀËºÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼À ÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÐÑÍÌÐÑ½ÕÍ
Στις κύριες αρμοδιότητες περιλαμβάνονται οι πωλήσεις
σε πελάτες του εξωτερικού τόσο σε φυσικό κατάστημα,
όσο και στο ξενόγλωσσο e-shop, η μετάφραση καταλόγων,
προσφορών κ.λπ.
Παράκληση: Μόνο συμβατά βιογραφικά. Αποστείλατε CV
με τον αντίστοιχο κωδικό στη διεύθυνση: Αθήνα: Σεμιτέλου
 ¥Ë¼ÐÈÀ ¨ÀÉ ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÄÓÅ
¼ÊÇÔ  ¨ÀÉ¢ÈÐÖÌ¬ÂÑÄÏ½ÐÅÀÑÇ
φωτογραφία στο link: IUUQTTXSHS80. H απόλυτη
εχεμύθεια είναι αυτονόητη.

Το κέντρο ξένων γλωσσών Παγουλάτου-Βλάχου με έδρα
στα Άνω Πατήσια ζητά:

Καθηγητές/τριες Αγγλικών
(native-non-native-bilingual) ελληνικού ή ξένου πανεπιστημίου για την επόμενη σχολική χρονιά για πλήρη απασχόληση.
ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÈÒÖÇÑ»
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/oCvcd.

12 Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
Ο πελάτης μας, βιομηχανία τροφίμων στη Βόρεια
Αττική επιθυμεί να προσλάβει έναν ή μία:
Yπεύθυνο Προγραμματισμού
Παραγωγής
Τα καθήκοντα της θέσης: Διαμόρφωση του προγράμματος παραγωγής λαμβάνοντας υπόψη ημερομηνίες
παράδοσης των παραγγελιών, διαθεσιμότητα υλικών
με σκοπό τη βέλτιστη παραγωγική λειτουργία. Συντονισμός της επίτευξης του προγράμματος παραγωγής
στους βέλτιστους χρόνους. Εισαγωγή δεδομένων
στο ERP, προετοιμασία και υποβολή αναφορών
απόδοσης με τη χρήση στατιστικών μεθόδων.
Τυπικά προσόντα:
q¼ËÓÀÇÕÀÌÈÊ»Ô»"&*°¢¥ÒÄÑÈÊ»Ô
κατεύθυνσης
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔÏÍÒÄÐÈÎÌ
q§ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε
αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε
στο link: IUUQTTXSHS[V#L
"½ÑÇÌΤσιλιλής Κ. Α.Ε. αναζητείται για μόνιμη
εργασία:
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
πολυτελείας Κτήμα Θεόπετρα
ÊÀÈÑÍÖÔÀÅÏÎÃÄÈÔÍ¼ÌÍÖÔ&EFOJB
qÑÀÏÍØ½ÌÑÀÑÇÔÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÈÇÐÄÈÏ¬
Í¼ÌÓÌ#JBODP/FSP .PTUSBÊË
Περιγραφή ρόλου: Ο ρόλος αποτελεί ευκαιρία για
τον υποψήφιο να εργαστεί στο τμήμα οινοποίησης,
απόσταξης και εμφιάλωσης με σκοπό στο μέλλον να
γίνει υπεύθυνος παραγωγής, βοηθώντας την εταιρία
ÌÀÄÑ¿ÕÄÈÍÈÍÑÈÊ¬ÏÍØ½ÌÑÀÊÀÈÌÀÄÊÄÑÀËËÄÖÑÄ¼
όσο το δυνατόν καλύτερα τους πόρους της.
Αρμοδιότητες:
qÀÏÍÆÏÀÀÑ¼×ÄÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÄÅÈ¬ËÓÐÇÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½
πρωτοκόλλων παραγωγής ημιετοίμων
ÄÑÍ¼ÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÀÀÏÀËÀÁ¬ÌÄÈÄËºÆÕÄÈÑÈÔÏÎÑÄÔ¿ËÄÔ
απόσταξης και σε συνεννόηση με το ΓΧΚ
τελωνειακές αρχές την παραλαβή
ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÀ½ÐÑÀÉÇÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÀÏÀËÀÁ»ÔÏÎÑÓÌÖËÎÌ
κατά την περίοδο συγκομιδής των σταφυλιών
qÀÐÖÌÑ¬ÐÐÄÈÀÌÀÅÍÏºÔÐÕÄÑÈÊ¬
ÄÑÇÌÍÈÌÍÍ¼ÇÐÇÀ½ÐÑÀÉÇÊÀÈÑÇÌÄÅÈ¬ËÓÐÇ
Απαιτήσεις-απαραίτητα προσόντα:
qÈËÓÀÑÍ¿ÕÍÔ²ÇÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÈÊ½Ô»²ÇÈÊ½Ô
ή Γεωπόνος
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q²ÄÈÏÈÐ½Ô¤±
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÈÔÀÏÍÃÈ½ÑÇÑÄÔ
qÌÎÐÇÄÌ½ÏÆÀÌÇÔÀÌ¬ËÖÐÇÔÕÇÈÊÍ¿
εργαστηρίου
Αποστολή βιογραφικών στο link:
IUUQTTXSHS&6F0X
¤ INGROUP  Í ÀÈÆÎÔ ÄËËÇÌÈÊ½Ô ½ÈËÍÔ Ä 
χρόνια παρουσία στον χώρο παροχής υπηρεσιών
IVNBOSFTPVSDFT PVUTPVSDJOHÊÀÈUSBEFNBSLFUJOH 
αναζητά για λογαριασμό πελάτη της:
Τεχνολόγο Τροφίμων
για μονάδα παραγωγής προϊόντων ζύμης
(HR 001298)
Έδρα: Ασπρόπυργος.
Καθήκοντα:
q´ËÄÆÕÍÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÖÀÏÕ½ÌÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
και ανάπτυξη νέων
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÀÏÀÆ½ÄÌÓÌ
ÏÍØ½ÌÑÓÌ
q´ËÄÆÕÍÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÊÀÌ½ÌÓÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
και ασφάλειας στους χώρους της παραγωγής
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÄÐÓÑÄÏÈÊÎÌÊÀÈÄÉÓÑÄÏÈÊÎÌ
επιθεωρήσεων
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÄÅÀÏÍÆ»ÑÍÖÐÖÐÑ»ÀÑÍÔ
ποιότητας σε όλα τα τμήματα της επιχείρησης
qÖÁÍË»ÐÑÇÌÍÀË»ÔÏÍ»ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¢ÍÑÄ¿ÄÈÊÀÈÐÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇ
διορθωτικών και προληπτικών ενεργειών
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥ ÄÓÍÌ¼À°ÄÕÌÍËÍÆ¼À°ÏÍÅ¼ÓÌ
²ÇÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÈÊ½Ô »ÐÖÌÀÅºÔ ÄÑÀÑÖÕÈÀÊºÔ
ÐÍÖÃºÔÐÑÇÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ».#"
θα θεωρηθούν πρόσθετο προσόν
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ιδανικά σε βιομηχανία παραγωγής τροφίμων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
ÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ&314"1
qÍË¿ÊÀËºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ 
ανάληψης πρωτοβουλιών και ομαδικό πνεύμα
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔÐÄÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
χρόνου και διαχείρισης κρίσεων
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÄËÄÆÊÑÈÊºÔ
ικανότητες
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀËËÀÆÎÌÊÀÈÐÖÌÄÕÍ¿Ô
βελτίωσης
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÀ
με τις ικανότητες του υποψήφιου
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Οι ενδιαφερόμενοι-ες που πιστεύουν ότι μπορούν να
ανταποκριθούν δυναμικά στις απαιτήσεις της θέσης
παρακαλούνται να αποστείλουν τα βιογραφικά τους,
ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ )3 ÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSRT+[U.
§¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÁÈÍÇÕÀÌ¼ÄÔÑÇÔ¡¢ËË¬ÃÍÔ
με έδρα τη Θεσσαλονίκη ζητεί:

Προϊστάμενο Τμήματος Planning/Παραγωγής
Κωδικός θέσης: 28962/18
Αρμοδιότητες:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½
της παραγωγής του εργοστασίου
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÍÌÐÖÌÑÍÌÈÐ½
½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ ÏÍÇÒÄÈÎÌ 
ÀÏÀÆÓÆ»Ô ÀÍÒ»ÊÇÔÊË 
στο πλαίσιο του προγραμματισμού
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔÀ½ÃÍÐÇÔ
του εργοστασίου
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÈÊÍ¿
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε μεγάλη επιχείρηση
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÖÅÀÐ¬ÑÓÌ 
συσκευασίας ή μύλων θα συνεκτιμηθεί
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ(SFZDPO.JMMT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ4"1
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qÑÀÒÄÏºÔÀÍÃÍÕºÔÐ¿ÅÓÌÀ
με την αξιολόγηση επιλογής
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ ÐÖÌÑÀÉÈÍÃÍÑÈÊ½
q§ÄÑÀÁËÇÑºÔÀÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÄ¼ÑÄÖÉÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Βιογραφικά στο link: IUUQTTXSHS*72O3
Rontis B4XJTTNVMUJOBUJPOBMDPNQBOZBDUJWFJO
GJFMEPGQSPEVDUJPOPGQIBSNBDFVUJDBMTBOENFEJDBM
EFWJDFTJTMPPLJOHUPIJSF
Junior/Senior Production Manager
'PSQIBSNBDFVUJDBMTQSPEVDUJPO
Plant Location:-BSJTB (SFFDF
Candidates must have:
q6OJWFSTJUZMFWFMEFHSFFJODIFNJDBMFOHJOFFSJOH
PSTJNJMBS
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG&OHMJTIMBOHVBHF
q$PNQVUFSMJUFSBUF.JDSPTPGU0GGJDFQBDLBHF
FYDFMMFOUIBOEMJOH
q$"%$".TPGUXBSFFYDFMMFOUIBOEMJOH
NBOVGBDUVSJOHJOEVTUSJBMQSPEVDUEFTJHO
NFDIBOJDBM
q"EBQUBCJMJUZ RVJDLSFTQPOTF QSPCMFNTPMWJOH
q5JNFNBOBHFNFOUBCJMJUJFT
q$PNNVOJDBUJPOBMTLJMMT QPTJUJWFBUUJUVEF
q3FTQPOTJCMF QBZTBUUFOUJPOUPEFUBJM
q1PTJUJWFQFSTPOBMJUZ FOFSHFUJD
q"CJMJUZUPQSJPSJUJ[F NVMUJUBTLJOH
BOEXPSLJOBMPHJDBM TZTUFNBUJDNBOOFS
q%JTDSFUJPODPOGJEFOUJBMJUZ
5P BQQMZ GPS UIF QPTJUJPO QMFBTF TFOE ZPVS DW UP
link: IUUQTTXSHST#G/0BUUFOUJPO)3%FQBSUNFOU
OPUJOH$BOEJEBDZGPSUIFBE$IFNJDBM&OHJOFFS+4
1SPEVDUJPO.HS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ

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
FYDJUJOHUSJQQMFBTFHFUJOUPVDI*OSFUVSOXFPGGFS
BCPWF NBSLFU BWFSBHF DPNQFOTBUJPO BOE B HSFBU
UFBNXPSLJOHFOWJSPONFOU
Your tasks:"T1)1BOE+BWBTDSJQUEFWFMPQFS ZPV
XJMMDPOUSJCVUFUPUIFGVSUIFSEFWFMPQNFOUPGPVS
GSPOUBOECBDLFOETZTUFNT
Your profile:
q:PVIBWFGVOBOEJEFBTBOENBJOUBJOPVSDPNQBOZ
DVMUVSFPGTIBSJOHLOPXMFEHF CFTUQSBDUJDFTBOE
TUBOEBSET
q:PVMJLFUPJNQMFNFOUTPGUXBSFJOIJHIRVBMJUZ 
EFWFMPQBOEPQUJNJ[FTPGUXBSFXJUINPEFSONFUIPET
BOEVTF1)1BOE+BWB4DSJQUGSBNFXPSLT
q(PPEBOETVTUBJOBCMFUFDIOJDBMTPMVUJPOT
BSFJNQPSUBOUUPZPV
q#FPQFOUPTVHHFTUJPOTBOEOFXUFDIOPMPHJFT
BOEWBMVFZPVSQFSTPOBMEFWFMPQNFOU
q:PVIBWFFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
Required skills:
q"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
$*UPPM
0VSUFBNJTUIFCBTJTPGPVSTVDDFTT CFDPNF
BQBSUPGVTBOEBQQMZOPX
1MFBTFTFOEZPVSDWJO&OHMJTIUPlink:
IUUQTTXSHSS%-T$

Software Engineer
(C# & .NET)
Sigmasoft S.AJTBOJOOPWBUJWFTPGUXBSFEFWFMPQNFOU
DPNQBOZQSPWJEJOHF)FBMUIN)FBMUITUBUFPGUIF
BSUTPGUXBSFTPMVUJPOTBOETFSWJDFTGPSUIFIFBMUIDBSF
JOEVTUSZ0VSQSPEVDUTFOTVSFTDBMBCJMJUZ SFMJBCJMJUZ
BOETFDVSJUZGPSIFBMUIDBSFQSPGFTTJPOBMT8FEFMJWFS
TPGUXBSFTFSWJDFTUPQIZTJDJBOT QIBSNBDJFT QSJWBUF
BOEQVCMJDIPTQJUBMT0VSTPMVUJPOTQSPWJEFBCFUUFS
XBZPGMJWJOHGPSUIFQFPQMFXIPBSFJOOFFEPGIFBMUI
DBSFTFSWJDFTBOEBNPSFFGGJDJFOUXPSLFOWJSPONFOU
GPSIFBMUIDBSFQSPGFTTJPOBMT
What you will be doing::PVXJMMCFXPSLJOHXJUI
PVSUFBNPGUBMFOUFEFOHJOFFSTUPDSFBUFJOOPWBUJWF
F)FBMUIN)FBMUITPMVUJPOT
What you will need to succeed:
q#4PS.4JO$PNQVUFS4DJFODFPSSFMBUFEGJFME
q&YQFSJFODFXJUI8JOEPXT"QQMJDBUJPO
%FWFMPQNFOU 8JO'PSNT VTJOH$ /FU
BOE7JTV
4UVEJP
q&YQFSJFODFPG42- &OUJUZ'SBNFXPSL 
-*/2 .JDSPTPGU42-4FSWFS
q&YQFSJFODFPG%FW&YQSFTT$POUSPMT
q,OPXMFEHFPG(JU 47/ 7JTVBM4WO (JU#MJU 
#JU#VDLFU
q,OPXMFEHFPG%FTJHO1BUUFSOT .VMUJ
UISFBEJOH %BUB4USVDUVSFT
q,OPXMFEHFPG3&45GVM"1*BOE40"19.q6OJU5FTUJOHFYQFSJFODFJTBQMVT
q&YQFSJFODFXJUI"41/FUEFWFMPQNFOU
JTBQMVT
q&YQFSJFODFXJUI.7$";63&JTBQMVT
q'VMMTPGUXBSFMJGFDZDMFBXBSFOFTTBOE"HJMF
EFWFMPQNFOU 4$36.
What personal skills are we looking for:
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q&YDFMMFOUBOBMZUJDBM QSPCMFNTPMWJOH
BOEUSPVCMFTIPPUJOHBCJMJUJFT
q4PMJEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMTBOEGPDVT
POBDDVSBDZBOEBUUFOUJPOUPEFUBJM
q"CMFUPXPSLJOEFQFOEFOUMZPSBTQBSU
PGBUFBN
q%FUBJMPSJFOUFE NBJOUBJOJOHUIFIJHIFTURVBMJUZ
XPSLTUBOEBSET
q&OKPZXPSLJOHXJUIJOBHJMFTDSVNCBTFEUFBN
q(SFBUFOFSHZMFWFMBOEFOKPZXPSLJOHJOGVMM
TPGUXBSFEFWFMPQNFOUMJGFDZDMF GSPNDPODFQU
BOEEFTJHOUPUFTUJOH
What we offer:
q$PNQFUJUJWFCBTFTBMBSZ
q'VMMUJNFMPOHUFSNDPPQFSBUJPO
q0VUTUBOEJOHXPSLJOHFOWJSPONFOU
q0VUTUBOEJOHDBSFFSPQQPSUVOJUJFT
How to apply:*GZPVXBOUUPBQQMZGPS$/&5
4PGUXBSF&OHJOFFSTQPTJUJPOTCBTFEJOPVSPGGJDFT
JO5IFTTBMPOJLJQMFBTFTFOEZPVSDWUPIUUQTTXS
HSWT*#RXJUIsubject: THESSNET2018.
½ÄÑÀÈÏ¼ÀËÇÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÑÇÔ.JDSPTPGU
ζητείται:
Microsoft.NET Developer-Αθήνα
§ÄÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ42-4FSWFS ½ÐÍÐÄÄ¼ÄÃÍ
ÀÌ¬ËÖÐÇÔ ½ÐÍÐÄÄ¼ÄÃÍEFWFMPQNFOU
Βασικά καθήκοντα: Ì¬ÑÖÉÇÔ#VTJOFTT4PMVUJPOT
ÐÄËÀÑÅ½ÏÄÔ.JDSPTPGU¡ÀÐÈÊ¬ÐÑÍÈÕÄ¼ÀÄ¼ÌÀÈÇ
ÀÌ¬ÑÖÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌ¥Í°ÊÀÈË¿ÐÄÈÔ#VTJOFTT%BUB
BOBMZTJT*OUFMMJHFODF%FDJTJPONBLJOH¤ÐÖÆÊÄ
κριμένη θέση περιλαμβάνει εντατική εκπαίδευση
ÐÑÀËºÍÌÏÍÇÆºÌÀÑÄÕÌÍËÍÆÈÊ¬ÄÏÆÀËÄ¼À "[VSF 
*P5 1PXFS#* ÄÒ½ÃÍÖÔ1SPKFDU.BOBHFNFOUÊÀÈ
#VTJOFTT$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
και υψηλό αίσθημα ευθύνης
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
περιβάλλον
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔ
επαγγελματικής εξέλιξης
Βιογραφικά στο IUUQTTXSHSB,0N
Ο εκπαιδευτικός οργανισμός Εurotraining A.E.
δραστηριοποιείται σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και
¡½ËÍÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔÒÀÁÏÄ¼ÑÄÐÑÇÌ
ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀXXXFVSPUSBJOJOHHSÈÀÑÇÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
σεμιναρίων ζητείται:
IT Expert
με γνώσεις GDPR
Αρμοδιότητες:
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÕÄÑÈÊ»ÄÑÍÌÄÖÏÓÀØÊ½
ÊÀÌÍÌÈÐ½
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÍ¬ÃÀÊÀÒÇÆÇÑÎÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÃÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÇÄÏ¼ÃÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
και σύνταξη εγχειριδίων
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
q.JOJNVNÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
»ÄÅÀÏÍÆ»ÑÍÖ(%13
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÇËÄÊÑÏÍË½ÆÓÌÇÕÀÌÈÊÎÌ
και μηχ. υπολογιστών ή πληροφορικής
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÊÀÑÍÕ»ÐÕÄÑÈÊÍ¿ÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¿
ή διδακτορικού τίτλου
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÆÈÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÈÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
¤ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÀÅÍÏ¬ÊÖÏ¼ÓÔÐÑÇÌÊÄÌÑÏÈÊ»ÃÍ»
της Αθήνας.
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS
BH$9X με θέμα: IT expert GDPR, υπ’ όψιν κας
¼ÊÇÔ¦Í×ÀÌÈÑ¬

Senior Java
Software Developer
$PNQBOZEFUBJMTWalletHub JTPOFPGUIFMFBEJOH
QFSTPOBMGJOBODFEFTUJOBUJPOTJOUIF648FSFMPPLJOH
GPSBIJHIMZTLJMMFEBOEFYQFSJFODFE4FOJPS+BWB
%FWFMPQFSGPSBGVMMUJNF QFSNBOFOU SFNPUFQPTJUJPO
Requirements: You are the ideal candidate for
this job if you have:
q0WFSZFBSTFYQFSJFODFJO+BWB 4QSJOH
BOE.Z42- PSBOZSFMBUJPOEBUBCBTF
q&YQFSJFODFEFWFMPQJOHXFCBOETUBOEBMPOF
BQQMJDBUJPOTJO4QSJOHUFDIOPMPHJFTTVDIBT
4QSJOH.7$ 4QSJOH4FDVSJUZ 4QSJOH#BUDI
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOBOEBOBMZUJDBMTLJMMT
q1SPGJDJFOUXJUITQPLFOXSJUUFOFOHMJTI
Nice to have but not required:
q&YQFSJFODFJO1)1
q'BNJMJBSJUZXJUIGSPOUFOEUFDIOPMPHJFT 
0CKFDU0SJFOUFE+BWBTDSJQU "+"9 9)5.- 
)5.- 9.-%0.
q&YQFSJFODFXJUIVOJUUFTUJOHGSBNFXPSL 
UFTUESJWFOEFWFMPQNFOU
Responsibilities:
q%FTJHOTBOEEFWFMPQTXFCBQQMJDBUJPOTVTJOH
+BWB 4QSJOH'SBNFXPSL .Z42q%FTJHOTBOEEFWFMPQTVOJUUFTUDBTFTUPNBLF
UIFDPEFNPSFSPCVTU
q1BSUJDJQBUFTJOQBJSJOHBOEDPEFSFWJFXT
q4VQQPSUTBOEUSPVCMFTIPPUTQSPCMFNT
XJUIFYJTUJOHBQQMJDBUJPOT
q1BSUJDJQBUFTJOUIFBSFBTPGBSDIJUFDUVSF 
EFTJHO JNQMFNFOUBUJPOBOEUFTUJOH
Our offer:
q7FSZDPNQFUJUJWFTBMBSZCBTFEPOQSJPS
FYQFSJFODFBOERVBMJGJDBUJPOT
q1PUFOUJBMGPSTUPDLPQUJPOTBGUFSUIFGJSTUZFBS
q3BJTFBOEBEWBODFNFOUPQQPSUVOJUJFTCBTFE
POQFSJPEJDFWBMVBUJPOT
q7JTBTQPOTPSTIJQ GPSOPO64DJUJ[FOT WJTB
TQPOTPSTIJQDBOCFHSBOUFEBGUFSNPOUIT
XJUIUIFDPNQBOZ CBTFEPOQFSGPSNBODF
Notes:
q5IJTQPTJUJPOEPFTOPUIBWFBMPDBUJPO
SFRVJSFNFOUBOEDBOCFQFSGPSNFESFNPUFMZ
GSPNPVUTJEFUIF64
q1MFBTFBMTPCFBXBSFUIJTQPTJUJPOFOUBJMT
XPSLJOHBUMFBTUIPVSTQFSXFFLBOESFRVJSFT
BOPWFSMBQXJUI&45CVTJOFTTIPVST
More about WalletHub:8BMMFU)VCJTBIJHIHSPXUI
GJOUFDIDPNQBOZCBTFEJO8BTIJOHUPO %$UIBUJT
MPPLJOHGPSUBMFOUFE IBSEXPSLJOHJOEJWJEVBMTUP
IFMQVTSFTIBQFQFSTPOBMGJOBODF.PSFTQFDJGJDBMMZ 
XFBSFIBSOFTTJOHUIFQPXFSPGEBUBBOBMZUJDTBOE
BSUJGJDJBMJOUFMMJHFODFUPCVJMEUIFCSBJOPGBTNBSU
GJOBODJBMBEWJTPS XIPTFTFSWJDFTXFSFPGGFSJOHUP
FWFSZPOFGPSGSFF5IF8BMMFU)VCCSBJOFOBCMFT
VTFSTUPNBLFCFUUFSGJOBODJBMEFDJTJPOTJOBGSBDUJPO
PGUIFUJNFXJUIUISFFVOJRVFGFBUVSFT
 $VTUPNJ[FEDSFEJUJNQSPWFNFOUUJQT8BMMFU)VC
JEFOUJGJFTJNQSPWFNFOUPQQPSUVOJUJFTBOEHVJEFT
ZPVUISPVHIUIFOFDFTTBSZDPSSFDUJPOT
 1FSTPOBMJ[FENPOFZTBWJOHBEWJDF8BMMFU)VCT
TBWJOHT CSBJO DPOTUBOUMZ TDPVST UIF NBSLFU GPS
MPBEMJHIUFOJOHPQQPSUVOJUJFT CSJOHJOHZPVPOMZ
UIFCFTUEFBMT
 8BMMFUTVSWFJMMBODF1FSTPOBMGJOBODFJTOUBT
TDBSZXJUIDSFEJUNPOJUPSJOHQSPWJEJOHCBDLVQ 
OPUJGZJOHZPVPGJNQPSUBOUDSFEJUSFQPSUDIBOHFT
*O BEEJUJPO UP UIF WBMVBCMF JOUFMMJHFODF UIF CSBJO
QSPWJEFT 8BMMFU)VCJTUIFGJSTUBOEPOMZTFSWJDFUP
PGGFSGSFFDSFEJUTDPSFTBOEGVMMDSFEJUSFQPSUTUIBUBSF
VQEBUFEPOBEBJMZCBTJTBCTFOUPGVTFSJOUFSBDUJPO 
SBUIFSUIBOXFFLMZPSNPOUIMZBOEPOMZXIFOBVTFS
MPHTJO4PNFPUIFSTFSWJDFTIBOHUIFJSIBUTPOGSFF
DSFEJUTDPSFTBOESFQPSUT ZFUUIFZSFTUJMMJOGFSJPSUP
XIBU8BMMFU)VCDPOTJEFSTNJOPSQJFDFTUPBNVDI
MBSHFSQV[[MF
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHS'FZ
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀEpsilon Net Α.Ε., μια από τις μεγαλύτερες
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη
ÆÈÀÑÏ¼ÑÇÐÖÌÄÕ½ÄÌÇÕÏÍÌÈ¬ÓÔ#FTU8PSLQMBDF 
αναζητά για τη στελέχωση της διεύθυνσης ανάπτυξης
ËÍÆÈÐÈÊÍ¿®SBDMF%FWFMPQFS %#"ÄÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη διαχείριση και την
υποστήριξη εφαρμογών στον τομέα των συστημάτων
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας
και ωρομέτρησης προσωπικού.
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
επιχειρηματικών εφαρμογών με εργαλεία και τεÕÌÍËÍÆ¼ÄÔ0SBDMF 0SBDMF%FWFMPQFS4VJUF 'PSNT
3FQPSUT 1-42- 0SBDMF3%#.4
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇ ÄÄÈÏ¼À ÐÄ 0SBDMF %BUBCBTF
"ENJOJTUSBUJPO JOTUBMMBUJPOT BOE VQHSBEFT 
EBUBCBTFTDIFNBNBOBHFNFOU QFSGPSNBODFUVOJOH
BOENPOJUPSJOH CBDLVQBOESFDPWFSZQMBOOJOH 
TFDVSJUZBOEFODSZQUJPOFUD
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÀÏÀÆÓÆÈÊÎÌÄÆÊÀÑÀ
στάσεων και επίλυση προβλημάτων σχετικών με
βάσεις δεδομένων
q¦ÀËºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÏÕÎÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿
βάσεων δεδομένων και αρχιτεκτονικών πληροφοÏÈÀÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ $MJFOU4FSWFS 40" 8FC
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇ»ÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÀÌ¬ÑÖÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌ
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, μισθοδοσίας ή
ωρομέτρησης θα ληφθούν σοβαρά υπόψη
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÀÌÀËÖÑÈÊ»
σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην επίσημη ιστοσελίδα
IUUQTTXSHS7LYTO°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÑ»
ÀÑÍÔ)3¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÒÀ
αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÍÖÃÄÌÒÀÀÌÀÅºÏÍÖÌ
τον σχετικό κωδικό θέσης δεν θα λαμβάνονται υπόψη.
¤Spartan Security, μία εκ των δυναμικότερων και
μακροβιότερων ελληνικών επιχειρήσεων ασφαλείας,
με σημαντικές διακρίσεις, εκατοντάδες μακροχρόνιες
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÊÀÈÊÀÈÌÍÑ½ÀÏÍØ½ÌÑÀÖÂÇË»ÔÑÄÕÌÍ
λογίας, ενδιαφέρεται να εντάξει στο δυναμικό της:
IT Engineer
Απαραίτητα προσόντα:
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇOFUXPSLJOH
5$1*1 /"5 451FUD
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ8JOEPXT4FSWFS
 "DUJWF%JSFDUPSZ (10
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇDJTDPSPVUFST 
TXJUDIFT BDDFTTQPJOUT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
8JOEPXT
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU0VUMPPL
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÐÄ7NXBSFWJSUVBMJ[BUJPO
FOWJSPONFOU W$FOUFS &TYJ
q¢ÈÒÖÇÑºÔÈÐÑÍÍÈ»ÐÄÈÔ$JTDPÊÀÈ».JDSPTPGU
Αρμοδιότητες:
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇ
της δικτυακής υποδομής της εταιρίας
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ ÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÀÌÀÁ¬Ò
ÈÐÇ ÑÓÌ ËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÎÌ ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ÊÀÈ TFSWFS
q±ÍÐÑ»ÏÈÉÇÕÏÇÐÑÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÄÊÀÒÇÄÏÈÌºÔ
λειτουργίες
q ÍÀÊÏÖÐºÌÇÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÊÀÈÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇÃÈÊÑÖÀÊÎÌ
δεκτών που αφορούν την λήψη σημάτων συναγερμού
Αν διαθέτετε όρεξη για εργασία, σε ένα σύγχρονο
δυναμικό αναπτυσσόμενο περιβάλλον, που σας δίνει
την δυνατότητα να αξιοποιήσετε τις δεξιότητές σας
και να εργαστείτε για τον ταχέως αυτό, αναπτυσσόμενο πάροχο ηλεκτρονικής ασφάλειας, αποστείλατε
το βιογραφικό σας στο link: IUUQTTXSHSWM640.
¤MLS–Making Life Simple αναζητά με έδρα τη
Θεσσαλονίκη:
Προγραμματιστή Unity/Android
Kωδικός θέσης: Π.U.A.
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥À½ÐÕÍËºÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ή πολυτεχνείου
q1)1.Z42-"QBDIFOHJOY
q-JOVYBENJOJTUSBUJPO
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¦ÀÈÌÍÑÍ¼ÀÊÀÈÌºÄÔÈÃºÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÒ»ÊÄÔÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃ¼ÌÍÖÌ
σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο link: IUUQTTXSHSMHC
¤ÄÑÀÈÏ¼À Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες
εταιρίες πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη
ÆÈÀÑºÑÀÏÑÇÐÖÌÄÕ½ÄÌÇÕÏÍÌÈ¬ÓÔ#FTU8PSLQMBDF 
αναζητά για το τμήμα παραγωγής στη Θεσσαλονίκη:
Microsoft .NET Desktop Developer
(κωδ.: DEV_DESKTOP_THESS)
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÌ¬ÑÖÉÇÔEFTLUPQÄÅÀÏÍÆÎÌ
ÄÑÇÕÏ»ÐÇ.JDSPTPGU/&5'SBNFXPSL$
8JOGPSNT 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.JDSPTPGU42-4FSWFS
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
πληροφορικής
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÐÖÌÀÅ»ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖ ÐÖÌºÄÈÀ
και υψηλό αίσθημα ευθύνης
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇ ÃÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Οικειότητα με:
q%FW&YQSFTT$POUSPMT
q4FMFOJVN8FC%SJWFS
q)5.- 8FC4FSWJDFT
q47/ 5'4 (JU
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα στο link: IUUQTTXSHS
7B-V'°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÑÍÑ»À)3
¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì
με εχεμύθεια και επαγγελματισμό.
Athens Technology CenterTFFLTGPSB
Software QA Engineer
The key responsibilities of the candidate
include:
q-FBEUIFEFTJHOBOEJNQMFNFOUBUJPOPG2"
BDUJWJUJFT
q#VJMEBDVMUVSFPSJFOUBUFEUPRVBMJUZ
q1SFQBSFUFTUJOHSFQPSUTGPSTUBLFIPMEFST
Candidate qualifications/profile:
Minimum requirements:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF 
JOGPSNBUJPOUFDIOPMPHZPSFRVJWBMFOU
q#BDIFMPSTEFHSFFJODPNQVUFSTDJFODF
PSSFMBUFEGJFME PSFRVJWBMFOUXPSLFYQFSJFODF
q5FTUQMBOEFGJOJUJPO
q"VUPNBUJPOUFTUDBTFTDSJQUJOH
q$PMMBCPSBUFXJUITUBLFIPMEFSTUPCVJMEJOH
BOESFWJFXSFRVJSFNFOUT
q5SBOTMBUFSFRVJSFNFOUTJOUPUFTUDBTFT
συνέχεια στη σελ. 14

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

1st Level Τεχνική Υποστήριξη
(6ωρη & 8ωρη απασχόληση)
Διαθέτεις τεχνικές γνώσεις έχοντας εμπειρία στην εξυπηρέτηση πελατών; Έχεις απασχοληθεί σε θέσεις τηλεφωνικού
κέντρου και τεχνικής υποστήριξης; Τότε αυτή η θέση σε
κορυφαία ελληνική εταιρία τηλεπικοινωνιών είναι για σένα.
Περιγραφή θέσης: Ο κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος
για την 1st level τεχνική επίλυση προβλημάτων που θα
προκύψουν, μέσω εισερχομένων κλήσεων. Απασχόληση:
πενθήμερη εργασία, Δευτέρα έως Κυριακή, σε καθεστός
βαρδιών.
Τόπος εργασίας: Προσβάσιμη τοποθεσία από τα ΜΜΜ.
Προφίλ υποψηφίου:
qΑπόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ/ΙΕΚ, επιθυμητά σε δίκτυα
και τηλεπικοινωνίες
qΕργασιακή εμπειρία, σε θέσεις τηλεφωνικής τεχνικής
υποστήριξης ή εξυπηρέτησης πελατών σε πάροχο
qΑπαραίτητη εξοικείωση με τεχνολογίες xDSL, DSLAM,
VoIP, IPTV
qΆριστη χρήση Η/Υ
qΆριστη χρήση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
(προφορικά και γραπτά)
qΙκανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
qΕπικοινωνιακές δεξιότητες και ευγένεια
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
για τους άνδρες υποψηφίους
Πακέτο αποδοχών:
qΣταθερός μηνιαίος μισθός
qBonus επίτευξης στόχων
qΑορίστου χρόνου σύμβαση
qΠροοπτικές εξέλιξης
qΕυχάριστος και σύγχρονος χώρος εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/wH1qZ.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από
τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup θα παρευρεθεί
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Θέλεις να γίνεις μέλος μίας άκρως επιτυχημένης ομάδας; Σου αρέσει να επιτυγχάνεις τους στόχους σου και να
εξελίσσεσαι επαγγελματικά; Έλα σήμερα να ξεκινήσεις
μία επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε μία από τις
μεγαλύτερες ελληνικές πολυεθνικές. Η Mellon Contact
Services, μέλος του πολυεθνικού ομίλου εταιριών Mellon,
αναζητά να στελεχώσει τα γραφεία της στο Ν. Φάληρο με:

Banking Agents
Ληξιπρόθεσμων
Χαρτοφυλακίων
Ρόλος: Οι agents πραγματοποιούν κλήσεις σε υφιστάμενους
πελάτες τραπεζικών προϊόντων με σκοπό τη διαχείριση
των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεών τους
Προφίλ υποψηφίων:
qΑπολυτήριο Λυκείου, IEK, TEI, AEI
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επιθυμητή
qAναπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
και διαπραγμάτευσης
qΚαλή γνώση χειρισμού Η/Υ (Excel, Word)
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Παροχές εταιρίας:
qΣταθερός μισθός και ασφάλιση με την αξιοπιστία
του ομίλου εταιριών Μέλλον
qBonus παραγωγικότητας
qΣυνεχής εκπαίδευση στις μεθόδους παρακολούθησης
χαρτοφυλακίων
qΔυνατότητες εξέλιξης σε έναν αναπτυσσόμενο όμιλο
εταιρειών
Οι θέσεις αφορούν πλήρη-8ωρη εργασία και 5μερη απασχόληση. Εάν θέλεις να γίνεις μέλος της ομάδας μας, στείλε
το βιογραφικό σου στο link: https://swr.gr/06swY αναγράφοντας τον κωδικό της θέσης (MCS_BA_18).
Η εταιρία Mellon Group of Companies θα βρίσκεται στο
Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις
21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία
Mellon Group of Companies θα παρευρεθεί στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 και
22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των
οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Yield Manager
Department: Sales
Responsible for: Revenues & Sales Team
Reports to: Hotel General Manager
Primary Objective of Position: Under the general guidance
of the Hotel General Manager, maximise hotel revenue
and guest satisfaction by negotiating several business
and coordinating the execution of this business with other
departments in accordance with the sales business plan.
The job incumbent should be proactive, and achieve results,
maximise guest satisfaction and hotel profitability by
managing the competitive functions. All work is to be
carried out in line with the hotel’s guidelines and business
plan, the departmental business plan and The Radisson
Hotel Group’s corporate guidelines and service concepts.
Tasks, duties and responsibilities:
qAchieves budgeted goals by executing activities
within assigned market segments
qPrepares offers & contracts in line with the hotel’s
Meetings & Events Promises
qCommunicating and planning with the operations
team to ensure high quality standards are maintained
qAssists in the completion of monthly reports
qMeets budgeted sales and profit margin for group
business, by offering, selling and confirming business
rates as required
qKeeps track of files on a timely basis to confirm
business
qUses pro-active sales calls to find and develop
new sales lead
qConducts on-site client inspections and entertainment
as required
qCommunicates guest’s requests to all departments
in an effective and timely manner
qPrepares accurate forecasts as requested
qAccurately pre-blocks all special requests or VIP
accommodation
qCommunicates with Front Office Manager all group
VIPs for appropriate treatment
qFollows up on commissions and other fees paid
to agencies to ensure timely billing and payment
qCompletes activity report and monthly target report
for month end revenue meeting as stipulated by Hotel
General Manager
Send your cv to this link: https://swr.gr/klcRD.

Η εταιρία Epsilon Net Α.Ε., μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες
πληροφορικής στην Ελλάδα και βραβευμένη για τέταρτη
συνεχόμενη χρονιά ως Best Workplace, αναζητά για τη
στελέχωση της διεύθυνσης Ανάπτυξης Λογισμικού στη
Αθήνα mobile application developer με αντικείμενο τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση επιχειρηματικών εφαρμογών
για φορητές συσκευές (κινητά-tablets):

Mobile App Developer
Kωδ.: ATH-MOB-DEV
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ÑÖÉÇÄÅÀÏÍÆÎÌ
σε τεχνολογίες web και mobile και εργαλεία PhoneGap
(HTML 5, CSS3, JavaScript)
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÀÏÕÎÌÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ Á¬ÐÄÓÌ
δεδομένων (Microsoft SQL Server, Oracle, SQLite)
και αρχιτεκτονικών πληροφοριακών συστημάτων
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄXFCTFSWJDFTÊÀÈTUBOEBSET
(JSON, XML, REST, SOAP)
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÀÌÀËÖÑÈÊ»
σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα
επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Επιθυμητά προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÄÏÇÔ»ÀÌÎÑÀÑÇÔÐÕÍË»ÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô 
επιστήμης υπολογιστών ή σχετικής κατεύθυνσης
qÌÎÐÇ»ÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄXFCNPCJMFGSBNFXPSLT
(jQuery mobile, Bootstrap)
qÌÎÐÇ»ÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ÑÖÉÇOBUJWFÄÅÀÏÍÆÎÌ
σε Android και iOS
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÕÏ»ÐÇÄÏÆÀËÄ¼ÓÌTPVSDFDPOUSPM
(TFS, Git, SVN)
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÀÌÑÈÊºÔÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν πλήρες
βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.gr/Pu5wc.
Τηλέφωνο επικοινωνίας με το τμήμα HR: 2310 981700.
Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπιστούν με εχεμύθεια
και επαγγελματισμό.

Front-End Developers
Η ομάδα του Business Cloud αναζητά άτομα με καλές
γνώσεις HTML5, CSS, PHP & jQuery. Εκτιμητέες γνώσεις
React ή Angular. Εάν διαθέτεις συνέπεια, μεθοδικότητα,
ομαδικότητα, φιλοδοξία και σχετική προϋπηρεσία σε θέλουμε.
Πλήρης απασχόληση, ενδεικτική αμοιβή 1.500 ευρώ. Θα
υπάρξει workshop αξιολόγησης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/QBMLN.
Η εταιρία Business Cloud θα βρίσκεται στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 &
22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Business
Cloud θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο
Divani Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά
θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Η Γευσήνους, η μεγαλύτερη εταιρία συστηματικής εστίασης
που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα ζητά:

Εργάτες
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÌ½ÔºÑÍÖÔ
στον κλάδο του τροφίμου
q¦¬ÑÍÕÍÈÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/XvF8q.

We are hiring for our new restaurant in Nicosia. Are you
Looking to join our Ocean Basket Family?
Ocean Basket prides itself on its family, offering attractive
working environment based on values and performance
with career development opportunities. We are looking
to recruit:

Kitchen Manager
in our NEW Restaurant in Nicosia
Qualifications & skills:
qDegree in the field of Hospitality
qAt least 2 years work experience in a similar position
qAbility to work under pressure
qKnowledge of greek and english language
qTeam work spirit
Duties:
qManage the opening and closing of the kitchen
qCheck on the preparation, cooking and presentation of
food, quickly and efficiently, meeting the Ocean Basket
standards
qAssist in keeping the kitchen clean, hygienic and tidy,
at all times
qKeep up to date with current promotions, new
products and store specials
qMake sure that all employees work safely around
kitchen equipment and monitor and deal
with any maintenance issues promptly
qManaging store rooms, fridges and freezers
in accordance with HACCP
qManage all kitchen-related office administration
qIdentify and take an active role in the recruitment
of new staff members and upskilling current staff
members
qMaintain accurate food-ordering and stocking levels,
including all kitchen materials and chemicals
qAssist in achieving financial targets set for the store
through effective stock control
Interested candidates can send their CV to this link: https://
swr.gr/4Ntxp quoting the above Job Title or contact us
at 24333977.
Η εταιρία Ocean Basket θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου,
από τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel
Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους
υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε
συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Γραμματειακή Υποστήριξη
back office για call center
Ωράριο 4ωρο απογευματινό, για καταχώριση συμβολαίων,
επιβεβαιώσεις και δρομολόγηση κούριερ, εξυπηρέτηση
εισερχόμενων κλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα:
qΑπόφοιτος λυκείου, ΙΕΚ ή ανώτερου εκπαιδευτικού
ιδρύματος
qΠολύ καλή γνώση υπολογιστή (Ms Office, internet)
qΑπαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
qΕυχέρεια λόγου
qΕύκολη προσαρμογή σε ανταγωνιστικό περιβάλλον
εργασίας
qΣυνέπεια
qΟμαδικό πνεύμα
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερό μισθό και ασφάλιση
qΠροοπτικές εξέλιξης σε μεγαλύτερο ωράριο
qΜόνιμη και σταθερή εργασία
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/81wYb.
Η εταιρία First Dial Telecommunications θα βρίσκεται
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel
στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία
First Dial Telecommunications θα παρευρεθεί στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 και
22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των
οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Φωτογράφοι
Ζητούνται από το μεγαλύτερο δίκτυο real estate, για
φωτογραφήσεις ακινήτων.
Προσφέρεται έμμισθη σχέση με πλήρη κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, είτε για πλήρη είτε για μερική απασχόληση, κατ’ αποκοπήν αμοιβή και δυνατότητα εργασίας
από το σπίτι.
Δυνατότητα ευελιξίας ωραρίου.
Απαραίτητα προσόντα: γνώσεις Photoshop ή άλλου
αντίστοιχου προγράμματος. Κάτοχος μέσου μεταφοράς.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/5teIc.
Η εταιρία Nova Real Estate θα βρίσκεται στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 &
22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Nova Real
Estate θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο
Divani Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά
θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Η Κόσμος Συμβουλευτική Α.Ε., μία από τις ηγετικές εταιρίες
στον κλάδο των συμβούλων επιχειρήσεων της Ελλάδας
με έδρα τη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ζητεί:

Σύμβουλο Τμήματος
Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
Κωδικός θέσης: 28528/18
Αρμοδιότητες:
qΣύμβουλος υποστήριξης επενδυτών
qΣυγκέντρωση δικαιολογητικών, εκπόνηση μελετών
για υπαγωγή σε επενδυτικά προγράμματα
(Ε.Σ.Π.Α., αναπτυξιακός νόμος)
qΤεχνική υποστήριξη πελατών για τα ανωτέρω
προγράμματα
Προσόντα:
qΠτυχίο Α.Ε.Ι.-Τ.Ε.Ι. (επιθυμητός ο μεταπτυχιακός τίτλος
σπουδών)
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα
των συμβουλευτικών υπηρεσιών
qΕμπειρία στον σχεδιασμό, στη διαχείριση και στην παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων εθνικών και ευρωπαϊκών
προγραμμάτων
qΠολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
(Word, Excel, PowerPoint κ.ά.)
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
qΆριστη επικοινωνιακή και οργανωτική ικανότητα
qΔυναμική προσωπικότητα
qΠνεύμα ομαδικότητας στην εργασία
qΙκανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
qΙκανότητα εργασίας κάτω από πίεση χρόνου
qΑποτελεσματικότητα
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση
επιλογής
qΜεταβλητές αποδοχές βάσει επίτευξης στόχων
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΣυνεχή εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/a8VYd.

Πωλητής/τρια
Η εταιρία Provil που δραστηριοποιείται στον χώρο της
παραγωγής προϊόντων γαστρονομίας (food service), ζητά
πωλητή/τρια για την υποστήριξη πελατών εστιατορίουκρεοπωλείου-ξενοδοχείου με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÀÆÄÈÏÈÊ»ÔÊÀÈÑÍÖÊÏºÀÑÍÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
σαν επιπλέον προσόν
qºÌÄÔÆËÎÐÐÄÔÀÆÆËÈÊ¬
q¦ÀË»ÕÏ»ÐÇ):ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άντρες
Κύρια καθήκοντα:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÐÍÑÈÊÎÌ
στόχων του τομέα του
q Ì¬ÑÖÉÇÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÖÍÁÍË»SFQPSUTÏÍÔÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ
πωλήσεων
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ÊÀÈÃÄÖÑÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÏÍÐÓÈÊ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÈÐÒ½Ô CPOVT 
ιδιωτική ασφάλιση, μέσα υποστήριξης εργασίας)
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/5230H.

Η MLS Making Life Simple αναζητά:

Προγραμματιστή PHP/APACHE
με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Kωδικός θέσης: Π.U.A.
Προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥À½ÐÕÍËºÔËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô»ÍËÖÑÄ
χνείου
q1)1.Z42-"QBDIFOHJOY
q-JOVYBENJOJTUSBUJPO
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¦ÀÈÌÍÑÍ¼ÀÊÀÈÌºÄÔÈÃºÄÔ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
qÄÑÈÊ»ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÒ»ÊÄÔÍÖÄÌÈÐÕ¿ÍÖÌÑÇÆÌÎÐÇÊÀÈÃ¼ÌÍÖÌ
σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ctjB4.
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q%PDVNFOUBOEUSBDLEFGFDUTGPVOEEVSJOH
UFTUJOH
q1MBOBOEFYFDVUFSFHSFTTJPOUFTUJOH
q8PSLDMPTFMZXJUIEFWFMPQFSTUPXBSEEFGFDU
JTTVFSFTPMVUJPO
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMTJOFOHMJTI
CPUIWFSCBMMZBOEXSJUUFO
Additional experience in any of the following
fields is a plus:
q1SPHSBNNJOHMBOHVBHFT+BWB 1ZUIPO $ 
PS#BTI4IFMM4DSJQUJOH
q&YQFSJFODFUFTUJOHNPCJMFPSXFCQMBUGPSNT
q&YQPTVSFUPTPGUXBSFEFWFMPQNFOU
NFUIPEPMPHJFTTVDIBT"HJMFBOE4DSVN
q&YQPTVSFUPTVCTZTUFNIBSEXBSFJOUFHSBUJPO
SFMBUFEUP*0MFWFMUFTUJOH
q7FSTJPO$POUSPMTVDIBTHJU
q"HJMF4DSVNNFUIPEPMPHJFT
Other skills:
q&YDFMMFOUJOUFSQFSTPOBM XSJUUFOWFSCBM
DPNNVOJDBUJPOTLJMMTBTUIJTQPTJUJPO
XJMMSFRVJSFIFBWZJOUFSBDUJPOXJUIBOVNCFS
PGEJGGFSFOUHSPVQT
q$PNGPSUBCMFXPSLJOHXJUINVMUJQMFTUBLFIPMEFSTPO
BQSPKFDUUPVOEFSTUBOEBOEFYQMBJOIJHIMZUFDIOJDBM
JOGPSNBUJPOJOBDMFBSBOEDPODJTFNBOOFS
q"CJMJUZUPXPSLBOEDPOUSJCVUFJOBUFBN
FOWJSPONFOU
*OUFSFTUFEDBOEJEBUFTTIPVMETFOEUIFJSDWT
JO&OHMJTIUPlink:IUUQTTXSHSZ%L
System Engineer
for Maritime Industry
5IJTQMBDFNFOUSFMBUFTUPIQ Solutions’EFMJWFSZ
UFBNGPSUIFTIJQQJOHJOEVTUSZ
Qualifications:
q%FNPOTUSBUFEFYQFSJFODFJOB4ZTUFN
"ENJOJTUSBUJPOBOE4ZTUFN&OHJOFFSJOHSPMFT
q%FNPOTUSBUFEFYQFSJFODFJOJNQMFNFOUJOH
BVUPNBUFETPMVUJPOTUPFOBCMFUIFNBOBHFNFOU 
BENJOJTUSBUJPOBOEEFQMPZNFOUPGGVMMUJFS
BQQMJDBUJPOTUBDLTGSPNUIF04 8JOEPXT
PS-JOVY UISPVHIUPBQQEFQMPZNFOU
q%FNPOTUSBUFEFYQFSJFODFXJUI5$1*1 
%/4 %)$1PS3PVUJOH
q%FNPOTUSBUFEFYQFSJFODFJOEFWFMPQJOH
BOEFYFDVUJOHPOTZTUFNUFTUQMBOT
q)BOETPOFYQFSJFODFXJUIQSPEVDUJPO
XPSLMPBET
q&YQFSJFODFXJUITFSWJDFPSJFOUFEUFBNT
q&YQFSJFODFEFMJWFSJOHYTFSWJDF
FOWJSPONFOUT
q&YQFSJFODFXJUI7JSUVBMJ[BUJPO5FDIOPMPHJFT
BOE5FSNJOBM4FSWJDFT
q&YQFSJFODFJOBVUPNBUFEQBUDI
BOEDPOGJHVSBUJPONBOBHFNFOUPGQSPEVDUJPO
TFSWFST
q6OEFSTUBOEJOHBTQFDU T PGDPNQVUFSTFDVSJUZ
OFUXPSLTFDVSJUZ BQQMJDBUJPOTFDVSJUZ TFDVSJUZ
QSPUPDPMT DSZQUPHSBQIZ FUD
q6OEFSTUBOEJOHPG*EFOUJUZBOE"DDFTT
.BOBHFNFOU
q5SPVCMFTIPPUJOHTLJMMTBUWBSJPVTMFWFMT
PGDPNQMFYJUZ
q&YDFMMFOUXSJUUFOBOEPSBM&OHMJTI
DPNNVOJDBUJPOTLJMMT UPTVDDFTTGVMMZFOHBHF
XJUIDVTUPNFSTBOEDPMMFBHVFT
q3FDPSEPGJOGMVFODJOHUFDIOJDBMEFDJTJPOT
GPSDVTUPNFST
"QQMZUPlink: IUUQTTXSHSWB$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$PNQBOJFTTFFLTUPIJSFB
Junior Software Developer C# & .Net
(ref: MT _JSD C#Net_18)
Job description:5IFTVDDFTTGVMBQQMJDBOUXJMMCF
GVMMZJNNFSTFEJOUIFGVMMEFWFMPQNFOUMJGFDZDMFBOE
UIFSFGPSFFYQFSJFODFPGXPSLJOHUISPVHIBMMTUBHFT
PGBEFWFMPQNFOUQSPKFDUXPVMECFIJHIMZCFOFGJDJBM
Required skills/experience
q6QUPZFBSTPGEFWFMPQNFOUFYQFSJFODF
XJUIJOBDPNNFSDJBMFOWJSPONFOU PSBDBEFNJD
FYQPTVSF VTJOHUIF/&5'SBNFXPSLXJUI$
PSFRVJWBMFOU
q,OPXMFEHFPG42-4FSWFS
q&YQFSJFODFVTJOHXFCTFSWJDFT
q"OBCJMJUZUPEFWFMPQUSPVCMFTIPPUJOH
BOEEJBHOPTUJDTLJMMTJTFTTFOUJBMBTXFMM
BTUIFBCJMJUZUPXPSLXFMMVOEFSQSFTTVSF
q"MUIPVHIOPUQSJNBSJMZBDVTUPNFSGBDJOHSPMF 
HPPEXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPOTTLJMMT
The company offersNVMUJOBUJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU 
USBJOJOHBOEDBSFFSEFWFMPQNFOUPQQPSUVOJUJFT
$BOEJEBUFTXJTIJOHUPBQQMZTIPVMETFOUUIFJSDW
RVPUJOHUIFQPTJUJPOSFGFSFODFDPEFUPlinkIUUQT
TXSHS$7K0)

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

¤Εlval Colour Α.Ε. ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
ÑÇÔÐÑÇΘήβα:
Eργοδηγό Μηχανικό Τρίτης Ειδικότητας
(πρακτικό μηχανικό συντηρητή Α’ ειδικότητας)
Αντικείμενο της θέσης είναι:
q¤ÀÌÑÈÄÑÎÈÐÇ½ËÓÌÑÓÌÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
ÑÍÖÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ÑÍÖÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖ
ÐÑPËÀ¼ÐÈPÑÇÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
q¤ÁÄËÑ¼ÓÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿½ËÓÌÑÓÌÆÏÀÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q¤ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ ÄÑÇÕÏ»ÐÇÄÏÆÀËÄÈÍÇÕÀÌÎÌÑ½Ï
ÌÍÖÊÀÈÅÏº×ÀÔ ÐÑÇÌÖËÍÍ¼ÇÐÇÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÍÖ
ÀÅÍÏÍ¿ÌÑÍÌÇÕÀÌÍËÍÆÈÊ½ÄÉÍËÈÐ½

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν
τα ακόλουθα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÄÕÌÈÊ»ÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ËÖÊÄ¼ÍÖ
qÄÊÀÄÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÄÈÏÈÐ½ÄÏÆÀËÄÈÍÇÕÀÌÎÌÑ½ÏÌÍÖÅÏº×ÀÔ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÆÌÎÐÇÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÄÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
ÊÍ»ÔÊÀÈÐÖÆÊ½ËËÇÐÇÔÄÑ¬ËËÓÌ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÐÄÌÄÖÀÑÈÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀ
ÄÈÄÐºÌÍÖÀºÏÀ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÐÄÃ¼ÊÑÖÀÅÖÐÈÊÍ¿ÀÄÏ¼ÍÖ
ÊÀÈÊÀÖÐÑ»ÏÄÔ
Η θέση προσφέρειÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ 
ÃÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏ½ÐÒÄÑÇÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀ Äκωδικό θέσης ΕΡÐÑÍlink:IUUQTTXSHS2.PÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤Αφοί Φιλοσίδη A.E. ÄÉÍÖÐÈÍÃÍÑÇºÌÍÔºÍ
ÏÍÔÑÇÔ,PTNPDBS"& ×ÇÑ¬ÆÈÀ¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇ
Mηχανικό Αυτοκινήτων
(περιοχή: Περιστερίου και Βύρωνα
Απαραίτητα προσόντα:
qÍËÖÄÑ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇÐÄ78"VEJ
q°ÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÍÃÄÈÊÑÈÊ½ÁÀÐÈÊÍ¿
Ê¿ÊËÍÖÐÍÖÃÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlink:IUUQTTXSHSG+T$
Mechanical Design Engineer
"SFZPV.FDIBOJDBM%FTJHO&OHJOFFSFBHFSUPUBLF
UIFOFYUTUFQJOZPVSDBSFFS %PZPVIBWFEFTJHOBOE
3%FYQFSJFODFPGUPZFBST "SFZPVQBTTJPOBUF 
FOFSHJ[FE BOEGMFYJCMF 5IFOPVSDMJFOUNBZCFMPPLJOH
GPSZPV5IJTJTBGBOUBTUJDPQQPSUVOJUZGPSTPNFPOF
XIPMJLFTXPSLJOHCPUIBTQBSUPGBUFBNBTXFMMBT
DBOUBLFJOJUJBUJWFJOTUBOEBMPOFSPMFT
Benefits: 5IFDPNQBOZPGGFSTUIFGPMMPXJOHCFOFGJUT
GPSUIJT.FDIBOJDBM%FTJHO&OHJOFFSQPTJUJPO
q'SJFOEMZXPSLJOHFOWJSPONFOU
q8PSLXJUIFYQFSJFODFEQFSTPOOFM
q1MFOUZPGPQQPSUVOJUJFTUPFWPMWFZPVSDBSFFS
XJUIJOBOBUUSBDUJWFBOEEZOBNJDFOWJSPONFOU
q7FSZHPPEDPNQFOTBUJPOQBDLBHF
q4IVUUMFCVT
q.FEJDBMQMBO
Responsibilities:"TB.FDIBOJDBM%FTJHO&OHJOFFS
JOUIJTSPMF ZPVSNBJOSFTQPOTJCJMJUJFTXJMMCFUIF
GPMMPXJOH
q%FTJHO UFTUJOHBOENPEJGZJOHOFXNBDIJOFSZ
q$POEVDUSFTFBSDIBOEDSFBUFEFTJHOQSPQPTBMT
GPSQSPKFDUT
q1FSGPSNMBZPVUBOEQIPUPNBTLEBUB
QSFQBSBUJPOBOEEFTJHOCSJFGT
q"OBMZ[F TVNNBSJ[F SFQPSUBOEQVCMJTI
BOBMZTFT SFTVMUT BOEGJOEJOHT
q0QUJNJ[FEFTJHOGPSQFSGPSNBODF SFMJBCJMJUZ 
BOENBOVGBDUVSBCJMJUZ
q&OTVSFUIBUUIFDVTUPNFSTSFRVJSFNFOUT
BSFDPSSFDUMZQFSDFJWFEBOEQSPQFSMZSFGMFDUFE
POUIFEFTJHOT
q'PMMPXVQUIFEFTJHOXPSL QMBOBOEGPMMPXDMPTFMZ
UIFFOHJOFFSJOHQSPUPUZQFQSFQBSBUJPOJOBMJHONFOU
XJUIEFWFMPQNFOUCSJFGSFRVJSFNFOUTFOTVSFUIBUUIF
GFFECBDLGSPNQSPUPUZQFTJTBQQSPQSJBUFMZBOBMZ[FE
BOEJODPSQPSBUFEJOUIFUFDIOJDBMGJMFT
q$PPSEJOBUFUIFBDUJWJUJFTGPSUIFGVMM
DPNQMJBODFPGUIFQSPEVDU BTGBSBT
QFSGPSNBODFBOETBGFUZJTDPODFSOFE
q&OTVSFUIBUQSPKFDUTBSFQSPDFTTFEBDDPSEJOHUPUIF
QSPDFEVSFTBOEQSJPSJUJFT NPOJUPSBOENBOBHFUIF
CVEHFUFYFDVUJPO BDDPSEJOHUPUIFQSPKFDUTOFFET
Requirements:5IFQPTJUJPOPG.FDIBOJDBM%FTJHO
&OHJOFFSJTKVTUUIFSJHIUPOFGPSZPVJGZPVQPTTFTT
UIFGPMMPXJOHTLJMMT
q%JQMPNBCBDIFMPSTEFHSFFJONFDIBOJDBM
FOHJOFFSJOH
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOJOEVTUSJBM
FOWJSPONFOUBOENFDIBOJDBMEFTJHO
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG"VUPEFTL*OWFOUPS
PS4PMJEXPSLTPSPUIFS%QSPHSBN
q&OHMJTIFYDFMMFOU PSBMBOEXSJUUFO
q4USPOHUFDIOJDBMBCJMJUJFTXJUIEFNPOTUSBUFE
FYQFSJFODFXJUI.40GGJDF
q1SPKFDUNBOBHFNFOUTLJMMT
q&YDFMMFOUOVNFSJDBMBCJMJUZ
q4USPOHEJBHOPTUJDBOEBOBMZUJDBMTLJMMT
Information:*GZPVBSFJOUFSFTUFEJOUIJT.FDIBOJDBM
%FTJHO&OHJOFFSSPMF BQQMZOPXUPlinkIUUQTTXSHS
U+0G'PSNPSFJOGPSNBUJPO DPOUBDU%JNJUSB;PHBBU
1MFBTFOPUFUIBUGPSUSBOTQBSFODZ
BOEFRVJUZSFBTPOT POMZUIPTFBQQMJDBUJPOTNBEFPOMJOF
WJBPVSTJUFXJMMCFBTTFTTFE"GUFSUIFTDSFFOJOHPGBMM
UIF$7TSFDFJWFE XFXJMMPOMZDPOUBDUUIFDBOEJEBUFT
XIPNFFUUIFSFRVJSFNFOUTPGUIFKPCUPBSSBOHF
BOJOUFSWJFX"MMBQQMJDBUJPOTBSFDPOTJEFSFETUSJDUMZ
DPOGJEFOUJBMXXXSBOETUBEHS
Junior Civil Engineer
(Neo Psychiko, Attica, Greece)
Description:
q4JUFTVQFSWJTJPOPGDJWJMFOHJOFFSJOHXPSLT
GPSSFOPWBUJPOBOEOFXDPOTUSVDUJPOXPSLT
PGGJDFT IPUFMT SFTJEFODFT
q0OTJUFRVBMJUZDPOUSPM
q2VBOUJUZTVSWFZPGXPSLTSFRVJSFEGPSQBZNFOU
DFSUJGJDBUFT
q1SPDVSFNFOUBOEUFOEFSJOHPGNBUFSJBMT
BOEXPSLTDPOUSBDUT
Requirements:
q1BTUFYQFSJFODFJOTJNJMBSQSPKFDUT
q5FBNTQJSJU
q*NNJOFOUBWBJMBCJMJUZGPSOFXQSPKFDUT
q'MVFOUFOHMJTI

q&BTFPGVTFPGBSDIJUFDUVSBMTPGUXBSF
FH"VUPDBE
Benefits:
q#FDPNJOHQBSUPGBDPNQBOZXJUIXJEF
QPSUGPMJPPGJOUFSFTUJOHQSPKFDUT
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOUXJUINPTUMZ
ZPVOHBOEFYQFSJFODFEDPMMFBHVFT
q1PUFOUJBMQSPKFDUTCPUIJO"UIFOT
BOEFMTFXIFSFJO(SFFDF
q4BMBSZBSPVOEFVSPNPOUIEFQFOEJOH
POFYQFSJFODF
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHSWJ5:P
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
(Θεσσαλονίκη)
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀGlobal-Energy Solutions Ltd.Ä¼ÌÀÈÄÍ
ÏÈÊ»ÊÀÈÊÀÑÀÐÊÄÖÀÐÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ÊÀÈ ËÍÈÎÌ ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ¢ ÊÀÈ
ÄÉÍÈÊÍÌ½ÇÐÇÔÄÌºÏÆÄÈÀÔÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
Η θέση:¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌºÏÆÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÑÇÌÄ¼ÁËÄÂÇÑÓÌÄÏÆÀÐÈÎÌÄÆÊÀ
Ñ¬ÐÑÀÐÇÔÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈËÍÈÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ ¢
Αρμοδιότητες:
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÓÌ¨¡ºÏÆÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q ÉÈÍË½ÆÇÐÇÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÁËÀÁÎÌ
q°ÇËÄÅÓÌÈÊ»ÑÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÄËÀÑÎÌ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÄÊÑºËÄÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌÑÀÊÑÈ
Ê»ÔÏÍËÇÑÈÊ»ÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ¨¡ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈ
ÐÖË»ÏÓÐÇÃÄËÑ¼ÓÌÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔ
q´ËÄÆÕÍÔ ¨¡ ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ ½ÍÖ ÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
ÕÌºÀÐÖÁ½ËÀÈÀÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔºÄÈÑÀÀ½Äº
ËÄÖÐÇÅÖÐÈÊÎÌÊÀÑÀÐÑÏÍÅÎÌÊÍÊ ÊÀÈÐ¿ÌÑÀÉÇ
ÄËºÑÇÔÑÄÕÌÈÊ»Ô ºÊÒÄÐÇÔ ÊÀÈ ÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿
ÄÈÐÊÄÖÀÐÑÈÊÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
q¢ÌÇºÏÓÐÇÄË¬ÑÇÐÄÄÏ¼ÑÓÐÇ×Ç¼ÀÔ
ÊÀÈÖÍÁÍË»ÏÍÐÅÍÏ¬ÔÀÍÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ×Ç¼ÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÈÔÊÀÑÀÐÊÄÖ¬ÐÑÏÈÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
ÆÈÀÀÈÑ»ÀÑÀBGUFSTBMFT Ï½ÆÏÀÀÄÆÆ¿ÇÐÇÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À Ä ÑÍÈÊÍ¿Ô ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔ ÇËÄÊÑÏÍ
Ë½ÆÍÖÔ½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÆÈÀÄÈÃÈ½ÏÒÓÐÇÁËÀÁÎÌ
qÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔLJUÀÌÑÀËËÀÊÑÈÊÎÌÊÀÈÀÌÀËÓÐ¼ÓÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÈÐÇÄÏÆÀÐÈÎÌÐÑÍÐ¿ÐÑÇÀ$3.ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
q¢¼ÁËÄÂÇÄÏÆÀÐÈÎÌÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ¨¡ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÊÀÈ½ÍÖÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈ
ÃÈÀÊÏ¼ÁÓÐÇÖËÈÊÍÑÄÕÌÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
ÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ ÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ ÍÏÆ¬ÌÓÌÊÑË
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÊÀÈÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÅÓÑÍÁÍËÑÀØÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÖÍÐÑÀÒÎÌºÐÇÔÑ¬ÐÇÔ
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
ÄÈºÃÍÖBEWBODFEQSPGJDJFODZ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ1-$
ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÀÖÑÍÀÑÈÐÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ
ÊÀÈÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌÀÐÅÀËÄ¼ÀÔ
q±ÍÕÏÄÓÑÈÊ»ÕÏ»ÐÇ"VUP$"%ÊÀÈËÍÆÈÐÈÊÎÌ
ÐÕÄÃÈÀÐÍ¿ÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÔ¨¡
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÌÎÐÄÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÊÑ½ÔÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Προσφέρεται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÔÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®È ÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈ ÍÏÍ¿Ì ÌÀ ÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ ÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÑ¼ÑËÍÑÇÔÒº
ÐÇÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHS+2,*¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Μηχανολόγος/Ηλεκτρολόγος
(Θεσσαλονίκη)
¤Electronica Α.Ε. ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÃÏÀÐÑÇ
ÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÍÌÑÍºÀÑÇÔÄÌºÏÆÄÈÀÔ ÊËÈÀÑÈÐ½Ô 
ÒºÏÀÌÐÇ ÇËÈÀÊ¬ÐÖÐÑ»ÀÑÀ ÅÖÐÈÊ½ÀºÏÈÍ ÀÌÑË¼ÄÔ
ÒÄÏ½ÑÇÑÀÔ ×ÇÑ¬¬ÑÍÍÄÆÌÎÐÇÑÍÖÀÌÑÈÊÄÈºÌÍÖ
ÆÈÀÄËºÑÄÔÏÍÐÅÍÏºÔ ÓË»ÐÄÈÔ
qÑÖÕ¼Í§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖÒÄÓÏÄ¼ÑÀÈ
Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
.T0GGJDF JOUFSOFU
Ë»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS2S6
¤Meccanica Group A.ΕÆÈÀºÏÆÍÍÖºÕÄÈÀÌÀ
Ë¬ÁÄÈÀÌÀ×ÇÑ¬
Χημικό Μηχανικό Π.Ε.
§Ä-PXFS ÅÍÏ¬ÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÑÍÌÍ½ ÑÑÈÊ»Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSJWY9
ArchirodonJTTFFLJOHUPSFDSVJUB
Business Development Engineer
(BDE)
"SDIJSPEPO JT FYQBOEJOH JUT BDUJWJUJFT JO "GSJDB
BOEXFDVSSFOUMZIBWFBOPQFOJOHGPSB#VTJOFTT
%FWFMPQNFOU&OHJOFFSJOTFMFDUFEDPVOUSJFTPGSubSaharan Africa5IFTVDDFTTGVMDBOEJEBUFXJMMCF
QBSUPGUIFCVTJOFTTEFWFMPQNFOUEFQBSUNFOU
Key responsibilities of the role are to:
#FBDUJWFMZJOWPMWFEJOBMMUIFCVTJOFTT
EFWFMPQNFOUBDUJWJUJFTUPFYFDVUFUIFDPNQBOZT
QMBOTBOETUSBUFHJFT JODMVEJOH
q*EFOUJGJDBUJPOPGQSPTQFDUJWFDMJFOUT
BOEQSPKFDUT
q3FMBUJPOTIJQCVJMEJOHXJUIDMJFOUTPSPUIFS
TUBLFIPMEFST
q.BSLFUSFTFBSDI JOGPSNBUJPOHBUIFSJOH
BOEDPNQFUJUJPONPOJUPSJOH
q4VQQPSUJOBOZBENJOJTUSBUJWFUBTLTMPHJTUJDT
We are seeking individuals who:
q%JTQMBZHPPEJOUFSQFSTPOBMBOEDPNNVOJDBUJPO
TLJMMT XSJUUFOBOEPSBM BOECVJMESBQQPSUFBTJMZ
q$BOCFDPVOUFEPOUPBDIJFWFHPBMT 
EFNPOTUSBUJOHBGJHIUJOHTQJSJUBOE
QFSTFWFSBODF

q"SFGMFYJCMFBOEFBHFSUPUBLFJOJUJBUJWFT
q"SFBCMFUPQMBO QSJPSJUJ[FBOEFYFDVUFUBTLT
JOBIJHIQSFTTVSFFOWJSPONFOU
q"SFFGGFDUJWFBUTPMWJOHQSPCMFNT USPVCMF
TIPPUJOHBOENBLJOHUJNFMZEFDJTJPOT
q%JTQMBZBUFBNTQJSJU QBSUJDVMBSMZ
JOBNVMUJDVMUVSBMFOWJSPONFOU
Essential prerequisites include:
q6OJWFSTJUZEFHSFFJODJWJMPSFMFDUSJDBM
FOHJOFFSJOH
q.JOJNVNZFBSTPGXPSLFYQFSJFODF
JOUIFDPOTUSVDUJPOJOEVTUSZ
q7FSZHPPEDPNNBOE XSJUUFOBOEPSBM PG(SFFL 
'SFODIBOE&OHMJTIMBOHVBHF"MMUISFFMBOHVBHFT
BSFSFRVJSFE
q)JHINPCJMJUZ
Archirodon offers:BQQSPQSJBUFPOUIFKPCUSBJOJOH 
FYDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSBDIBMMFOHJOHDBSFFS
BEWBODFNFOUJOBOJOUFSOBUJPOBMFOWJSPONFOU BOE
BDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
1MFBTF BQQMZ UISPVHI UIJT link IUUQTTXSHS
6R7G.quoting BDE
0½ÈËÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ#MVF-BHPPO×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÑÍÖÌºÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÑÍÖBlue Lagoon
OceanÐÑÍªÀË¼ÃÈ ÑÇÔ¦Ó ÃÓÀÑ¼ÓÌ  ÀÐÑº
ÏÓÌ BEVMUTPOMZ BMMJODMVTJWF ÑÍÍÍ¼ÍÒÀÀÌÍ¼ÉÄÈÑÇÌ
Ç§ÀÚÍÖ ÑPÀÊ½ËÍÖÒÍÃÈÄÖÒÖÌÑÈÊ½ÐÑºËÄÕÍÔ
Chief Engineer
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀ
Å¼À Ö½ÂÇÏÍØÐÑÀºÌÍÖ ÌÒÏÎÈÌÍÖÖÌÀÈÊÍ¿ 
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS'$8ER°ÇË 
ÅÀÉ¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈ
ÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
¤Φαμάρ ΑΒΕ.ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÅÀÏ¬ÊÓÌÊÀÈÊÀËËÖ
ÌÑÈÊÎÌ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÍÄÏÆÍÐÑ¬ÐÈ½ÑÇÔ
ÐÑÇÌ ÌÒÍ¿ÐÀ
Production Process Engineer
(κωδ.: PE_06_2018)
Ο κάτοχος της θέσης θα αναφέρεται στον Διευθυντή του τμήματος παραγωγής και θα έχει τις
εξής αρμοδιότητες:
q¢ÌÐÓ¬ÑÓÐÇÌºÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÑÍÑ»ÀÀÏÀ
ÆÓÆ»Ô ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÌIFBEÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÑÍÖQSPDFTTGMPXÆÈÀÑÇÌÏÍÐÀÏÍÆ»
ÌºÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÐÑÍÌÖ¬ÏÕÍÌÑÀÄÉÍËÈÐ½
q¿ÌÑÀÉÇÑÇÔÍÃÇÆ¼ÀÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÆÈÀFOHJOFFSJOH
CBUDIFTÊÀÈGVMMTDBMFÀÏÑ¼ÃÄÔÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄ
ÑÍÑ»À2"
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÃÍÊÈÀÐÑÈÊÎÌÊÀÈWBMJEBUJPOÀÏÑ¼ÃÓÌ
ÐÄÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÍÌIFBEÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÑÍ2"
q¢¼ÁËÄÂÇÑÇÔÄÅÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÊÀÑÀËËÇË½ÑÇÑÀÔÑÓÌ
ÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÕÄÑÈ×½ÄÌÓÌÄÃÈÄÏÆÀ
Ð¼ÄÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÑÓÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÓÌ
ÀÌÀÒÄÓÏ»ÐÄÓÌ
qÈÄÉÀÆÓÆ»QSPDFTTSFWJFXTÀÏÀÊÍËÍÖÒÎÌÑÀÔÑÈÔ
ÃÈÄÏÆÀÐ¼ÄÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÊÀÈÄÈÁÄÁÀ¼ÓÐÇÑÇÔÀÍ
ÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀÔÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ»ÑÇÌÀÌ¬ÆÊÇ
ÆÈÀÀËËÀÆºÔÊÀÈÁÄËÑÈÎÐÄÈÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÑÇÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÑÓÌÕÄÈÏÈÐÑÎÌ
ÐÄÒºÀÑÀÃÈÄÏÆÀÐÈÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÑÓÌÃÈÍÏÒÓÑÈÊÎÌÏÍËÇÑÈÊÎÌÄÌÄÏ
ÆÄÈÎÌÍÖÀÀÈÑÍ¿ÌÑÀÈÐÄÄÏÈÑÎÐÄÈÔÀÍÊË¼ÐÄÓÌ
À½ÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÑÓÌÀÏÀÆÓÆÎÌ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÀÀÏÀ¼ÑÇÑÓÌÀÌÀÅÍÏÎÌÑÇÔ
ÄÉºËÈÉÇÔÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô ÄÌÇºÏÓÐÇÆÈÀÄÀÌÀËÀÁÀ
Ì½ÄÌÀÏÍÁË»ÀÑÀÍÖÍÃÇÆÍ¿ÌÐÄÊÀÒÖÐÑÄÏ»ÐÄÈÔ 
ÄÈÓºÌÍPVUQVU»ÖÂÇËºÔÅ¿ÏÄÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÒÄÑÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ¢¥
¨ÀÏÀÊÍÍÈ½Ô²ÇÈÊ½Ô²ÇÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÈÊ½Ô
q.JOJNVNÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÀ½ÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ½
ÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÄºÅÀÐÇÐÄÐÑÄÏÄ¬Ô
ÍÏÅ»ÔÀÏÀÆÓÆºÔ
qÏ½ÑÄÏÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄ-FBO.BOVGBDUVSJOH
q³ÏÈÐÑÄÔÆÌÎÐÄÈÔÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± .40GGJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¥ÐÕÖÏºÔÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔºÏÆÍÖ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSH8)*X
) Α. Γερολυμάτος A.E. ÁÈÍÇÕÀÌ¼À ÀÏÀÆÓÆ»Ô
ÏÍËÎÌÊÀÈÆÊÀÏÀ×ÍÍÏÑÎÌÄºÃÏÀÑÍÌ ÖËÎÌÀ
ÑÑÈÊ»Ô ÀÌÀ×ÇÑÄ¼
Μηχανικό Παραγωγής
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ ¢¥§ÇÕÀÌÈÊÍ¿§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÄÄÈÏ¼À
ÐÑÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÀÏÀÆÓÆ»
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÄÌÑ½ÔÊÀÈÄÊÑ½Ô¢ËË¬ÃÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÐÑÍÖÔ¤±ÊÀÈÐÄÏÍÆÏ¬ÀÑÀ
"VUPDBE &31 $3.ÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÐÑ½ËÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÔ*40
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀ¬ÊÏÓÔ
ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÀÖÑ½ÌÍÀÊÀÈÐÄÍ¬ÃÀ
qÑÍÕÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Καθήκοντα:
q±Ä¿ÒÖÌÍÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÕÄÃÈÀÐ½ÔÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÏÀÆÓÆ»Ô
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔ
Θα εκτιμηθούν:
qÌÎÐÄÈÔ4PMJEXPSLT
qÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
Παροχές:
q ÍÃÍÕºÔÊÀÈÊ¼ÌÇÑÏÀÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀ
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÐ¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇ
Ä¼ÓÀ ÀÀÏÀÈÑ»ÑÓÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÒºÐÇÔÐÑÍlink
IUUQTTXSHS4%3.¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈ
ÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬

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

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

¤International HR ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÐÑÄËºÕÓÐÇÔÖÀËË»ËÓÌÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÄÈ
ÄÊºÏÍÖÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄË¬ÑÇÑÇÔÐÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À ÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÑÇÌ
Ä¬ÌÃÏÓÐÇÌºÍÖÄÍÏÈÊÍ¿Ñ»ÀÑ½ÔÑÇÔÄ
Μηχανικούς Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í§ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ§ÇÕÀÌÈÊÍ¿
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
Ρόλος θέσης:
Οι κύριες αρμοδιότητές των Μηχανικών
Πωλήσεων, περιλαμβάνουν
αλλά δεν περιορίζονται στην/στη:
q¢¿ÏÄÐÇÌºÓÌÀÆÍÏÎÌÄËÀÑÎÌ
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀËÎÌÐÕºÐÄÓÌÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
q¢¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÇÌÈÀ¼ÓÌÐÑ½ÕÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÍÖºÕÍÖÌÀÌÀÑÄÒÄ¼
qÀÏÍÖÐ¼ÀÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÐÑÈÔÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÈÔÄË¬ÑÄÔ
q¢¼ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
Δεξιότητες:ÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌÑÍÖÕÏ½ÌÍÖ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
Παρέχονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÈÐÒÍËÍÆÈÊ½ÀÊºÑÍ
ÐÖÌÃÖÀÐ½ÔÈÐÒÍ¿ÊÀÈÏÍ»ÒÄÈÀÔ
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q´ÉÍÃÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔ
q¦ÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q¥ÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÄÈÀÖÆÄ¼ÀÔ
Περισσότερες λεπτομέρειες:
Τοποθεσία εργασίας: Ò»ÌÀ
Βιομηχανία:ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
Τύπος εταιρίας:¢ÏÆÍÃ½ÑÇÔ ÈÃÈÓÑÈÊ½ÔÑÍºÀÔ
Είδος απασχόλησης:¢ÏÆÀ×½ÄÌÍÈË»ÏÍÖÔ
ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Μηνιαίος μισθός: Ö×ÇÑ»ÐÈÍÔ
Αριθμός θέσεων:
Job ref.:INHRPU
ÈÀË½ÆÍÖÔÃÈÀÅ¬ÌÄÈÀÔÊÀÈÈÐ½ÑÈÇÔÄÑÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÊÀÈÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇ½ËÓÌÑÓÌ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄ
½ÌÍÄÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔÏÍÔÐÑÄËºÕÓÐÇÏÍÊÄÈºÌÍÖ
ÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÆÈÀÐÖÌºÌÑÄÖÉÇ ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlinkIUUQTTXSHS[;)LN
)Alphadynamic Pumps CΟ ÇÍÌÀÃÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼À
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÍÖÊÀÑÀÐÊÄÖ¬×ÄÈÀÄÏÍÃÈÀÅÏÀÆÀÑÈÊºÔ
ÀÌÑË¼ÄÔÆÈÀÑÇÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÊÀÈÑÇÌÀÖÑÈË¼À ÄÈÒÖÄ¼
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Μηχανολόγο
Μηχανικό Πωλήσεων
ÑÍÑ»ÀÓË»ÐÄÓÌÆÈÀ½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ
Χαρακτηριστικά θέσης:
q Ì¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ
q°ÀÊÑÈÊºÔÄÈÐÊºÂÄÈÔÐÑÍÄËÀÑÍË½ÆÈÍ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÏÍÐÅÍÏÎÌÁ¬ÐÄÈ
ÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇ GPMMPXVQÏÍÐÅÍÏÎÌ 
Ñ»ÏÇÐÇSFQPSUT½ËÓÌÑÓÌÄÌÄÏÆÄÈÎÌ
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÑÓÌÄËÀÑÎÌÐÕÄÑÈÊ»
ÄÑÇWÊÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÊÒºÐÄÈÔ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
1SPGJDJFODZPG$BNCSJEHF
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÄÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ.40GGJDF
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÑÀÉÈÃÈÎÌ
Επιθυμητά προσόντα:
qÄ¿ÑÄÏÇÉºÌÇÆËÎÐÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÈÃ¼ÊÄÖÐÇ¬ÌÓÐÑÇÇÕÀÌÈÊ»ÏÄÖÐÑÎÌ
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q®ÈÃÀÌÈÊ½ÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀÕÀÏÀÊÑÇÏ¼×ÄÑÀÈ
ÆÈÀÑÇÌÍÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑ¬ÑÍÖ ÑÇÌÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÑÇÌÄÖ
ÕºÏÄÈÀÐÑÍÌÆÏÀÑ½ÊÀÈÐÑÍÌÏÍÅÍÏÈÊ½Ë½ÆÍÊÀÈÆÈÀ
ÑÇÌÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÖÐÇÔÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q®ÈÃÀÌÈÊ½ÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÏºÄÈÌÀºÕÄÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼Ö½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔÑÇÏÎÌÑÀÔÀÖÐÑÇÏ¬
ÕÏÍÌÍÃÈÀÆÏ¬ÀÑÀ
Παροχές εταιρίας:
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÐÑÀÒÄÏ½ÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÏÊ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÈËºÍÌÈÃÈÓÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÄÀÌÀÅÍÏ¬ÐÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHS1#5¸ËÄÔ
ÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Μηχανικός Πωλήσεων
Βιομηχανίας (κωδ: AIR1)
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÓË»ÐÄÈÔÁÈÍÇÕÀÌÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÇÕÀÌÍË½ÆÓÌ»ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÄÊËÇÏÓºÌÄÔ
ÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¤¬ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¥²ÊÀÈÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀ
ÑÀÉÈÃÈÎÌÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
Προσφέρονται:
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q§ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÀ½ÃÍÐÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÀ
ÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHS,B)CI¸ËÀ
ÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
συνέχεια στη σελ. 18

Ιατρικός Επισκέπτης-Κοζάνη
Η Chicken Stories, η οικογενειακή πρόταση στον χώρο των
Fast Food, με έμφαση στα ελληνικά φρέσκα υλικά, επιθυμεί
να προσλάβει για το κατάστημά της στην Αγία Παρασκευή:

Ταμία
Ο/η ταμίας είναι υπεύθυνος/η για την εξασφάλιση της μέγιστης δυνατής εξυπηρέτησης των πελατών και την όσο
το δυνατόν καλύτερη εντός καταστήματος εμπειρία τους.
Αρμοδιότητες:
q¦ÀËÓÐÍÏ¼×ÄÈ ÄÌÇÄÏÎÌÄÈÊÀÈÀÏºÕÄÈÍÈÍÑÈÊ»
εξυπηρέτηση στους επισκέπτες του καταστήματος
q¢ÅÀÏ½×ÄÈ½ËÄÔÑÈÔÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÍÈ½ÑÇÑÀÔ
και ασφάλειας τροφίμων
qÏÍÄÑÍÈ¬×ÄÈÑÀÏÍØ½ÌÑÀÏÍÔÎËÇÐÇ
για τους πελάτες μας
q°ÈÍËÍÆÄ¼ÑÈÔÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔÊÀÈÄÈÁÄÁÀÈÎÌÄÈ
ότι εκτελούνται σωστά
qÖÁ¬ËËÄÈÄÌÄÏÆ¬ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÍÐÍÑÈÊÎÌ
και ποιοτικών εταιρικών στόχων μας
qÌÓÏ¼×ÄÈÑÍÐ¿ÌÍËÍÑÓÌÃÈÀÒºÐÈÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
Προφίλ υποψηφίου-απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
ÊÀÈÏÍØÐÑÀºÌÍÖÔ
qÍË¿ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
q¦ÀÑÍÕ»ÁÈÁËÈÀÏ¼ÍÖÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔ
για επαγγέλματα εστίασης
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÄÈÒÖÇÑ»
αλλά όχι απαραίτητη
Προσφέρονται:
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÄÀÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄ¼ÀÀ½ÑÈÔÈÍÃÖÌÀÈÊ¬
αναπτυσσόμενες αλυσίδες καταστημάτων
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/kfHQ0.

Η West Cyprus  ÄÑÀÈÏ¼À ÀÏÍÕ»Ô ÖÇÏÄÐÈÎÌ TBMFT ÊÀÈ
NBSLFUJOHÄÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÀ½ÑÍÊÀÈÀÌÄËËÀÃÈÊ»
ÄÁºËÄÈÀ ÐÖÌÄÏÆÀ×½ÄÌÇÄÍËÖÄÒÌÈÊºÔÊÀÈÄËËÇÌÈÊºÔ
εταιρίες που πιστοποιούν την ποιότητα των υπηρεσιών
ÑÇÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ¦¿ÏÍ ºÃÏÀÄÖÊÓÐ¼À 

Μerchandiser
Περιγραφή θέσης: ¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈ ÆÈÀ ÑÍÌ ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½
ανεφοδιασμό-παρουσίαση, προώθηση και πώληση ηλεÊÑÏÈÊÎÌÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÍÈÊÈÀÊÎÌÐÖÐÊÄÖÎÌ 
μεγάλης και γνωστής πολυεθνικής εταιρίας σε μεγάλα
καταστήματα και υπεραγορές ηλεκτρικών ειδών.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ°¢¥ ¢¥
q¦¬ÑÍÈÊÍÔ¦¿ÏÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔNFSDIBOEJTFS»ÓËÇÑ»Ô
qΠολύ καλή εμφάνιση
q&ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q±ÂÇËºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍËÀÁºÔ
qΠλήρη απασχόληση
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊ¬ÏÑÀÊÀÖÐ¼ÓÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν το βιογραφικό
τους με συνημμένη φωτογραφία προσώπου και με την ένδειξη
.&3$ÐÑÍlink: https://swr.gr/Y)/&8. Βιογραφικά
που δεν ανταποκρίνονται στα απαιτούμενα προσόντα δεν
ÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ

Η Forthnet Α.Ε. ÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖºÅÄÏÄÑÍJOUFSOFUÊÀÈÑÇ
ÐÖÌÃÏÍÇÑÈÊ»ÑÇËÄ½ÏÀÐÇÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈÀÏºÕÄÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔ
ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÎÌÊÀÈÂÖÕÀÆÓÆ¼ÀÔÄÑÍÄÍÏÈÊ½Ð»À
/PWB ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔÐÑÍÌ°À¿ÏÍ

Υπαλλήλους Τεχνικής
Υποστήριξης Συνδρομητών
Κωδικός θέσης: CCTA/0517
6ωρης απασχόλησης, για εργασία με σύστημα
κυλιόμενων βαρδιών
Χαρακτηριστικά θέσης:
qΟλοκληρωμένη και έγκαιρη διαχείριση αιτημάτων
πελατών μέσω εξερχόμενων κλήσεων με τα παρακάτω
καθήκοντα: monitoring και επίλυση τεχνικών
αναφορών, καταγραφή των πληροφοριών
μέσω ηλεκτρονικού συστήματος
Ο κατάλληλος υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει
τα εξής προσόντα-χαρακτηριστικά:
qÑÖÕ¼Í¥¢¦»ÀÍËÖÑ»ÏÈÍ°ÄÕÌÈÊÍ¿ÖÊÄ¼ÍÖ
με κατεύθυνση στην πληροφορική
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÏ½ÐÁÀÐÇÐÑÍJOUFSOFUºÐÓEJBMVQ
και DSL
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇËÄÈÑÍÖÏÆÈÊÎÌÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ8JOEPXT²¯ 
Vista 7/8.1, Android, IOS
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇ.BD04ÊÀÈ-JOVY
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
(γραπτά και προφορικά)
q³ÏÈÐÑÇÑÇËÄÅÓÌÈÊ»ÊÀÈÆÏÀÑ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÃÀÊÑÖËÍÆÏ¬ÅÇÐÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÃÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÀ½ÊÀÈÏÍÔÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
με εταιρικά πούλμαν
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Vhvt5.

Πωλητής-τρια-Αγ. Στέφάνος
5IFCSBOEOFXMVYVSZCPVUJRVFIPUFMMyst at Santorini
JTDVSSFOUMZTFFLJOHUPSFDSVJUB

Room Maid
(Code MA18) with the below skills
Position requirements:
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFBTB3PPN.BJE
JOB-VYVSZ#PVUJRVF)PUFM
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUI&OHMJTIBOE(SFFL
MBOHVBHFJTFTTFOUJBM
q4FMGNPUJWBUFE FOUIVTJBTUJD XJUIOBUVSBMBCJMJUZ
UPPSHBOJ[FNBOBHFXPSLMPBE
q"CJMJUZUPQFSGPSNVOEFSQSFTTVSF
q5FBNQMBZFS
q%FUBJMFEBUUFOUJPOBOEPCTFSWFOFTT
q&YDFMMFOUDVTUPNFSTFSWJDFTLJMMTBOEHVFTUGSJFOEMZ
NFOUBMJUZ
q8FMMHSPPNFE
q1IZTJDBMBCJMJUZUPNPWFBOEMJGUIFBWZMPBET
The company offers:
q$PNQFUJUJWF4BMBSZ
q4FBTPOBMFNQMPZNFOU
q'SJFOEMZXPSLFOWJSPONFOU
q"DDPNNPEBUJPONFBMQMBO
1MFBTFTFOEVTZPVS$7XJUISFDFOUQIPUPBOEBOZBWBJMBCMF
SFGFSFODFTSFDPNNFOEBUJPOTUPUIJTlink: https://swr.gr/
TKb1n 'PS ZPVS DPOWFOJFODF BQQMZ CZ NFOUJPOJOH UIF
QPTJUJPOSFGFSFODF QPTJUJPODPEF." 

Η εταιρία Emergy Products S.A., που δραστηριοποιείται στη
διάθεση εξειδικευμένου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,
×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ¬ÏÈÐÀÔ

Πωλητή Αναλώσιμου
Χειρουργικού Υλικού
Αρμοδιότητες:
q¢ÉÖÇÏºÑÇÐÇÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÀÌÑÀÆÓÌÈÐÍ¿
και εξελίξεων κλάδου
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÖÔÃÈÀÆÓÌÈÐÍ¿ÔÃÇÍÐ¼ÍÖ
Προφίλ υποψηφίου:
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
ÈÀÑÏÍÑÄÕÌÍËÍÆÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÑÏÈÎÌÄÑÎÌ
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥ ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ½
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
και ηλεκτρονικών υπολογιστών
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇËÈÊ¼À¬ÌÓÑÓÌÄÑÎÌ
Παρέχονται:
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία
στο link: IUUQTTXSHS%)VFP.

Απαραίτητα προσόντα-ικανότητες:
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες
Επιθυμητά προσόντα:
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÖ½ÃÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬ÔÖ½ÃÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÄÕ½ÄÌÇÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÑÈÔÌºÄÔÑÄÕÌÈÊºÔÓË»ÐÄÓÌ
σύμφωνα με τις νέες τάσεις της αγοράς
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄÍËÖÑÄËÄ¼ÔÕÎÏÍÖÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS8B'W,.

Φαρμακοποιός
(MED 1307) Δυτική Θεσσαλονίκη
Περιγραφή:§ÄÆ¬ËÍÅÀÏÀÊÄ¼ÍÐÑÇÌÖÑÈÊ»ÄÐÐÀËÍÌ¼
ÊÇ¼ÌÃÍÔÊÀÈÆÄÈÑÍÌÈÊÍ¼Ã»ÍÈÊÀÈÊÍÈÌ½ÑÇÑÄÔÊÀÈFTIPQ
ÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌÄÄËÀÑÍË½ÆÈÍÐÄ½ËÇÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀÀÌÀ×ÇÑ¬ÅÀÏÀÊÍÍÈ½
Καθήκοντα θέσης:®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÀÌÀË¬ÁÄÈ
την εξυπηρέτηση πελατών και τη διεκπεραίωση διαδικασιών
του φαρμακείου.
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÑÇÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
επαγγελματική εμπειρία
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿
ηλεκτρονικών υπολογιστών
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://TXSHS3VHZY.

°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀMystique ºËÇÑÇÔ-VYVSZ$PMMFDUJPOCZ
4UBSXPPE)PUFMT3FTPSUTÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÍ¿ÌÏÍ
ÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì

Σερβιτόρος Β’
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌTFSWJDF
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÏÍÀÈÏÄÑÈÊ¬
μίας δεύτερης ξένης γλώσσας
qÌÎÐÄÈÔ.JDSPT104ÊÀÈ.JDSPTPGU0GGJDF
q¢ÖÆºÌÄÈÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qΠροσανατολισμένος/η στην εξυπηρέτηση
και στην ικανοποίηση του πελάτη
Προσόντα που θα εκτιμηθούν:
qΠτυχίο τουριστικής κατεύθυνσης
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í4UBSXPPE
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qIκανοποιητικό πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
και δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο
link: https://swr.gr/QPON0. Όλα τα βιογραφικά θα θεωρηθούν εμπιστευτικά.

Chef de Partie-Athens

Η Eval Marine Accessories ÄºÃÏÀÑÀ³ÌÓÈ½ÐÈÀ ÍÖ
δραστηριοποιείται στον σωστικό και ναυτιλιακό εξοπλισμό
ÐÊÀÅÎÌ À½ÑÍ ÐÄÕÎÏÄÔÀÌÀ×ÇÑ¬

Πωλητή Εσωτερικού
Επιθυμητά προσόντα:
q¦ÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ¬ÌÑÏÀÔ
q´ÓÔÄÑÎÌ
qÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀ½ÑÈÔÃ¿ÍÑÄËÄÖÑÀ¼ÄÔÃÍÖËÄÈºÔ
του (τουλάχιστον)
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔEPPSUPEPPS ºÑÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄ¼ÐÊÄÂÇÔÐÄÄË¬ÑÄÔÐÄ ÑÑÈÊ»
και επαρχία
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÑÇÔÌÀÖÑÈË¼ÀÔ»ÑÍÖZBDIUJOH
q³ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÊÀÈÈÐÕÖÏºÔ
διαπραγματευτικές ικανότητες
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÅÈËÍÐÍÅ¼À ÄÈÍÌ»ÊÀÈÖÍÍÌ»
για την επίτευξη στόχων
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÕÏ»ÐÇÔ¤±ÊÀÈÄÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇ
&31$3.
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀ
Αρμοδιότητες-υποχρεώσεις:
q Ì¬ÑÖÉÇÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌ»ÃÇ
ÖÀÏÕ½ÌÑÓÌÄËÀÑÎÌ BGUFSTBMFTTFSWJDF
qÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÀÏÍÖÐÈ¬ÐÄÓÌ ÏÍÑ¬ÐÄÓÌÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q°»ÏÇÐÇÀÏÕÎÌÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Αποδοχές:
q#POVT
q ÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS3)N1.

Η Γενική Χημικών Προϊόντων δραστηριοποιείται από το
1977 στα φαρμακευτικά-ιατρικά είδη. Η ανοδική πορεία της
εταιρίας οφείλεται στον δυναμικό στρατηγικό σχεδιασμό
της και στη δέσμευσή της στον ανθρώπινο παράγοντα.
Ο/Η ιδανικός/ή υποψήφιος/α πρέπει να διαθέτει:
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¦ÀË»ÀÏÍÖÐ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÄÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔ
qΦιλοδοξία και εργατικότητα
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÈÒÖÇÑ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÑÈÔÓË»ÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
qΧωρίς στρατιωτικές υποχρεώσεις
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικές αποδοχές συν bonus αναλόγως
απόδοσης
qÖÌÄÕ»PGGUIFKPCÊÀÈPOUIFKPCÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qΑυτοκίνητο, laptop, κινητό
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔºÐÀÐÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÐÄ¼ÀÃÖÌÀÈÊ»ÊÀÈÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÀÆÍÏ¬
qΠενθήμερη εργασία, οχτάωρο
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/P7c4d ή
ÑÀÕÖÃÏÍÈÊÎÔÐÑÇÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇ ÖÆ»Ô ¦ÇÅÈÐÈ¬ 
ÊÓÃÈÊ½ÔÒºÐÇÔ¥¢¦®£ www.gcp.gr.

Η Eurocatering Α.Ε. ελληνική βιομηχανία τροφίμων στην
ÑÑÈÊ»ÀÌÀ×ÇÑ¬

Σύμβουλο Πώλησης
Κωδικός θέσης: ΣΥΜΒ-ΠΩΛ/0918
Αρμοδιότητες:
qÎËÇÐÇÏÍØ½ÌÑÓÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»
της Αττικής
qÇÈÍÖÏÆ¼ÀÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇ
υφιστάμενου
q¢ÈÐÏ¬ÉÄÈÔÄ¼ÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
Προφίλ:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇ ¢¥°¢¥
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔºÑÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ 
ομαδικό πνεύμα συνεργασίας
και διαπροσωπικές σχέσεις
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÇÔÏÍÐÀÏÍÆ»Ô
σε ένα δυναμικό και απαιτητικό
περιβάλλον εργασίας
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
για τους άνδρες
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q#POVTÀ½ÃÍÐÇÔÐÑ½ÕÓÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÈÀÀÍÐÑÍË»$7ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½
στο link: IUUQTTXSHS5:P'F.

Preferred qualifications and skills:
q.JOJNVNZFBSTXPSLJOHFYQFSJFODFJOHBTUSPOPNJD
SFTUBVSBOUT
q$VMJOBSZ%FHSFF$MBTTJDBMMZ'SFODIUSBJOFE
q*OUFSOBUJPOBMFYQFSJFODFXJMMCFDPOTJEFSFEBQMVT
q1BTUSZBOEPSCBLFSZCBDLHSPVOEXJMMCFDPOTJEFSFE
a plus
q0SHBOJ[FE QSPBDUJWF BCMFUPXPSLFGGJDJFOUMZ
VOEFSQSFTTVSF
We offer:
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q'VMMNFEJDBMCFOFGJUT'VMMUJNFSFDSVJUNFOU
1MFBTFJODMVEFNPTUSFDFOUQIPUPUPUIJTlink:
IUUQTTXSHSUEY/R.

Η εταιρία Α. & Δ. ΓΚΟΝΤΟΣΙΔΗΣ ΑΕΒΕ, καταξιωμένη στον
ÕÎÏÍÄÍÏ¼ÀÔÄÏÍÌÍÅ½ÏÓÌÀÌÖÂÓÑÈÊÎÌÇÕÀÌ»ÀÑÓÌ 
επιθυμεί να προσλάβει:

Υπεύθυνο Πωλήσεων
Ανυψωτικών Μηχανημάτων
®ÊÀÑ¬ËËÇËÍÔÖÍÂ»ÅÈÍÔÒÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼ÄÑÇÌÖÍÐÑ»ÏÈÉÇÊÀÈ
την ανάπτυξη του πελατολογίου στην Αττική και την επαρχία.
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À 
ιδανικά σε αντίστοιχο κλάδο
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿):
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÎÌÑÀÉÈÃÈÎÌ
q¨ÈË½ÃÍÉÍÔ ÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½Ô ÐÖÌÄÏÆ¬ÐÈÍÔ Ä¬ÏÈÐÑÄÔ
επικοινωνιακές δεξιότητες
Προσφέρονται:
q§ÈÐÒ½ÔÊÀÈCPOVTÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÀ½ÃÍÐÇÔ
qÏÍÍÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ZKnYU,
ÅÀÉwww.godosidis.gr.
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ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Εταιρία πρώτων υλών ζαχαροπλαστικής, αρτοποιίας
και παγωτού ζητά εξωτερικό
Πωλητήκυρίως για Αττική
για ανάπτυξη υπάρχοντος πελατολογίου
και ανεύρεση νέων πελατών
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε πωλήσεις σχετικές
με τον χώρο
qΓνώσεις σχετικές με ζαχαροπλαστική,
αρτοποιία ή τεχνολογία τροφίμων
qΓνώσεις χειρισμού Η/Υ
qΔίπλωμα οδήγησης
qΞένη γλώσσα (κυρίως αγγλικά)
Παρέχονται: μισθός και προμήθειες, αυτοκίνητο,
κινητό.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/VSipD.
Ο ξενοδοχειακός όμιλος, Athenaeum Hotels, με
έδρα την Αθήνα, αναζητά άτομο για την παρακάτω
θέση εργασίας:
Sales & Marketing Executive
Απαραίτητα προσόντα:
qΤριετής εμπειρία σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων
qΚαλή γνώση FIT, travel και corporate αγοράς
qΆριστη γνώση αγγλικών
qΟμαδικό πνεύμα
Περιγραφή θέσης:
qSales calls και εξωτερικά ραντεβού
qΔυνατότητα ταξιδιών και συμμετοχή
σε εκθέσεις
qΈρευνα αγοράς και ανταγωνισμού
qΑποστολή προσφορών και τιμών
Παροχές:
qΑνταγωνιστικός μισθός
qΔυνατότητα εξέλιξης
qΕταιρικό τηλέφωνο
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/IDj7h.
Area Sales Manager
Αθήνα-Κωδικός: SAL 2803
Περιγραφή: Καταξιωμένη εταιρία με αντικείμενο
την πώληση ιατρικών υπηρεσιών αναζητά πωλητή
για την ανάπτυξη της αγοράς και του πελατολογίου
της στον τομέα ευθύνης.
Καθήκοντα θέσης: Ο/Η κατάλληλος υποψήφιος
θα αναλάβει μεταξύ άλλων την οργάνωση και τη
διεκπεραίωση επισκέψεων σε πελάτες της εταιρίας,
την επίτευξη στόχων πωλήσεων και την ανάπτυξη
του πελατολογίου.
Απαραίτητα προσόντα:
qΕπιθυμητός πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών
qΕπαγγελματική εμπειρία στον τομέα
των ορθοδοντικών ή σε οδοντιατρικές εταιρίες
ή σε εταιρίες παροχής υπηρεσιών
qΚαλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
qΆριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
qΔυνατότητα επαγγελματικών ταξιδιών
σε περιοχές της επαρχίας
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/qCGAh.
Η εταιρία γραφικών τεχνών Λυχνία Α.Ε. ζητά:
Πωλητή Γραφικών Τεχνών
και Large Format
Η θέση αναφέρεται στον διευθυντή πωλήσεων.
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία σε ανάλογη θέση τουλάχιστον
τρία χρόνια
qΤεχνική κατάρτιση στις γραφικές τέχνες
qΚαλή χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή
qΕυελιξία στα ωράρια εργασίας
Επιθυμητά προσόντα:
qΤίτλο σπουδών σε marketing ή επικοινωνία
qΑν είστε κάτοχος τιμολογίου παροχής
υπηρεσιών θα θεωρηθεί ιδιαίτερο προσόν
qΕιδικές γνώσεις στον χώρο της συσκευασίας
qΤεχνική κατάρτιση στις εκτυπώσεις large
format και στις κατασκευές
qΓνώση της αγγλικής γλώσσας
Παροχές εταιρίας:
qΑνταγωνιστική πολιτική πωλήσεων
qΑυτοκίνητο
qΚινητό τηλέφωνο και tablet
qΚάλυψη εξόδων αυτοκινήτου
(βενζίνη, service, κ.λπ.)
qΠοσοστά επί των πωλήσεων
qΣύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
με προοπτικές εξέλιξης
qΠαροχή συνεχούς εκπαίδευσης
qΠελατολόγιο
Συστάσεις απαραίτητες. Καλό είναι να επισυνάπτεται
πρόσφατη φωτογραφία. Αποστολή βιογραφικών στο
fax: 210 3425967 ή στο link: https://swr.gr/wq3iP.
Πληροφορίες: κ. Βγόντζας Αθανάσιος, τηλ.: 210
3410436. Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα
εμπιστευτικές.
Ανώνυμη εταιρία ιατρικών και φαρμακευτικών
ειδών με έδρα τις Αχαρνές Αττικής ζητεί να προσλάβει άμεσα:
Υπάλληλο για το Εμπορικό Τμήμα
Κωδικός: ΥΕΤ
O/Η ιδανικός/η υποψήφιος/α πρέπει
να διαθέτει:
qΠτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
qΑπαραίτητη προϋπηρεσία στην εμπορική
διαχείριση
qΚαλή γνώση διαχείρισης ΕRP (softone)
θα εκτιμηθεί
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΠολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας
θα εκτιμηθεί
qΆριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

qΙκανότητα εργασίας σε ομάδες και επίτευξης
αποτελεσμάτων σε συνθήκες πίεσης
qΟργανωτικές ικανότητες και προσοχή
στη λεπτομέρεια
qΑναλυτική και συνθετική σκέψη
qΕπικοινωνιακές ικανότητες
(γραπτός και προφορικός λόγος)
qΙκανότητα στην έρευνα, επεξεργασία
και ανάλυση πληροφοριών και στοιχείων
qΣυστάσεις απαραίτητες
Προσφέρονται:
qΑποδοχές αναλόγως προσόντων
qΆριστο περιβάλλον εργασίας
qΔυνατότητες εξέλιξης στην εταιρία
qΠρόσθετη ιδιωτική ασφάλιση
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους υπ’ όψιν κας Μ.Χ. με κωδικό θέσης
«ΥΕΤ» στο link: https://swr.gr/2y1vw. Βιογραφικά
τα οποία δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις
στο σύνολό τους θα απορρίπτονται.
Η εταιρία ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.,
εισαγωγέας και αντιπρόσωπος εταιριών καλλυντικών, ζητεί:
Πωλητή-Υπεύθυνο Πωλήσεων
περιοχής για την Αττική
Η θέση: Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
qΠαρακολούθηση υπάρχοντος πελατολογίου
αλλά και εύρεση νέων πελατών
qΠαραγγελιοληψία και merchandising
Απαραίτητα προσόντα:
qΈμπειρία στις πωλήσεις καταναλωτικών
προϊόντων (θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα εμπειρία
στον χώρο των καλλυντικών)
qΠτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης
qΓνώση Microsoft Office
(Word, Excel, Powerpoint)
qΓνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά)
qΔίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
qΙκανότητα ομαδικής εργασίας, οργάνωσης
και προγραμματισμού
Προσφέρεται:
qΕλκυστικό πακέτο αποδοχών και bonus
επιτευξης στόχων
qΑυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο εταιρίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν
το βιογραφικό σημείωμα στο link: https://swr.
gr/HYVkU.
Porto Zante Villas and Spa, a Virtuoso® Preferred
Resort and Europe’s Leading Beach Hotel at the
2018 World Travel Awards is seeking:
Reservations and Sales
Consultant (Athens)
Requirements:
qHospitality Education or University degree
in a relevant area
qIdeally previous experience in a similar
position of a top luxury hotel/resort
qA kind personality with strong
communicational skills
qExcellent knowledge of english language
in a native level (both written & spoken)
qCharismatic and creative willing to contribute
to the resort’s targets
qKnowledge of digital marketing
will be a bonus
qExcellent knowledge of a PC or Mac including
Excel, Word & Outlook
Hotel offers:
qTraining in the highest hospitality standards
qAbility to work for a resort that attracts some
of the world’s most prominent & demanding
clientele
qCareer development opportunities
qCompetitive remuneration & bonus
To apply send a recent CV & photo to this link:
https://swr.gr/RDcFH, www.portozante.com.
Η MLS Making Life Simple αναζητά
Key Account Manager
για την εμπορική διεύθυνση στην Αθήνα
Κωδικός θέσης: kam
Σπουδές:
qΠτυχίο ΑΕΙ
qΜεταπτυχιακός τίτλος (από πανεπιστήμιο
του εξωτερικού) επιθυμητός
Απαραίτητα προσόντα:
qΝα έχει εμπειρία σε πωλήσεις
εντός και εκτός Ελλάδος
qΝα είναι εξωστρεφής, να αγαπάει τα ταξίδια
στο εξωτερικό και να είναι κοινωνικός
qΝα είναι αισιόδοξος, θετικός, ευχάριστος
και αποτελεσματικός
qΝα έχει πνεύμα μαθητείας και να θέλει
διαρκώς να εξελίσσεται
qΝα έχει ικανότητα στην επίτευξη συμφωνιών
και να παίρνει πρωτοβουλίες
qΆριστη γνώση αγγλικών
qΕπιθυμητές άλλες ξένες γλώσσες
qHλικία 30-45 ετών
Παροχές:
qΑνταγωνιστικό πακέτων αμοιβών
και ανταμοιβών
qΜηνιαίο bonus
qΛοιπό πακέτο συμπληρωματικών παροχών,
αντίστοιχο της θέσης
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: https://swr.gr/2XsBx.
Account Manager-Athens DC
Ο/η υποψήφιος/α θα ασχοληθεί με την ανάπτυξη
και τη διατήρηση του εταιρικού πελατολογίου, την
προετοιμασία και την προσφορά ολοκληρωμένων
λύσεων των υπηρεσιών μας, με σκοπό την επίτευξη
των στόχων της εταιρίας.

Ο/η ιδανικός/ή μας υποψήφιος/α να έχει:
qΠτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ με κατεύθυνση
την πληροφορική ή το μάρκετιγκ
qΚατ’ ελάχιστον 5ετή εργασιακή εμπειρία
σε Β2Β πωλήσεις
qΓνώσεις σχετικά με τις τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις πάνω σε ΙΤ
qΙκανότητα ανάλυσης δεδομένων
και επίλυσης προβλημάτων
qΆριστη χρήση της αγγλικής γλώσσας
qΆριστες επικοινωνιακές ικανότητες
και ομαδικό πνεύμα
qΔυναμική προσωπικότητα και φιλοδοξία
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
(για τους άνδρες)
Προσφέρουμε:
qΈνα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον εργασίας
qΔιαρκή εκπαίδευση
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΕυκαιρίες εξέλιξης
Η θέση εργασίας αφορά στην περιοχή
των Αθηνών.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
JV75u. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Το Mediterranean College στο πλαίσιο ανάπτυξης των εμπορικών δραστηριοτήτων του ζητεί να
προσλάβει:
Προϊστάμενο (Team Leader)
Τμήματος Εγγραφών-Πωλήσεων
Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Κωδικός θέσης: TL_ADM_18
Η θέση:
qΔιοίκηση, εκπαίδευση, ανάπτυξη ομάδας
πωλητών
qΚαθορισμός, παρακολούθηση και επίτευξη
στόχων τμήματος
qΠοσοτική και ποιοτική ανάλυση
στοιχείων-reporting
qΔιαχείριση βάσης δεδομένων πελατολογίου
Απαραίτητα προσόντα:
qΕμπειρία αποκλειστικά στις πωλήσεις
υπηρεσιών
qΕμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε θέση
διοίκησης ομάδας πωλήσεων
qΕμπειρία στη διαχείριση συστημάτων CR
qΚαλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
(MS Office)
qΗλικία 28 έως 40 ετών
qΑποδεδειγμένες ηγετικές και επικοινωνιακές
ικανότητες
Απαραίτητα χαρακτηριστικά:
qΠροσανατολισμός στο αποτέλεσμα
και στην επίτευξη στόχων
qΔεξιότητες ηγεσίας και διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού
qΙκανότητα διαχείρισης αριθμητικών
και στατιστικών δεδομένων
qΔυναμική και ευχάριστη προσωπικότητα
qΔυνατότητα εργασίας υπό πίεση
qΠνεύμα ομαδικότητας
Το κολέγιο προσφέρει:
qΑνταγωνιστικές μηνιαίες αποδοχές και bonus
qΕυχάριστο και δημιουργικό εργασιακό
περιβάλλον
qΕυκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης
και προσωπικής ανάπτυξης
qΠροοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
p1OHM. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
Outbound Sales Ambassadors
@ Πλαίσιο Computers
για την περιοχή της Μεταμόρφωσης
Με ηγετική θέση στον χώρο της πληροφορικής,
των τηλεπικοινωνιών και των ειδών γραφείου
στην Ελλάδα, ξέρουμε καλά τη μυστική συνταγή
της επιτυχίας: έχουμε πάθος για εξειδικευμένα
προϊόντα και αφοσιωνόμαστε απόλυτα στους
πελάτες μας. Αν και εσύ μοιράζεσαι το πάθος να
δίνεις εύστοχες συμβουλές αγοράς μαζί με ενδιαφέρον και σεβασμό στον πελάτη, τότε μία θέση στο
τμήμα outbound της εταιρίας Πλαίσιο στα γραφεία
μας στην περιοχή της Μεταμόρφωσης μπορεί να
είναι αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει. Θα είσαι
υπεύθυνος/η για την ανάπτυξη και τη διατήρηση
του εταιρικού πελατολογίου μέσω της προσφοράς
ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών.
Απαραίτητα προσόντα:
qΤουλάχιστον 1 χρόνος προϋπηρεσίας
σε ανάλογη θέση
qΑπόφοιτος λυκείου
qΕυχέρεια στην επικοινωνία
και πελατοκεντρική αντίληψη
qΙκανότητες στις πωλήσεις
qΓνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης
ηλεκτρονικού υπολογιστή
Εμείς προσφέρουμε:
qΣταθερό μισθό (όχι ποσοστά, με σύμβαση
αορίστου χρόνου)
qExtra bonus βάσει απόδοσης
qΔωρεάν ιδιωτική ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
qΔιαρκή εκπαίδευση
qΕυκαιρίες εξέλιξης
Αν σας ενδιαφέρει η θέση αποστείλτε το βιογραφικό
σας στο link: https://swr.gr/3I7U4.
Sales Advisor
Περιστέρι
Function: CBU
Band: Staff band
Sub-function: Retail Sales
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:
qΕνθουσιασμό, πάθος για επικοινωνία
και ομαδικότητα
qΕνέργεια και διάθεση για συνεχή αναζήτηση
πληροφοριών και βελτίωση γνώσεων
qΕξοικείωση σε θέματα τεχνολογίας
και ικανότητα μεταφοράς γνώσης
με απλό και κατανοητό τρόπο
qΕμπειρία στις πωλήσεις και διάθεση
για εκμάθηση της φιλοσοφίας εξυπηρέτησης
πελατών
qΠροσήλωση στο αποτέλεσμα
Τυπικά προσόντα:
qΑπόφοιτος ΙΕΚ/TEI/ ΑΕΙ
qΕξοικείωση στη χρήση Η/Υ, σε περιβάλλον
Windows (MS Office)
qΠολύ καλή χρήση της ελληνικής και αγγλικής
γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Τι προσφέρουμε:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qBonus επίτευξης στόχων
qΙδιωτική ασφάλιση
qΜοναδικές προσφορές σε κινητό, σταθερό
και τηλεόραση
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/5194N.
Η Αφοί Φιλοσίδη A.E., εξουσιοδοτημένος έμπορος
Kosmocar A.E., ζητά για άμεση πρόσληψη:
Σύμβουλο Πωλήσεων Αυτοκινήτων
Απαραίτητα προσόντα:
qΠροϋπηρεσία στη λιανική πώληση
αυτοκινήτων τουλάχιστον 5 ετών
(με προτίμηση σε εμπειρία στο group VW)
qΓνώσεις Η/Υ και αγγλικών
qΔυναμική προσωπικότητα
qΙκανότητα επικοινωνίας και πνεύμα
ομαδικότητας
Προσφέρονται:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών ανάλογα
με τα προσόντα και την απόδοση
qΣύγχρονο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
qΣυνεχής εκπαίδευση και προοπτικές εξέλιξης
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/6tnmi.
Η ACE Ηλεκτρονικά Ισχύος, με σοβαρή και επιτυχημένη παρουσία στον κλάδο της προστασίας,
της παραγωγής και της εξοικονόμησης ηλεκτρικής
ενέργειας από το 1990, αναπτύσσεται και μεγαλώνει.
Ψάχνουμε για άτομο με ικανότητες στις πωλήσεις
για να αναλάβει τη θέση του:
Συμβούλου Πωλήσεων Τεχνικής Υποστήριξης
Κωδικός θέσης: SA18
Περιγραφή θέσης:
qΑνάπτυξη πωλήσεων υπηρεσιών τεχνικής
υποστήριξης σε νέους και ενεργούς πελάτες
της εταιρίας
qΠραγματοποίηση συναντήσεων με πελάτες
εντός και εκτός Αττικής
qΔιερεύνηση και κατανόηση των αναγκών
του πελάτη
qΠαρουσίαση των προϊόντων
και των υπηρεσιών που παρέχει η εταιρία
qΠροετοιμασία και αποστολή προσφορών
Προφίλ υποψηφίου:
qΣχετική εμπειρία σε παραγωγικές πωλήσεις
υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
qΕμπειρία στον χώρο των ηλεκτρονικών
ισχύος, UPS, φωτοβολταϊκών
Θα συνεκτιμηθεί θετικά:
qΣχετική εμπειρία άνω των 2 ετών
qΣπουδές ΑΕΙ-TEI Ηλεκτρολογίας ή Αυτοματισμού
qΕπικοινωνιακός, δυναμικός, ευέλικτος,
αποτελεσματικός
qΟμαδικό πνεύμα στην εργασία
qΜεθοδικότητα και ατομική οργάνωση
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΓνώση MS Office, MS Visio και CRM software
Η εταιρία παρέχει:
qΜόνιμη και σταθερή συνεργασία που βασίζεται
στην αμοιβαία εκτίμηση
qΣυνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση
τόσο σε επίπεδο προϊόντων, όσο και σε θέματα
πωλήσεων
qΠολύ καλές αποδοχές και bonus
ως επιβράβευση των αποτελεσμάτων
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν
βιογραφικά σημειώματα με φωτογραφία στο link:
https://swr.gr/kIJgx αναφέροντας τον κωδικό της
θέσης «SA18».
Εξωτερικοί Πωλητές για την Προώθηση
Συστημάτων Πληροφορικής
για τον Τομέα της Υγείας-Κέντρο Αθήνας
H Sigmasoft S.A. είναι μια καινοτόμος εταιρία
ανάπτυξης λύσεων πληροφορικής, λογισμικού και
υπηρεσιών στον χώρο της ηλεκτρονικής υγείας. Η
εταιρία παρέχει εξειδικευμένες λύσεις, υπηρεσίες
και προϊόντα στον τομέα της υγείας (eHealth &
mHealth) σε επαγγελματίες υγείας και σε παρόχους
υπηρεσιών και φορείς του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Περισσότεροι από 3.500
ιατροί, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές,
φαρμακευτικές εταιρίες και δημόσιοι οργανισμοί
στον τομέα της υγείας έχουν επιλέξει τις λύσεις
λογισμικού και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας.
Η θέση αφορά στελέχη του τμήματος εξωτερικών
πωλήσεων και προώθησης τεχνολογικών προϊόντων πληροφορικής και security. Οι υποψήφιοι
που θα επιλεγούν θα εξειδικευτούν στην προώθηση
λογισμικών για ιατρεία, φαρμακευτικές εταιρίες
και μονάδες υγείας.
Αρμοδιότητες: Τα στελέχη που θα επιλεγούν θα
γίνουν μέλη μίας δυναμικής ομάδας στελεχών,
που έχει στόχο την προώθηση προϊόντων σε επαγγελματίες υγείας στην Αττική με αρμοδιότητες:
qΤην ανάπτυξη πελατολογίου μέσω επισκέψεων
σε εταιρίες στην περιοχή ευθύνης τους για την
προώθηση των προϊόντων της εταιρίας

qΤη συμμετοχή στην υλοποίηση του πλάνου
των προωθητικών ενεργειών
Απαιτούμενα προσόντα:
qΤουλάχιστον 2 χρόνων εμπειρία στις πωλήσεις
στον ιατρικό κλάδο (ιατρούς, νοσοκομεία,
διαγνωστικά κέντρα, φαρμακεία)
qΕπαρκής γνώση χειρισμού πληροφοριακών
συστημάτων
qΑνεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας,
οργάνωσης και διαπραγμάτευσης
qΠροσανατολισμός στην επίτευξη στόχων
με προσήλωση στο αποτέλεσμα
Η εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικές αποδοχές
qΣυνεχή εκπαίδευση
qΆριστο εργασιακό περιβάλλον
qBonus επίτευξης στόχων
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να στείλουν το
βιογραφικό τους σημείωμα στο link: https://swr.
gr/5QIqk με την ένδειξη «SALESATH2018».
Ομάδα Business
Advisors
Παρέχουμε ολοκληρωμένες τηλεπικοινωνιακές
λύσεις στις επιχειρήσεις. Προσφέρουμε την καλύτερη
εξυπηρέτηση που χρειάζεται η κάθε επιχείρηση,
δίνοντας λύσεις που εξελίσσουν τη λειτουργικότητα και αυξάνουν την παραγωγικότητά τους.
Επισκεπτόμαστε τους πελάτες στην επιχείρησή τους,
δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης. Είμαστε η
μεγαλύτερη ομάδα Β2Β πωλήσεων στον χώρο των
τηλεπικοινωνιών. Εσύ επιθυμείς να γίνεις μέλος
της ομάδας Business Advisors; Κάνε αίτηση τώρα.
Προσόντα:
qΠτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ ή IEK Ελλάδας ή εξωτερικού
qΕμπειρία στις πωλήσει
qΕπικοινωνιακές και διαπραγματευτικές
ικανότητες
qΔιάθεση για καθημερινές επισκέψεις σε πελάτες
qΠροσανατολισμός στην επίτευξη των μηνιαίων
ατομικών στόχων
qΓνώση αγγλικών
qΦιλοδοξία για εξέλιξη
Βιογραφικά στο link: https://swr.gr/d0aCe και
στο θέμα να αναγράφεται Business Advisor (και
η αντίστοιχη περιοχή ενδιαφέροντος).
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 Αθήνας:
Merchandisers-Πωλητές
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό
ανεφοδιασμό, την παρουσίαση, την προώθηση και
την πώληση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών προϊόντων
και οικιακών συσκευών μεγάλης και γνωστής πολυεθνικής εταιρίας σε μεγάλα καταστήματα και
υπεραγορές ηλεκτρικών ειδών.
Απαιτούμενα προσόντα:
qΠτυχιούχος ΤΕΙ-ΑΕΙ
qΗλικία από 25 έως 35 ετών
qΠροϋπηρεσία ως merchandiser ή πωλητής
qΠολύ καλή εμφάνιση-ευχάριστη παρουσία
qΕυχέρεια επικοινωνίας και λόγου
Ευχέρεια χρήσης Η/Υ
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
(για άνδρες υποψηφίους)
qΔίπλωμα οδήγησης
Η εταιρία προσφέρει:
qΥψηλές μηνιαίες απολαβές
qΠλήρη απασχόληση
qΕταιρικό αυτοκίνητο, κάρτα καυσίμων
qΕταιρικό κινητό
qΕκπαίδευση και ευκαιρίες επαγγελματικής
εξέλιξης
qΕυχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να στείλουν το βιογραφικό τους με συνημμένη φωτογραφία προσώπου
και με την ένδειξη «MERC001» στο link: https://swr.
gr/Tvhlc. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στα
απαιτούμενα προσόντα δεν θα ληφθούν υπόψη.
Πωλητής/τρια Φωτισμού
Η εταιρία Skd Σιδηρόπουλος είναι παρούσα στην
αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού και του φωτισμού
από το 1985. Πάνω από 30 χρόνια έχει γίνει σημείο
αναφοράς στον τομέα του ηλεκτρολογικού υλικού και
φωτισμού. Συνεργαζόμαστε με και για τους πελάτες
μας με την πεποίθηση ότι η ικανοποίησή τους εξαρτάται από την ικανότητά μας να προσαρμοζόμαστε στις
ανάγκες τους με ποιότητα και συνέπεια.
Με προσωπικό που γνωρίζει τον φωτισμό και την
ηλεκτρολογία σχεδιάζουμε και συμβουλεύουμε τον
πελάτη για οποιοδήποτε θέμα τεχνογνωσίας. Στο πλαίσιο της ανάπτυξής μας βρισκόμαστε σε αναζήτηση
ικανών ανθρώπων με όρεξη για εργασία με σκοπό την
οργάνωση της εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, αναζητούμε
πωλητή/τρια στον τομέα του φωτισμού.
Επιθυμητά προσόντα:
qΗλικία 25-45 ετών
qΓνώση προγραμμάτων φωτομετρίας
Dialux-Relux-Autocad 2D, 3D
qΠροϋπηρεσία στον κλάδο του φωτισμού
qΕυχέρεια χρήσης πληροφοριακών
συστημάτων (ΕRP)
qΓνώση της αγγλικής γλώσσας
qΙκανοποιητική γνώση MS Office
qΆριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές
ικανότητες
qΥπευθυνότητα
qΠνεύμα ομαδικότητας
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
H εταιρία προσφέρει:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
qΣταθερό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/hNOgj.
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Η MD Professionnel, εταιρία παραγωγής και
εμπορίας προϊόντων μακιγιάζ ζητεί:
Πωλητή-Υπεύθυνο Πωλήσεων
περιοχής για την Αττική και την Επαρχία
Η θέση: Ο υποψήφιος θα είναι υπεύθυνος για:
qΤην υλοποίηση της εμπορικής πολιτικής
και της στρατηγικής της εταιρίας με στόχο
την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών
στόχων πωλήσεων και εισπράξεων
qΤην ανάπτυξη καλών σχέσεων με όλους τους
πελάτες της ευθύνης του, καθώς και τη δημιουργία
αποτελεσματικού customer service
qΑνάπτυξη της διανομής των προϊόντων
και εύρεση νέων πελατών
qΠαραγγελιοληψία και merchandising
Απαραίτητα προσόντα:
qΗλικία έως 35 χρονών
qΈως 2 με 3 χρόνια εμπειρία στις πωλήσεις
καταναλωτικών προϊόντων (θα εκτιμηθεί
ιδιαίτερα εμπειρία στον χώρο των καλλυντικών)
qΠτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης
qΓνώση MS office (Word, Excel, Powerpoint)
qΓνώση ξένης γλώσσας (αγγλικά)
qΔίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
qΙκανότητα ομαδικής εργασίας, οργάνωσης
και προγραμματισμού
qΔυναμικός χαρακτήρας, ευχάριστη προσωπικότητα,
άνεση στην επικοινωνία, ικανότητα διαπραγμάτευσης,
συνέπεια και επαγγελματισμός
qΕπιθυμητό δελτίο ανεργίας σε ισχύ
Προσφέρεται:
qΕλκυστικό πακέτο αποδοχών
qΑυτοκίνητο και κινητό τηλέφωνο εταιρίας
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να στείλουν
πλήρες βιογραφικό σημείωμα με φωτογραφία στο
link: https://swr.gr/Pl5Dq.
Για λογαριασμό πελάτη μας, πολυεθνικής επιχείρησης στον χώρο των βιομηχανικών α’ υλών,
επιθυμούμε να καλύψουμε την παρακάτω θέση
για το γραφείο της Αθήνας:
Sales Executive-B2B Sales
Κωδικός θέσης: SEA-0818
με έδρα την Αθήνα (στάση μετρό: Κατεχάκη)
Γνώσεις, εκπαίδευση και δεξιότητες:
qΕμπειρία 3-5 ετών σε αντίστοιχη θέση, ιδανικά
σε πωλήσεις βιομηχανικών υλικών ή α’ υλών
(πωλήσεις business to business)
qΠολύ καλές επικοινωνιακές και οργανωτικές
ικανότητες
qΆριστη γνώση αγγλικών και χρήσης Microsoft
Office
qΠτυχίο οικονομικής ή τεχνικής κατεύθυνσης
Κύριες αρμοδιότητες:
qΕπικοινωνία (επισκέψεις, τηλέφωνο, e-mail)
με εταιρικούς πελάτες για την προώθηση των
προϊόντων της εταιρίας (δεν απαιτούνται
διανυκτερεύσεις εκτός Αθηνών)
qΥποστήριξη εταιρικών πελατών σε ζητήματα που
αντιμετωπίζουν σχετικά με τις παραγγελίες τους
σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα της εταιρίας
qΣυνεργασία με συναδέλφους άλλων τμημάτων για
την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών
και την επίτευξη των στόχων της εταιρίας
qΤήρηση σχετικών αρχείων και παροχή
αναφορών στη διοίκηση
Χαρακτηριστικά ιδανικού υποψηφίου:
qΠελατοκεντρική αντίληψη
qΕστίαση στη λεπτομέρεια
qΕξωστρεφής προσωπικότητα με δυνατότητα
ανάληψης πρωτοβουλιών
Λοιπές πληροφορίες:
qΠλήρης απασχόληση (Δευτέρα-Παρασκευή)
qΕξειδικευμένη εκπαίδευση και υποστήριξη
Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστικές αποδοχές (μισθό
και bonus επίτευξης στόχων) ανάλογα με τα προσόντα του υποψηφίου και εξαιρετικές προοπτικές
εξέλιξης και επαγγελματικής ανάπτυξης.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/BVRZx.
Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν απόλυτα εμπιστευτικές. Η αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος
συνεπάγεται τη γνώση και την αποδοχή της πολιτικής
προσωπικών δεδομένων της Human Value.
Royal Hotel Thessaloniki is LOOKING for a:
Sales Manager
Location: Thessaloniki, Greece
Position summary: The Sales Manager will have
to handle all sales activities and oversees the day
to day management of the sales team by keeping
the company competitive and innovative.
Key responsibilities:
qIdentify emerging markets and market shifts; be
fully aware of new products and competition status
qAchieve growth, set sales targets and activity key
performance indicators; report in progress toward sales
qBuild and promote strong, long lasting customer
relationships; maintain and develop good relations
with existing partners, agents, companies and
regular individual guests
qPresent sales, revenue and expenses reports
and realistic forecasts to the management team
qImplement activities appointed by the Sales
Director concerning key accounts
qOrganize site inspections of the properties
with new or existing partners
qAttend industry conferences, annual events
and present the company to new clients
qReinforce networking with companies
in the industry
qCooperate with reservations department
and e-commerce
qAssist the Director of Sales in any other relevant
task assigned
Requirements:
qMinimum 3-4 years experience in a similar position
in the luxury hospitality industry or in any other
sales department

qBS/MS Degree in business administration
or a related field
qExcellent knowledge of greek and english
language; knowledge of a second language
will be considered an asset
qComputer literacy
qStrong business sense and industry expertise,
excellent communication skills, budgets
and numbers oriented person
qPleasant personality, team player, focused
on accomplishing high quality results
All candidate details will be kept strictly
confidential. Please send an updated CV with
recent photo to this link: https://swr.gr/kq3DR.
Γνωστή και ραγδαίως ανερχόμενη εταιρία στον
χώρο της επεξεργασίας καφέ espresso ζητά:
Sales Executive
Coffee B2B
Περιοχή εργασίας: Νομός Αττικής, Αθήνα
Περιγραφή θέσης:
qΚαθημερινή επικοινωνία με υπάρχοντες
και δυνητικούς πελάτες με σκοπό την ανάπτυξη
των πωλήσεων στις περιοχές της Αττικής
qΠρογραμματισμός των πωλήσεων (προσωπικά
και τηλεφωνικά ραντεβού, follow-up,
δειγματισμοί)
qΔιαπραγμάτευση με τον πελάτη με σκοπό
την επίτευξη της πώλησης και τη διατήρηση
της συμφωνίας
qΑνάπτυξη και διατήρηση σχέσεων εμπιστοσύνης
με υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες
qΠαρακολούθηση του ανταγωνισμού
και των εξελίξεων της αγοράς, ενημέρωση
της διοίκησης μέσω αντίστοιχων reports
Aπαραίτητα επαγγελματικά προσόντα:
qΕμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε αντίστοιχη
θέση (πωλήσεις Β2Β) ιδανικά στον χώρο
του HORECA (απαραίτητες συστάσεις)
qΑπόφοιτοι ΙΕΚ, ΤΕΙ ή ΑΕΙ
qΆριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΠολύ καλή γνώση και χειρισμός Η/Υ
(Windows, Office), social media
qΆδεια oδήγησης
qΚάτοχος Ι.Χ.
qΔυνατότητα ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδας
Επιθυμητά επαγγελματικά προσόντα:
qΣεμινάρια εκπαίδευσης σχετικά
με τον καφέ espresso
qBarista retail-barista πωλητής-τρια λιανικής
qΠολύ καλή γνώση της ιταλικής γλώσσας
Ικανότητες-δεξιότητες:
qΕξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης
και επικοινωνίας
qΔραστήρια, υπεύθυνη και ευχάριστη
προσωπικότητα
qΑνεπτυγμένες επικοινωνιακές
και διαπραγματευτικές δεξιότητες
qΣτρατηγική σκέψη, ικανότητα επίλυσης
προβλημάτων ακόμα και υπό πίεση
qΟι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να διακρίνονται
για την ομαδικότητα, την οργάνωση,
την εχεμύθεια, την ευγένεια,
την αποτελεσματικότητα
και το ισχυρό προφίλ τους
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
qΙκανοποιητικό πακέτο αποδοχών
qBonus παραγωγικότητας βάσει επίτευξης
στόχων
qΕταιρικό αυτοκίνητο
qΕταιρικό κινητό, laptop και τάμπλετ
qΠροοπτικές εξέλιξης και ανάπτυξης
σε μία δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία
Send your cv to this link: https://swr.gr/W5DUa.
Στελέχη Τμήματος Προώθησης
και Διαφήμισης
Μεγάλη γνωστή εταιρία στελεχώνει τα τμήματα
προώθησης και διαφήμισης και αναζητά 4 άτομα,
ηλικίας 23-33 ετών, για τα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη, με σκοπό τη μόνιμη συνεργασία, που θα
έχουν τα παρακάτω καθήκοντα:
qΕξυπηρέτηση πελατών
qΣυντονισμός διαφημιστικών καμπανιώ
qΑνάπτυξη πωλήσεων
qΕκπαίδευση ανθρώπινου δυναμικού
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:
qΑπολυτήριο λυκείου
qΠτυχίο ανώτατης σχολής (επιθυμητό)
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
(σε γραπτό και προφορικό λόγο)
qΗλικία έως 33 ετών
Απαραίτητες ικανότητες:
qΟργανωτικές ικανότητες
qΕυχέρεια λόγου και επικοινωνίας
qΙκανότητα επίλυσης προβλημάτων
qΔιαθεσιμότητα για άμεσο ξεκίνημα
Η εταιρία προσφέρει:
qΙκανοποιητικό πακέτο αμοιβών
qΣύγχρονο περιβάλλον
qΣυνεχή και καθημερινή εκπαίδευση
qΠροοπτικές εξέλιξης σε μια ταχύτατα
αναπτυσσόμενη εταιρία
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμοι.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
pX5yx. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Εταιρία παραγωγής εύκαμπτης συσκευασίας αναζητά:
Συνεργάτες Πωλητές
για επέκταση του δικτύου της στην Αττική
αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα
Παρέχεται εντυπωσιακό πακέτο αποδοχών και η
θέση αφορά μόνιμη συνεργασία. Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογη θέση, τουλάχιστον
2 έτη. Ιδιαιτέρως θα συνεκτιμηθεί η προηγούμενη
εμπειρία στον χώρο των αναλώσιμων του καθαρι-

ÌÂÊÒØÎ¼×ÆÊÂXXXTLZXBMLFSHS

σμού καθώς και η δυνατότητα πιθανής επέκτασης
σε χώρες του εξωτερικού.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/N6Hbm.
Μεγάλη ελληνική βιομηχανία, με ηγετική θέση στην
ελληνική αγορά, επιθυμεί να προσλάβει:
Επιθεωρητή Πωλήσεων
με έδρα την Αττική
Αρμοδιότητες:
qΔιαχείριση και εποπτεία ομάδων πωλητών
Ex-Van
qΑνάπτυξη πελατολογίου
qΠαρακολούθηση της σωστής λειτουργίας
των δρομολογίων
qΣυνεχής έρευνα και ενημέρωση για τις τάσεις
και τις ανάγκες της αγοράς
Προφίλ υποψηφίου:
qΕργασιακή εμπειρία 3-4 έτη στις πωλήσεις
Ex-Van στον χώρο των τροφίμων
qΕμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε διαχείριση
ομάδας υφισταμένων και διαχείριση μεγάλων
πελατών
qΙκανότητα άμεσης αναγνώρισης και επίλυσης
προβλημάτων
qΠολύ καλή γνώση αγγλικών και χειρισμού Η/Υ
qΠτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ επιθυμητό
Παρέχονται:
qΑνταγωνιστικό πακέτο αμοιβών
qBonus επίτευξης στόχων
qΕταιρικό αυτοκίνητο
qΣυνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση
qΕυχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
UnomV. Για όλα τα Βιογραφικά θα τηρηθεί απόλυτη
εχεμύθεια. Θα απαντηθούν μόνο οι υποψηφιότητες
που πληρούν τις προϋποθέσεις.
Ανώνυμη εταιρία ζητά να προσλάβει:
Διευθυντή Πωλήσεων
Νοτίου Ελλάδος με έδρα την Αθήνα
Περιγραφή θέσης:
qΕπικαιροποιημένη γνώση όλων των εμπορικών
καναλιών της αγοράς (supermarkets, retail,
χονδρεμπόριο, δίκτυα, όμιλοι αγορών, HORECA)
qΕμπειρία σε διοίκηση ομάδας, ηγετικά χαρακτηριστικά,
επίβλεψη, συντονισμός, κατεύθυνση
qΑνάπτυξη πελατολογίου, προϊόντων, δημιουργία
νέων αγορών
qΔιαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικής πωλήσεων
qΠροετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού πωλήσεων
(sales BDG) και επίτευξή του
qΠαρακολούθηση νέων στην αγορά
qΠαρακολούθηση άμεσου και έμμεσου ανταγωνισμού
qΥλοποίηση των βασικών δεικτών απόδοσης (KBI’s)
Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχιούχος ΑΕΙ
qΠροϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών σε FMCG
και τουλάχιστον 3 ετών σε διευθυντική θέση
qΕμπειρία σε εταιρίες από τον χώρο των ποτών
(αναψυκτικά, χυμοί, ζύθος, νερό κ.λπ.)
θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
qΠολύ καλή γνώση της αγγλικής και χρήση Η/Υ
(Word, Excel, PowerPoint)
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
qΑνοικτός σε νέες απόψεις, ιδέες και δέσμευση
για το αποτέλεσμα
qΦιλόδοξος, κουλτούρα οut of the box
qΥψηλή υποκίνηση, διάθεση για διάκριση
qΟμαδικός, ευέλικτη σκέψη, διαπραγματευτική
ικανότητα
qΠροσήλωση στις αρχές και στις αξίες της εταιρίας
Η εταιρία προσφέρει:
qΣταθερές αποδοχές σύμφωνα με την αξιολόγηση
qΜεταβλητές βάσει επίτευξης στόχων
αποτελεσμάτων
qΙδανικό περιβάλλον εργασίας
qΔυνατότητα εξέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/WivLn.
Η βιομηχανία υποδημάτων Δ Ι ΦΕΙΔΑΣ ΑΕ ζητά:
Πωλητή-Σύμβουλο Πωλήσεων
για συγκεκριμένη περιοχή στην Ελλάδα
Αγγλικά και χρήση Η/Υ απαραίτητα.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/pRV3q.
Μεγάλη ξενοδοχειακή αλυσίδα ζητεί:
Υπεύθυνο Πωλήσεων MICE
Προσόντα-χαρακτηριστικά υποψηφίου:
qΕργασιακή εμπειρία σε θέση υπευθύνου
τμήματος πωλήσεων MICE
qΆριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, γνώση
της γερμανικής γλώσσας θα συνεκτιμηθεί
qΓνώση της τουριστικής αγοράς στο εξωτερικό
και στην Ελλάδα
qΔυνατότητα ταξιδιών στην Ελλάδα
και στο εξωτερικό
qΆριστη γνώση χρήσης προγραμμάτων
MS Office σε ηλεκτρονικό υπολογιστή
qΙκανότητα στην επικοινωνία
Προσφέρεται:
qΜόνιμη θέση
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/VXzrt.
H KSM HR, αναζητά για λογαριασμό πελάτη της,
Area Manager
(βάση Αθήνα)
H εταιρία: Έχει την αποκλειστική αντιπροσώπευση
μεγάλων και πρωτοπόρων κατασκευαστικών οίκων
του εξωτερικού σε επαγγελματικά προϊόντα και
συστήματα καθαρισμού.
Περιγραφή θέσης: Ο Αrea Manager Δωδεκανήσου
και Κυκλάδων (βάση Αθήνα), αναφέρεται στην
Εμπορική Διεύθυνση Αθήνας:

qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈÀ¿ÉÇÐÇÑÓÌÓË»ÐÄÓÌ
των προϊόντων της εταιρίας
q¢¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ½ÓÔÑ¼ÒÄÌÑÀÈ
από την εμπορική διεύθυνση
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖÑÓÌÄÏÈÍÕÎÌ
της Αττικής, Δωδεκανήσου και Κυκλάδων
qÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÈ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
του υπάρχοντος πελατολογίου
q°ÄÕÌÈÊ»ÖÍÐÑ»ÏÈÉÇ
Προφίλ υποψηφίου:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÕÏ½ÌÈÀ
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ²ÇÈÊ½Ô§ÇÕÀÌÈÊ½Ô¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÔ
Μηχανικός ή συναφών σπουδών
q¤ÄÄÈÏ¼ÀÐÄ##ÓË»ÐÄÈÔÄ¼ÌÀÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÍÏ¬Ô)03&$"ÊÀÈÑÍÖÊÀÒÀÏÈÐÍ¿
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ¦ÀË»ÆÌÎÐÇ
Γερμανικών θα εκτιμηθεί θετικά
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÔÊÀÈÄÒÍÃÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÏÍÐÈÑ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¦¬ÑÍÈÊÍÔ ÑÑÈÊ»Ô
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈCPOVT
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊÀÈÊÈÌÇÑ½
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Θα υπάρξει απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείριση των
βιογραφικών σημειωμάτων. Αποστολή στο link:
https://swr.gr/NWeDX.
Η West A.E., εταιρία παροχής υπηρεσιών Sales
& 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 Θεσσαλονίκης:
Μerchandisers-Πωλητές
Περιγραφή θέσης: Φροντίζει για τον αποτελεσματικό
ανεφοδιασμό-παρουσίαση, προώθηση και παρακολούθηση στοιχείων πωλήσεων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης μεγάλης & γνωστής πολυεθνικής εταιρίας,
σε μεγάλα καταστήματα και υπεραγορές τροφίμων.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ°¢¥ ¢¥
q¤ËÈÊ¼ÀÀ½ºÓÔÄÑÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔNFSDIBOEJTFS»ÓËÇÑ»Ô
τουλάχιστον 1 έτους
qÍË¿ÊÀË»ÄÅ¬ÌÈÐÇÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÀÏÍÖÐ¼À
q¢ÖÕºÏÄÈÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈË½ÆÍÖ
q¢ÖÕºÏÄÈÀÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
(για άνδρες υποψηφίους)
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
Η εταιρία προσφέρει:
qÍË¿ÊÀË»ÀÍÈÁ»ÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÏÓÈÌ½ÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÀÖÑÍÊ¼ÌÇÑÍÊ¬ÏÑÀÊÀÖÐ¼Ó
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô
εξέλιξης
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες, να στείλουν το βιογραφικό
τους με επισυναπτόμενη φωτογραφία προσώπου,
με την ένδειξη MERC002, στο link: https://swr.gr/
IMPx5. Βιογραφικά που δεν ανταποκρίνονται στην
απαιτούμενα προσόντα, δεν θα ληφθούν υπόψη.
Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής και
Ανάπτυξης Α.Ε, η εταιρία μας, μία από τις μεγαλύτερες στον χώρο των συμβούλων ανάπτυξης,
αναζητεί στελέχη για την κάλυψη θέσεων εργασίας
στα γραφεία της στη Θεσσαλονίκη:
Πωλητής-Κωδικός: Π.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥»°¢¥
qºÌÑÄ  ºÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÓË»σεων για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή εναλλακτικά
σε τομείς όπως του ξενοδοχειακού εξοπλισμού, των
δομικών υλικών, της βιομηχανίας κ.λ.π.
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤± ÄÅÀÏÍÆºÔ
MS-Office) και γνώση χειρισμού CRM
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
και πωλήσεων
qÖÌÀÈÐ½Ô ÄÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
εργασίας
q Ì¬ËÇÂÇÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌÊÀÈÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½Ô
στην επίτευξη αποτελεσμάτων
q´ÏÄÖÌÀÀÆÍÏ¬Ô
qÀÀÉÈÍËÍÆÇÒÄ¼ÒÄÑÈÊ¬ÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÏÆÀÐÈÀÊ»
εμπειρία σε εταιρία συμβούλων ανάπτυξης
Περιγραφή θέσης:
qÏÍÎÒÇÐÇÄÄÌÃÖÑÈÊÎÌÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÍÖÖ¬ÏÕÍÌÑÍÔ
πελατολογίου
q Ì¬ÑÖÉÇÌºÍÖÄËÀÑÍËÍÆ¼ÍÖ
qÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÄÑÍÌÄË¬ÑÇÄÐÊÍ½
την επίτευξη της πώλησης και διατήρησης
της συμφωνίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
EevPl, NOISIS Σύμβουλοι Επιχειρησιακής Στρατηγικής & Ανάπτυξης Κανελλοπούλου 15, 542 48,
φαξ: 2310 434130 υπόψη κ. Χριστίνας Μπάτζιου.
Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.
I2QS is emerging as a highly scalable software
solutions provider for a range of service-based
companies and organizations in the shipping sector.
As a customer-driven approach and a focus on quality,
I2QS has designed reliable, future-proof and costeffective ERP solution that meets the needs of the
industry. Our ERP solution, SBS Manager Suite,
combines core business management systems,
integrated with a range of collaborative and business
intelligence solutions to manage fleets and offshore
locations. Our vision is to enable the maritime industry
access and work mobile and use of the cloud services
for their critical processes. We’re looking for a:

Sales Consultant
who is collaborative, competitive
and capable of creating wins
for the customer and the company
Key responsibilities:
q4PVSDFOFXTBMFTPQQPSUVOJUJFTUISPVHI
inbound lead follow-up
q6OEFSTUBOECVTJOFTTFOUFSQSJTFDVTUPNFS
requirements
q$MPTFTBMFTBOEBDIJFWFRVPUBT
q1FSGPSNFGGFDUJWFPOMJOFEFNPT
for prospects
q%FWFMPQBUIPSPVHIVOEFSTUBOEJOH
of our product and how our customers
(and their customers) interact with it
Requirements:
qZFBSXPSLJOHFYQFSJFODFJOBTJNJMBS
position in consulting IT-Software-Shipping
Companies
q8PSLJOH&YQFSJFODFPOBO&31TPGUXBSF
q"CJMJUZUPVOEFSTUBOEBOESFMBUF
the customer’s environment to our solution
q"CJMJUZUPJOGMVFODFPUIFSTUISPVHI
presentations via phone, web or video
q5SBDLSFDPSEPGPWFSBDIJFWJOHRVPUB
preferred
q"UUFOUJPOUPEFUBJMBOEFYDFMMFOUUJNF
management skills.
Not required but strongly recommended:
q8PSLJOHFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPOJOUIF
shipping industry.
If you want to join a growing team, with a proven
track record, please send your CV to this link:
https://swr.gr/MvNyj.
We’ll call or e-mail if we think there’s a good
fit. Background checks will be required of final
candidates.
We are looking to recruit an experienced:
Sales Manager
who will contribute to the creation
and execution of the Company’s sales
strategy and plan
Key responsibilities:
q$POUSBDUJOH
q3FTQPOEUPBMMUFMFQIPOF FNBJMBOEXBML
in inquiries regarding Rooms,
F&B and Spa sales as long as all Hotel’s
offered facilities and activities
q#VJMETBOETUSFOHUIFOTSFMBUJPOTIJQT
with existing and new customers to enable
future bookings. Activities include sales calls,
entertainment, FAM trips, trade shows, etc
q.BOBHFTBOEEFWFMPQTSFMBUJPOTIJQT
with key internal and external stakeholders
q3FQSFTFOU)PUFMJOWBSJPVTFWFOUT
and exhibition
q*EFOUJGZOFXNBSLFUTBOECVTJOFTT
opportunities and increase sales
q$MPTFMZGPMMPXJOHVQPOBMMCVTJOFTTMFBET
within a 24 hour response time line
to clients
q"UUFOEJOHBMMEFQBSUNFOU
and hotel meetings as necessary
q1SFQBSFBMMSFMFWBOUQFSJPEJDSFQPSUT
and provide input for forecasting
Requirements:
q%FHSFFGSPNBOBDDSFEJUFEVOJWFSTJUZ
in Business Administration, Marketing,
Hotel Management, or related field
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFJOBTUSPOH
multinational or local Hotel Organization
q$POTJTUFOUUPQTBMFTQFSGPSNBODF
in positions held before
q1SPGJDJFODZJODPNQVUFSTLJMMTFTQFDJBMMZ
MS Office, Protel and use of several
OTA platforms
q4USPOHXSJUUFOBOEWFSCBMDPNNVOJDBUJPO
skills in Greek and English language
q"EEJUJPOBMMBOHVBHFXJMMCFDPOTJEFSFE
as an asset
q5FBN4QJSJUBOE$VTUPNFS4FSWJDF0SJFOUBUJPO
with attention to detail
Please send your cv with a recent photo
to this link: https://swr.gr/6t2Wk.
Livin Urbban, would like to recruit:
E-Commerce-Sales Executive
(Ref: ECSE)
Requirements:
q%FHSFFJO)PUFM.BOBHFNFOUPS5PVSJTN
Studies
q"UMFBTUZFBSTSFMFWBOUFYQFSJFODF
in similar position
q'MVFOUJOHSFFLBOEFOHMJTI,OPXMFEHF
of an extra language is an asset
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPG.40GGJDF
(Excel, Word, Powerpoint, Windows etc.)
q1SFWJPVTFYQFSJFODFPGXSJUJOH
and translating content
highly advantageous
q%ZOBNJDQFSTPOBMJUZ DSFBUJWF JOOPWBUJWF 
with excellent organization, commercial
and communication skills
q$.4 *%4 (%4LOPXMFEHFBOEFYQFSJFODF
q$POUJOVBMMZMPPLTGPSFGGJDJFODZHBJOT 
shares best practice and suggests process
improvements
q"CJMJUZUPNBOBHFNVMUJQMFUBTLTBOEEFMJWFS
to deadlines
q&YDFMMFOU,OPXMFEHFPG(SFFL5PVSJTN
Market
q,OPXMFEHFPGFDPNNFSDFBOEZJFME
management is highly advantageous
q"CJMJUZUPCVJMEFYUFSOBMBOEJOUFSOBM
relationships and partnerships
Send your cv to this link:
https://swr.gr/ZaHp8.
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Από την εταιρία υλικών μηχανογράφησης Εmpties
προσφέρεται η θέση:
Yπεύθυνου Μηχανογραφημένης Αποθήκης
Για άμεση πρόσληψη και μόνιμη πλήρης απασχόληση,
εκτός Σαββάτου και Κυριακής.
Απαραίτητο προσόν: Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.
Προσφέρονται: Διαρκής εκπαίδευση και επαγγελματική εξέλιξη.
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/b4DBL.
Εμπορική εταιρία στη Μεταμόρφωση ενδιαφέρεται
για την πρόσληψη:
Βοηθών Μηχανογράφου
Για τη στελέχωση του τμήματος μηχανογράφησης
και τμήματος αγορών.
Περιγραφή ρόλου:
qÀÏÀÄÑÏÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÄÏÆÀÐ¼ÄÔÐÄ&31
q*5TVQQPSU TPGUXBSF IBSEXBSF Ã¼ÊÑÖÍ
Απαιτούμενα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFÊÀÈÊÖÏ¼ÓÔ&YDFM
qÌÎÐÄÈÔÐÄ.4 42-
q¡ÀÐÈÊºÔËÍÆÈÐÑÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
Επιπλέον προσόντα που θα εκτιμηθούν:
qÌÎÐÄÈÔÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÔ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¦¡
q0QUJQMBO&31
q¥ÑÀËÈÊ¬
Προσωπικές δεξιότητες:
q ÌÀËÖÑÈÊ»ÐÊºÂÇÄÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÃÖÀÐÍ¿
ÊÀÈÐ¿ÌÒÄÐÇÔÃÄÃÍºÌÓÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÆÈÀÀÍÃÍÑÈÊ»
λειτουργία και συμμετοχή σε διάφορες ομάδες
έργου
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÍËËÀËÎÌQSPKFDUT
Παροχές:
q&ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
σε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη εταιρία
Αποστολή βιογραφικών στο link:
IUUQTTXSHS%P/2"

ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Η εταιρία Orthostatical κατέχοντας σημαντική
θέση στον κλάδο των αναπηρικών αμαξιδίων και
μηχανημάτων αποκατάστασης για άτομα με κινητικές
δυσκολίες επιθυμεί να προσλάβει:
Τεχνικό
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίου:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
qÍË¿ÊÀË»ÑÄÕÌÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
qÌÎÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊºÔBVUPNPUPÒÀÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇÑÄÕÌÈÊÍ¿ÀÌÀÇÏÈÊÎÌ
αμαξιδίων–μηχανημάτων κινητικής
αποκατάστασης ή σε αντίστοιχο τμήμα τεχνικής
υποστήριξης, θα αξιολογηθεί θετικά
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÊÀË½Ä¼ÄÃÍ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÆÏÀÅ»Ô
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈ§40GGJDF *OUFSOFU
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÕÄ¿ÒÄÈÀ ÑÈÈ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÔÈÐÒ½Ô
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÈÐÒÍËÍÆÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÐÄÈÌ¬ÏÈÀÐÑÍÄÉÓÑÄÏÈÊ½
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
q§½ÌÈÇÊÀÈË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À 
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÍÈÊÍÆÄÌÄÈÀÊ½ÊÀÈÌÄÀÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.
HS+:8Z » ÐÑÍ GBY   À ÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Η Mellon Technologies, μητρική εταιρία του ομίλου
ÄÑÀÈÏÈÎÌ.FMMPO ÄÇÆÄÑÈÊ½Ï½ËÍÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌ
ηλεκτρονικών συναλλαγών, επιθυμεί να προσλάβει:
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»
μηχανών γραφείου, αυτοματισμών,
ηλεκτρονικών συσκευών
q¦ÀË»ÕÏ»ÐÇ¤±  .JDSPTPGU0GGJDF
q°ÀÕ¿ÑÇÑÀÊÀÈÀÊÏ¼ÁÄÈÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
Περιγραφή ρόλου:
q¢ÈÐÊÄÖ»ÑÄÏÀÑÈÊÎÌ104ÐÑÀÒÄÏÎÌ
και φορητών
qÈ¬ÆÌÓÐÇ Ä¼ËÖÐÇÊÀÈÀÌÀÅÍÏ¬ÑÄÕÌÈÊÎÌ
θεμάτων
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»ÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
της λειτουργικότητας των προϊόντων
της εταιρίας
¤ÒºÐÇÀÅÍÏ¬Ð¿ÁÀÐÇÍÏÈÐºÌÍÖÕÏ½ÌÍÖÄÏÍÍπτική ανανέωσης. Εάν ενδιαφέρεστε να αποκομίσετε
εμπειρία από την παραγωγή τερματικών μηχανημάτων
104 ÐÑÄ¼ËÑÄÀÔÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍ
IUUQTTXSHSNK)15 αναγράφοντας τον κωδικό
ÑÇÔÒºÐÇÔ ÊÓÃ.5@°5&¯@ 
)ÄÑÀÈÏ¼ÀAlertit ×ÇÑ¬ÌÀÄÌÈÐÕ¿ÐÄÈ¬ÄÐÀÑÍÃÖναμικό της με:
Ηλεκτρολόγους & Ηλεκτρονικούς
ÈÀÌÀÄÏÆÀÐÑÍ¿ÌÐÑÍÑÄÕÌÈÊ½Ñ»ÀÓÔÑÄÕÌÈÊÍ¼
συστημάτων ασφαλείας, με πλήρη απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα:
qÍÖÃºÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀÄÐÖÌÄÏÆÀÑÈÊ½
ÌÄ¿À

q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈ¬ÌÄÐÇÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¼ËÓÀÃÈÊ¿ÊËÍÖÀÀÏÀ¼ÑÇÑÍ
q¢ÊËÇÏÓºÌÇÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊ»ÒÇÑÄ¼À
Η εταιρία προσφέρει:
q¡ÀÐÈÊ½ÈÐÒ½
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÀ½ºÄÈÏÀÊÀÈÈÊÀÌ¬
στελέχη
q¿ÆÕÏÍÌÍÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
6YQS °ÇËºÅÓÌÍ ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ  
Ñ»ÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ 
Μεγάλη βιομηχανία διέλασης αλουμινίου ζητά για
¬ÄÐÇÏ½ÐËÇÂÇÊÀÑÍ¼ÊÍÖÔÐÑÇÌÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»
Σχηματαρίου–Χαλκίδας:
Αδειούχο Συντηρητή
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼Í°¢¥ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ»¬ÃÄÈÀÐÖÌÑÇÏÇÑ»
ÀÏÕÈÑÄÕÌ¼ÑÇ»ÄÏÆÍÃÇÆÍ¿
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½
περιβάλλον
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÏ½ÐÒÄÑÇÈÀÑÏÍÅÀÏÀÊÄÖÑÈÊ»ÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ
για επαγγελματική ανάπτυξη, σε ένα δυναμικά
αναπτυσσόμενο περιβάλλον
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/
,4X*-°ÇË
Η εταιρία ΝΕΤΚΟ Α.Ε.-ηλεκτρικές οικιακές και
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊºÔÐÖÐÊÄÖºÔ IUUQXXXOFULPHS 
×ÇÑ¬ÌÀÄÌÈÐÕ¿ÐÄÈ¬ÄÐÀÑÍÃÖÌÀÈÊ½ÑÇÔÄÌºÍÖÔ
για τις θέσεις:
Τεχνικοί Ηλεκτρικών Συσκευών
Για πλήρη απασχόληση, εξωτερική εργασία.
Απαιτούμενα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ ÇËÄÊÑÏÍÑÄÕÌ¼ÑÇ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍlink: https://swr.HSI3CP/.
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌKassandra Palace Hotel
& Spa στην Κρυοπηγή Χαλκιδικής ζητά να προσλάβει:
Συντηρητή Εγκαταστάσεων
Θέση εργασίας: μόνιμης και πλήρους απασχόλησης.
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÄÕÌÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ ÖÃÏÀÖËÈÊ¬ ÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊ¬ 
ÄËÀÈÍÕÏÓÀÑÈÐÍ¼
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
Παροχές: ¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÄÈÒÖÇÑ»Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: IUUQTTXSHS0.OB.

ΤΕΧΝΙΤΕΣ

Ξενοδοχείο του ομίλου μας αναζητάει:
Ηλεκτρολόγο Συντηρητή
(Θεσσαλονίκη)
Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν τον προληπτικό έλεγχο και τη συντήρηση του ξενοδοχείου
βάσει προγράμματος και την καθημερινή επιδιόρθωση
ÁËÀÁÎÌÍÖÒÀÏÍÊ¿ÑÍÖÌÊÀÑ¬ÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
Προϋποθέσεις:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
μεθοδικότητα και αποφασιστικότητα
για την επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών
στόχων
qÌÎÐÑÇÔÊÀÌÍÌÈÐÎÌÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
και πελατών
q¦ÀË½ÔÆÌÎÐÑÇÔÇËÄÊÑÏÍËÍÆÈÊÎÌ
εγκαταστάσεων
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS#L1/+
Η εταιρία Krivek Α.Ε. ζητεί:
Συντηρητή/Τεχνίτη
Με εμπειρία σε ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές
εγκαταστάσεις.
Παρέχεται: ικανοποιητικός μισθός και προοπτική
εξέλιξης.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS5K4T*.
°ÇË 
)ΑRI Greek Antipasti Α.Ε., βιομηχανία τροφίμων
με δυναμική εξέλιξη και παρουσία στον χώρο, βρίÐÊÄÑÀÈÐÑÍ¬ÊÊÓÀ²ÀËÊÈÃÈÊ»ÔÊÀÈÀÌÀ×ÇÑ¬ÌºÍ
συνεργάτη για τη θέση:
Υδραυλικός
Απαιτούμενα προσόντα θέσης:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÖÃÏÀÖËÈÊÎÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ 
κατά προτίμηση σε βιομηχανία τροφίμων
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±ÊÀÈÀÆÆËÈÊÎÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄ¼ËÖÐÇÔÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
με προσωπική παρέμβαση
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÕÓÏ¼ÔÊÀÒÍÃ»ÆÇÐÇ
Απαιτούμενες δεξιότητες:
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q´ÅÀÐÇÐÑÇËÄÑÍºÏÄÈÀ
q°ÖÈÊ½ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍIUUQTTXSHS+$H
)Eυρωψυκτική Design Α.Ε.Β.Ε. ÕÏ½ÌÓÌÄËËÇÌÈÊ»
ÄÑÀÈÏ¼À ÊÀÑÀÐÊÄÖ»Ô ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊÍ¿ ÄÉÍËÈÐÍ¿
καταστημάτων μαζικής εστίασης, αναζητά για το
εργοστάσιό της στις Αχαρνές Αττικής:
Λουστραδόρο (κωδ. 6)
Αντικείμενο της θέσης είναι η γνώση και η βαφή
É¿ËÈÌÓÌ ÀÌÍÉÄ¼ÃÓÑÓÌÊÀÈÄÑÀËËÈÊÎÌÄÈÅÀÌÄÈÎÌ
κατασκευών.

Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÕÏÓ¬ÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½
περιβάλλον
q§ÇÊÀÌÈÐÑ»Ô
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
και άριστη επαγγελματική συμπεριφορά
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À
και αποδοτικότητα υπό συνθήκες πίεσης
q¢¼ËÖÐÇÑÄÕÌÈÊÎÌÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ½
Παροχές:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿ÔÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍ
ÑÇÔ¢ÖÏÓÂÖÊÑÈÊ»Ô%FTJHO ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿ÄÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»ÐÀÔ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÊÀÈÐÖÐÑÀÑÈÊºÔ
επιστολές, αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό
θέσης στο: IUUQTTXSHSEQ'¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
Το όραμά μας: Η Miele είναι η πιο έμπιστη και
ÄÈÒÖÇÑ»QSFNJVN¬ÏÊÀÐÑÍÌÊ½ÐÍ
Ο σκοπός μας: ¬ÌÑÀ ÊÀË¿ÑÄÏÀ ÇÈÍÖÏÆÍ¿Ä
δυνατές εμπειρίες επαναπροσδιορίζοντας την τεËÄÈ½ÑÇÑÀÀÌÑÍ¿ÊÀÈÊ¬ÒÄÐÑÈÆ»
Οι αξίες μας: Ειλικρίνεια, συνέπεια, διαχρονικότητα,
διαφορετικότητα.
Η Miele είναι ανεξάρτητη οικογενειακή επιχείρηση
À½ÑÇÌ¼ÃÏÖÐ»ÑÇÔÑÍÊÀÈÀÏÀºÌÄÈÏÍÐÇλωμένη στους ιδιοκτήτες, εργαζομένους, πελάτες,
προμηθευτές και στο περιβάλλον. Η εταιρία επιÊÄÌÑÏÎÌÄÑÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬ÐÑÇ¬ÏÊÀ.JFMFÐÑÇÌ
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÏÍØ½ÌÑÓÌ1SFNJVNÊÀÈÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÀ
στην κατασκευή οικιακών συσκευών για την κουζίνα,
ÆÈÀÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÅÏÍÌÑ¼ÃÀÔÑÓÌÏÍ¿ÕÓÌÊÀÈÆÈÀ
την περιποίηση δαπέδων, καθώς και συσκευών για
χρήση σε εμπορικές δραστηριότητες και ιατρικές
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ .JFMF1SPGFTTJPOBM ÑÏÀÑÇÆÈÊ½½ÏÀÀ
είναι η εδραίωση της μάρκας ως προτιμώμενης του
κλάδου σε όλες τις αγορές ενδιαφέροντος.
ÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ
Αδειούχο Ηλεκτροτεχνίτη
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÇËÄÊÑÏÍËÍÆ¼ÀÔÀÃÄÈÍ¿ÕÍÔ
ηλεκτροτεχνίτη
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÄÖÄËÈÉ¼À
μετακινήσεων
Επιθυμητά προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÈÐÊÄÖºÔPÈÊÈÀÊÎÌ
και επαγγελματικών συσκευών θα εκτιμηθεί
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
H εταιρία παρέχει:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÑºÆÇ ÄÑÀÈÏÈÊ½½ÕÇÀ ÄÑÀÈÏÈÊ½ÊÈÌÇÑ½ÑÇËºÅÓÌÍ
ÊÀÈMBQUPQ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÏÍØÍÌÑÈÊ»ÊÀÈÑÄÕÌÈÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÑÇ
δυναμική και διαρκώς αναπτυσσόμενη περιοχή
της Μυκόνου
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: https://swrHS950&
Η Α. Γερολυμάτος A.E. βιομηχανία παραγωγής
ρολών και γκαραζοπορτών με έδρα τον Αυλώνα
Αττικής αναζητεί:
Ηλεκτροσυγκολλητή
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¬ÏÆÊÍÌ
ηλεκτροκόλλησης
q³ÃÄÈÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÐÑÍÓÏ¬ÏÈÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
και προσαρμοστικότητα σε απαιτητικές
καταστάσεις
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
Καθήκοντα:
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÊÀÑÀÐÊÄÖÎÌÏÍËÎÌ
q¢ÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¢ÈÐÊÄÖºÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
q¡ÄËÑÈÎÐÄÈÔÇÕÀÌÍËÍÆÈÊÍ¿ÄÉÍËÈÐÍ¿
Παροχές: Αποδοχές βάσει προσόντων.
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÏÍÓÒ»ÐÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÇμείωμα, απαραιτήτως με αναφορά θέσης στο link:
IUUQTTXSHS5.PK'
Ζητείται για το μεγάλο εργοστάσιο παραγωγής
επίπλων Ηλέκτρα:
Ταπετσιέρης Επίπλων
Για πλήρη απασχόληση.
q´ÄÈÏÍÔÐÄÐÀË½ÌÈÀÊÀÈÊÀÏºÊËÄÔ
q.ÄÆÌÎÐÄÈÔÐÄÐÊÄËÄÑ½ÐÀËÍÌÈÍ¿
Δίδεται μισθός ικανοποιητικός.
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS%Q"NM°ÇË
¡ÏÈÐÊ½ÀÐÑÄÐÑÇÌÄÒÌÈÊ»ÍÃ½ ÐÑÍ
¿ÂÍÔÑÍÖ¢Ö½ÐÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Ψυκτικοί Εγκαταστάτες
Εάν είσαι άνθρωπος που αγαπάς την τεχνολογία, την
επικοινωνία με τον κόσμο, σου αρέσει να προσφέρεις
ÑÄÕÌÈÊ»ÔÅ¿ÐÄÓÔË¿ÐÄÈÔÊÀÈÒºËÄÈÔÌÀÁÏÄÈÔÄÏÆÀÐ¼À
που, πέρα από ένα καλό πακέτο αποδοχών, προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και ανέλιξης, στείλε μας το
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖ¤Media Markt Ελλάς ανήκει στον
ÄÆÀË¿ÑÄÏÍ½ÈËÍÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ
®½ÈËÍÔÊÀÑºÕÄÈÑÇÌÏÎÑÇÒºÐÇÐÄÓË»ÐÄÈÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÄÕÎÏÄÔÄ¬ÌÓÀ½
φυσικά καταστήματα.
ÑÇÌ ¢ËË¬ÃÀ ÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ Ä  ÅÖÐÈÊ¬ ÊÀταστήματα και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.
NFEJBNBSLUHS με στόχο τη δημιουργία εμπειρίας
στον πελάτη.
Νέες θέσεις εργασίας: Ψυκτικοί Εγκαταστάτες
Ë»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ÆÈÀÑÇÌ ÑÑÈÊ»

Οι μελλοντικές σας αρμοδιότητες:
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÑÄÆÈÀÑÇÌÄÆÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÊËÈÀÑÈÐÑÈÊÎÌ
στους χώρους των πελατών μας
qÏÍÑÄ¼ÌÄÑÄÄÉÀÑÍÈÊÄÖºÌÄÔË¿ÐÄÈÔÊÀÈÖÂÇË»Ô
ποιότητας υπηρεσίες
q¢ÌÑÖÓÐÈ¬×ÄÑÄÄÑÍÌÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½
σας και τη διάθεσή σας για εξυπηρέτηση
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÃÄÈÀÑÄÕÌ¼ÑÇ»ÀÏÕÈÑÄÕÌ¼ÑÇÂÖÊÑÈÊÍ¿
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÄÏ¼ÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔÕÏ½ÌÓÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
Η εταιρία παρέχει: Η εταιρία έχει βραβευτεί επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια για τις συνθήκες εργασίας,
το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τα εξελιγμένα εργαλεία
που χρησιμοποιεί για την ανάπτυξη των ανθρώπων
ÑÇÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÆÈÀÑÈÔÀÏÍÕºÔÑÇÔºËÍÖÄÌÀÏÍσλαμβάνουμε τους ικανότερους στην αγορά εργασίας,
ÆÈÀÑ¼ÀÖÑÍ¼ÒÀÄ¼ÌÀÈÍÖÒÀÊÀË¿ÂÍÖÌÑÈÔÖÂÇË½ÁÀÒÄÔ
θέσεις στο μέλλον.
¢Ä¼ÔÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÐÖÌÄÕÎÔÈÊÀÌÍ¿ÔÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊÍ¿Ô
ÀÌÒÏÎÍÖÔ ÌÒºËÄÑÄÌÀÄ¼ÑÄÐÑÍÌÊ½ÐÍÑÇÔ
Media Markt Ελλάς ÄÄÆ¬ËÇÕÀÏ¬ÒÀÃÄÕÑÍ¿Ä
την αίτησή σας στο link: IUUQTTXSHSHWFIE

LOGISTICS

ÑÀËÀ¼ÐÈÀÑÇÔÐÖÌÄÕÍ¿ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÇÔÄÍÏÈÊ»Ô
ÃÏÀÐÑÇÏÈ½ÑÇÑÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ ÄÈÒÖÍ¿ÄÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÄÐÑÇÆÄÌÈÊ»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÄÅÍÃÈÀÐÑÈÊ»ÔÀËÖÐ¼ÃÀÔ
Υπεύθυνο Τμήματος Αποστολών
Αρμοδιότητες θέσης:
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÈÐÑ»ÔÄÅÀÏÍÆ»ÔÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
του τμήματος και της τήρησης των προδιαγραφών
ποιότητας
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÊÀÈÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌ
δρομολόγησης αποστολών και της αξιοποίησης των
διαθέσιμων μεταφορικών μέσων, με βάση το βέλτιστο επίπεδο παροχής υπηρεσιών και ταυτόχρονο
έλεγχο του κόστους διανομής
q´ËÄÆÕÍÔÑÇÔÀ½ÃÍÐÇÔÊÀÈÑÍÖÊ½ÐÑÍÖÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
του τμήματος
q¢ÌÄÏÆ»ÐÖÄÑÍÕ»ÐÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÀÌÀÊÀÑÀÌÍ»Ô
των διαθέσιμων πόρων και προσαρμογή του πλάνου
ÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔÍÖÏÍÊ¿ÑÍÖÌ
qÖÌÄÕ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÑÀÀÏ½ÃÈÀÑ»ÀÑÀ Ä
στόχο την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων
ÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌºÐÓÌ ¨¥² ÊÀÈÑÍÖÄÑÀÈÏÈÊÍ¿
ÄÉÍËÈÐÍ¿ ÇÕÀÌ»ÀÑÀºÏÆÍÖ ÊÀÈÑÓÌÇÄÏÍÇÌÈÎÌ
παραλαβής και παράδοσης
qÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÄÏÆÀÐÈÎÌÊÀÈÐÑÄÌ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
με τα αρμόδια τμήματα αποστολών των τριών
κέντρων διανομής της εταιρίας
qÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇÃÄÈÊÑÎÌºÑÏÇÐÇÔÀ½ÃÍÐÇÔ
ÊÀÈÀÏÀÆÓÆÈÊ½ÑÇÑÀÔÍÖÀÅÍÏÍ¿Ì
στο αντικείμενο εργασίας
Τυπικά προσόντα:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖ ¢¥»°¢¥ ÊÀÑ¬ÏÍÑ¼ÇÐÇ
ÄÄÉÄÈÃ¼ÊÄÖÐÇÐÑÍÌÑÍºÀMPHJTUJDT 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση του κλάδου
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÓÌËÇÏÍÅÍÏÈÀÊÎÌ
ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ 8.4 &31
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÍÌÑÍºÀÀÌ¬ÑÖÉÇÔÊÀÈÄËºÆÕÍÖ
του κυκλώματος των εθνικών μεταφορών
καθώς και της αστικής διανομής
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
Επιθυμητές δεξιότητες:
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐ½ÔÐÑÍÀÍÑºËÄÐÀ
και στην επίλυση προβλημάτων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿ÊÀÈÄÈÄÏÈÐÍ¿
εργασιών
q³ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÕÏ½ÌÍÖÊÀÈÈÄÏ¬ÏÕÇÐÇ
προτεραιοτήτων
qÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄºÅÀÐÇ
στην παρακίνηση των εργαζόμενων
q ÌÄÑÖÆºÌÄÔÃÈÀÏÀÆÀÑÄÖÑÈÊºÔ
και επικοινωνιακές ικανότητες
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÏÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
εργασιακό περιβάλλον
®¤ÖÍÂ»ÅÈÍÔÀÍÖÒÀÄÈËÄÕÒÄ¼ ÒÀÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼
Ä¼ÑÄÐÑÍÊºÌÑÏÍÃÈÀÌÍ»ÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÀ®ÈÌ½ÅÖÑÀ
¡ÍÈÓÑ¼ÀÔ Ä¼ÑÄÐÑÇ§¬ÌÃÏÀ ÑÑÈÊ»Ô ÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÍÌ
Ñ½ÍÊÀÑÍÈÊ¼ÀÔÑÍÖÑÇÔ®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿Ì
να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο link:
IUUQTTXSHS4VC8K και επιλέγοντας τον κωδικό
θέσης WMS27.
Υπάλληλος Αποθήκης
)ÄÑÀÈÏ¼ÀVamvax Α.Ε., ηγετική εταιρία στον κλάδο των
λευκών ειδών και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των
CSBOET(VZ-BSPDIF1BSJT 4BJOU$MBJS1BSJT #MVNBSJOF 
'FFMBOE5PVDIÓÔÐÖÌºÄÈÀÑÇÔÄÄÊÑÀÑÈÊ»ÔÍËÈÑÈÊ»Ô
της, ζητεί εργαζόμενο για τις κεντρικές αποθήκες της
ÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖ ÐÏÍ¿ÏÆÍÖ
Τα καθήκοντα της θέσης εργασίας είναι:
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ ÍÀÃÍÍ¼ÇÐÇÊÀÈÍÏÆ¬ÌÓÐÇ
των αποθεμάτων
q ÀÈÑÄ¼ÑÀÈÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ¤±
q´ÓÔÄÑÎÌ
Η θέση προσφέρεται για μόνιμη απασχόληση
ÓÏ¬ÏÈÍ  
Προσφέρεται: Μισθός συζητήσιμος.
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
εγχώριων και πολυεθνικών εταιριών. Με σκοπό τη
ÃÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÖÂÇËÍ¿ÄÈºÃÍÖÍÈ½ÑÇÑÀÔÖÇÏÄÐÈÎÌ

ÄÄÌÃ¿ÄÈÐÖÌÄÕÎÔÐÄÌºÄÔË¿ÐÄÈÔÑ½ÐÍÐÑÇÌÀÏÍÕ»
ÖÇÏÄÐÈÎÌMPHJTUJDT ÄÑÀÅÍÏÎÌÊÀÈÃÈÀÌÍ»Ô ½ÐÍ
και στην ανάπτυξη των υποδομών της και βελτίωσης
των επιχειρησιακών της λειτουργιών. Η εκτενής τεχνογνωσία καθώς και οι ισχυρές και μακροπρόθεσμες
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÄÔÑÇÔÄÄÈÕÄÈÏÇÀÑÈÊÍ¿ÔÄÑÀ¼ÏÍÖÔÐÄ½ËÍ
τον κόσμο, της επιτρέπει να σχεδιάζει και να παρέχει
εξαιρετικά αποτελέσματα σε όλα τα κανάλια διανομής.
¤5SBOTDPNCJ&YQSFTT"¢ÃÄÐÄ¿ÄÑÀÈÆÈÀÑÍÖÂÇË½
επίπεδο υπηρεσιών της, γιατί μαζί με τον κάθε πελάτη
ÉÄÕÓÏÈÐÑ¬ ÐÕÄÃÈ¬×ÄÈÑÇÌÈÃÀÌÈÊ»Ë¿ÐÇ DVTUPNJ[FE
TPMVUJPO ÍÖÒÀÑÍÌÁÍÇÒ»ÐÄÈÌÀÄÑÀÅºÏÄÈÑÀÏÍÈ½ÌÑÀ
ÑÍÖÀÌÑÍ¿ ÆÏ»ÆÍÏÀ ÄÀÐÅ¬ËÄÈÀ ÍÈÊÍÌÍÈÊ¬ÊÀÈÄ
τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις περισσότερες χώρες
ÑÇÔ¢ÖÏÎÇÔ¤5SBOTDPNCJ&YQSFTT"& αναζητά
άτομα που θα στελεχώσουν τις θέσεις των:
Υπαλλήλων Αποθήκης/Pickers
ÅÍÏ¬ÄÏÆÀÐ¼ÀË»ÏÍÖÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔ ÄÖÑºÏÀ ÀÏÀÐÊÄÖ» ÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔÐÑÈÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ 
ÍÖÁÏ¼ÐÊÍÌÑÀÈÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÓÌ®ÈÌÍÅ¿ÑÓÌ¡ÍÈÓÑ¼ÀÔ
Περιγραφή θέσης:
q1JDLJOHÊÀÈQBDLBHJOH ÄÈËÍÆ»ÏÍÈ½ÌÑÓÌ 
ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÀÏÀÆÆÄË¼ÀÔÊÀÈÐÖÐÊÄÖÀÐ¼À
qÈÀÕÓÏÈÐ½ÔÏÍØ½ÌÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
qÈÄÊÄÏÀ¼ÓÐÇÀÏÀËÀÁÎÌÊÀÈÄÈÐÑÏÍÅÎÌ
προϊόντων
qÍÈÍÑÈÊ½ÔºËÄÆÕÍÔÏÈÌÑÇÌÀÍÐÑÍË»
qÀÏÀËÀÁ» ºËÄÆÕÍÔÊÀÈÑÀÉÈÌ½ÇÐÇÅÍÏÑ¼ÓÌ
στην αποθήκη
qÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÄ¿ÏÖÒÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
της αποθήκης
Προφίλ υποψηφίων:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇËÖÊÄ¼ÍÖ¥¢¦°¢¥
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÍÒ»ÊÇÑÏÍÅ¼ÓÌ
θα θεωρηθεί πλεονέκτημα
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://TXSHS$0H). Μετά τη
συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους
που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς
στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.
¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀ½ËÖÑÀÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔ
Η Hellenic Bakery A.E. ζητεί:
Αποθηκάριο
πλήρους απασχόλησης
Επιθυμητά προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔ¥¢¦»°¢¥
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÑÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε βιομηχανία
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏÀ¬ÑÓÌ&31
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
8PSEÊÀÈÊÖÏ¼ÓÔ&YDFM
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
Αρμοδιότητες της θέσης:
q¤ÅÖÐÈÊ»ÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ»ÀÏÀÊÍËÍ¿ÒÇÐÇ
ÑÓÌÄÈÃÎÌÍÖÃÈÀÊÈÌÍ¿ÌÑÀÈÏÍÔÀÏÀÆÓÆ»
και πελάτες
q¤ÀÐÅÀË»ÔÅ½ÏÑÓÐÇÊÀÈÄÊÅ½ÏÑÓÐÇÑÓÌÏÍϊόντων και η αποθήκευσή τους, η προετοιμασία
ÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ QJDLJOH QBDLJOHÀÊÄÑÍÍ¼ÇÐÇ
q¤ÑÏÍÅÍÃÍÐ¼ÀÑÓÌÆÏÀÎÌÀÏÀÆÓÆ»Ô
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¤ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÀÆÍÏ¬Ô
και η παραλαβή των αντίστοιχων ειδών
q¤ÄÈºËÄÈÀÊÀÈÇÀÐÅ¬ËÄÈÀÑÓÌÕÎÏÓÌ
της αποθήκης
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: https://swrHS'/UJ
Aποθηκάριοι
£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ¬ÑÍÀÄÑÎÌ ÆÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÈÔÊÄντρικές αποθήκες της εταιρίας στο Κορωπί.
ÀÏÍÑÈÇÒÍ¿ÌÖÍÂ»ÅÈÍÈÀ½ÑÈÔÆ¿ÏÓÄÏÈÍÕºÔ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÐÑÍ link: https://swr.gr/
*9XI με την ένδειξη: Αποθήκη.
Demand Planner
Job Description:
q$SFBUFBOENBOBHFUIFEFNBOEGPSFDBTUT
NPOUITPGUIF#6DVTUPNFSTJO+%"TPUIBUDVTUPNFS
PSEFSTDBOCFDPOTJTUFOUMZBOEBDDVSBUFMZCFQSFEJDUFE
q$PMMBCPSBUFXJUITUBUJTUJDBMGPSFDBTUJOH44$UFBN
UPEFWFMPQUIFTFGPSFDBTUT
q6OEFSTUBOEJOHBOEWFSJGJDBUJPOPGBEWBODFETUBUJTUJDBM
NPEFMMJOHDIBOHFTUPUIFCBTFMJOF BTQSPQPTFECZ
44$4UBUJTUJDBMGPSFDBTUJOH
q.BOBHF UIF GPSFDBTU FOSJDINFOU QSPDFTT
QSPNPUJPOTBOE/1%T BOEBMJHOWPMVNFTXJUI
TBMFTNBSLFUJOH
Qualifications/requirements:
q#BDIFMPSTEFHSFFMFWFM QSFGFSBCMZ
JOMPHJTUJDTTVQQMZDIBJONBOBHFNFOU
qZFBSTTVQQMZDIBJOFYQFSJFODF
JOQSFGFSBCMF'.$(
q,OPXMFEHFPGSFUBJM NVMUJDIBOOFM TVQQMZ
DIBJOT
q$PNQVUFSMJUFSBUF&YDFM 8PSE 1PXFS1PJOU
TPMJEVOEFSTUBOEJOHPGEFNBOEQMBOOJOH
TZTUFNT
q5SBOTGPSNTEBUBBOEJOGPSNBUJPO
JOUPNFBOJOHGVMJOTJHIUT
q2VJDLMZBOBMZ[FDPNQMFYQSPCMFNT
UPGJOEBDUJPOBCMF QSBHNBUJDTPMVUJPOT
"QQMZUP link: IUUQTTXSHSP:F'3
¡ÈÍÇÕÀÌ¼ÀÄºÃÏÀÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ MFBEFSÐÑÍÌ
ÊË¬ÃÍÑÇÔ ºËÍÔÍËÖÄÒÌÈÊÍ¿Í¼ËÍÖ ×ÇÑÄ¼
συνέχεια στη σελ. 20

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

Θέλεις να γίνεις μέλος μίας άκρως επιτυχημένης ομάδας;
Σου αρέσει να επιτυγχάνεις τους στόχους σου και να εξελίσσεσαι επαγγελματικά; Έλα σήμερα να ξεκινήσεις μία
επιτυχημένη επαγγελματική πορεία σε μία από τις μεγαλύτερες
ελληνικές πολυεθνικές. Η Μellon Technologies, μητρική
εταιρία του oμίλου 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:

Client Advisors
(6ωρο με βάρδιες) (κωδ: ΜΤ_CA_18)
Περιγραφή θέσης: Οι κάτοχοι της θέσης θα έχουν ως
κύρια αρμοδιότητα την επικοινωνία με υφιστάμενο και
νέο πελατολόγιο για τη διερεύνηση των αναγκών τους
σε προϊόντα και υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης,
internet και σταθερής τηλεφωνίας.
Επιθυμητά προσόντα:
qΑπόφοιτοι Λυκείου/ΙΕΚ/ΤΕΙ/ΑΕΙ
qΑνεπτυγμένες ικανότητες επικοινωνίας
και διαπραγμάτευσης
qΔιάθεση, επιμονή και πάθος για επικοινωνία
qΕξοικείωση σε θέματα νέων τεχνολογιών
και υπηρεσιών, σταθερής τηλεφωνίας και internet
qΚαλή γνώση χειρισμού Η/Υ και αγγλικής γλώσσας
qΠροσανατολισμός στην άψογη εξυπηρέτηση του πελάτη
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση θα θεωρηθεί προσόν
qΟμαδικότητα και ευελιξία
qΔυνατότητα εργασίας σε πρωινή και απογευματινή
βάρδια
Παροχές:
qΣταθερός μισθός και ασφάλιση με την αξιοπιστία
του ομίλου Mellon
qΕπιβράβευση υψηλής απόδοσης
qΣυνεχής εκπαίδευση
qΔυνατότητες προσωπικής εξέλιξης σε ένα πολυεθνικό
περιβάλλον
qΣύγχρονο και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον
qΕύκολη πρόσβαση (πλησίον ΗΣΑΠ Ν. Φαλήρου).
Η θέση αφορά εργασία με κυλιόμενο ωράριο στην έδρα της
εταιρίας στο Ν.Φάληρο. Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/pIzJS. Η εταιρία Mellon Group of Companies
θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani
Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:0018:00. Η εταιρία Mellon Group of Companies θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel
Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους
υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί
θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε
συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Στελέχη Tηλεφωνικού
Kέντρου
Σε μια αγορά όπου η ανεργία φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα
εμείς προσφέρουμε άμεσα θέσεις εργασίας σε έναν ταχύτατα
αναπτυσσόμενο οργανισμό. Οι νέες θέσεις εργασίας που
ανοίξαμε αφορούν σε εξερχόμενες ενέργειες για λογαριασμό
της εταιρίας Nova σε νέο και υφιστάμενο πελατολόγιο.
Απαραίτητα προσόντα:
qΆνεση στην επικοινωνία
qΟμαδικό πνεύμα
qΔιαχειριστικές ικανότητες
qΒασικές γνώσεις Η/Υ
qΌρεξη για δουλειά
Τι παρέχουμε:
qΣταθερό μισθό συν bonus
qΜοντέρνες και σύγχρονες εγκαταστάσεις
qΜισθολογική και επαγγελματική εξέλιξη
qΕργασία χωρίς ηλικιακό όριο
qΕπαγγελματική κατάρτιση
qΕργασία με ή χωρίς προϋπηρεσία
qΑξιοκρατία, ασφάλεια, σιγουριά
qΩράριο προσαρμοσμένο σε κάθε ανάγκη
qΕύκολη πρόσβαση στην εταιρία
Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 5737060 ή 211 1031660.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/T8J4o.

Η Nemesys, αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του web
design και του digital marketing, επιθυμεί να προσλάβει
άμεσα:

Web Designer-Γραφίστα
Με στόχο τον σχεδιασμό websites, e-shops, διαφημιστικών
banners και logos. Αν λοιπόν έχεις όρεξη για δουλειά,
δημιουργικό πνεύμα και ενημερώνεσαι συνεχώς για τις
νέες τεχνολογίες, τότε θα θέλαμε να σε γνωρίσουμε.
Aρμοδιότητες:
qΣχεδιασμός website και web εφαρμογών
qΣχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας πελατών
qΣχεδιασμός διαφημιστικών banners και digital
διαφημίσεων
qΣυνεργασία με το τμήμα marketing για τον σχεδιασμό
των digital ενεργειών
Aπαιτούμενα προσόντα:
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό
γραφικών website και διαφημιστικών banners
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Photoshop,
Illustrator, InDesign
qΥψηλή αισθητική και άποψη marketing
(επιλογή γραμματοσειρών, χρωμάτων και εικόνων)
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό
responsive websites
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό
εικαστικών για social media και e-mail marketing
qΥψηλή συγκέντρωση, αίσθημα ευθύνης και ικανότητα
multi-tasking
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, θέσπιση
στόχων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
(αν είσαι άντρας)
Παροχές:
q0ËÍÊËÇÏÓºÌÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
(μισθός, ασφάλιση, bonus)
qΣυνεχής εκπαίδευση
qΟμαδικό, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
qΣημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας στον χώρο
του web design και του digital marketing
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως αποστείλουν το
βιογραφικό τους σημείωμα, που απαραίτητα θα πρέπει να
περιλαμβάνει δείγματα και links των έργων τους στο link:
https://swr.gr/uD82w.

Υπάλληλοι Aποθήκης-Refillers
(Part Time)-Μαρούσι Αττικής

Ο όμιλος της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών αναζητά:

Διευθυντή/τρια
Για την ξενοδοχειακή του μονάδα στη Σαντορίνη
Καθήκοντα:
qÖÌÑÍÌ¼×ÄÈÊÀÈÄËºÆÕÄÈÑÇÐÖÌÍËÈÊ»Ä¿ÏÖÒÇ
λειτουργία της ξενοδοχειακής μονάδας
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÑÇÌÑ»ÏÇÐÇÑÇÔÍËÈÑÈÊ»ÔÊÀÈÑÍÖÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿
κανονισμού σε σχέση με τις υψηλού επιπέδου προδιαγραφές φιλοξενίας, την καθαριότητα των δωματίων και των
κοινόχρηστων χώρων
qÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇºÆÈÐÑÇÃÖÌÀÑ»À½ÃÍÐÇÊÀÈÀÏÍÕ»
υψηλής ποιότητας υπηρεσιών στους φιλοξενούμενους
q¢ÊÀÈÃÄ¿ÄÈÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÐÖÌÄÕ»ÁÄËÑ¼ÓÐÇ
των υπηρεσιών του
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÇÔÃÈÀÍÌ»Ô
των φιλοξενουμένων
qÖÁ¬ËËÄÈÐÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÇÔÍÌ¬ÃÀÔ
όπου υπάρχει υψηλός φόρτος εργασίας
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÍËÍÆÈÐÑ»ÏÈÍÑÍÖÍ¼ËÍÖ
για τη σωστή τήρηση και διεκπεραίωση οικονομικών
λογιστικών διαδικασιών
q¢ÌÄÏÆÄ¼ÄÆÌÎÍÌÀÑÇÌÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÃÈÀÍÌ»
των φιλοξενουμένων
qÖÌÄÏÆ¬×ÄÑÀÈÄÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÐÑ½ÕÍ
την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος
qÏÍÑÄ¼ÌÄÈÍËÍÊËÇÏÓºÌÄÔÏÍÑ¬ÐÄÈÔÐÄÑÖÕ½Ì
δυσλειτουργίες με γνώμονα την άνεση και ικανοποίηση
των φιλοξενουμένων και των επισκεπτών
q¢ÌÄÏÆÄ¼ÏÍËÀÁ¬ÌÍÌÑÀÔÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ
των φιλοξενουμένων
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ DIBOOFMNBOBHFNFOU
Προφίλ υποψηφίου:
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ»
δεύτερη ξένη γλώσσα
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÃÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÆÌÎÐÇTPDJBMNFEJB .40GGJDF
Δεξιότητες υποψηφίου:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÄÅ¬ÌÈÐÇ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÀÈÑÇÑÈÊÎÌÄËÀÑÎÌ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÏÍÅÍÏÈÊ»ÔÊÀÈÆÏÀÑ»Ô
επικοινωνίας στα ελληνικά και στα αγγλικά
qÖÌºÄÈÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½
εργασιακό περιβάλλον, multitasking
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÍ¬ÃÀÔÊÀÈÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
Δηλώστε το ενδιαφέρον σας αποστέλλοντας βιογραφικό
σημείωμα στο link: https://swr.gr/NUlTZ. Λόγω της νομοθεσίας, η επαφή επικοινωνίας που παρατίθεται στην
παρούσα δεν απαντά σε ερωτήσεις που σχετίζονται με
την αίτηση πρόσληψής σας, αλλά ΜΟΝΟ σε αιτήματα ή
ερωτήσεις αφορούν την ασφάλεια και την προστασία των
προσωπικών δεδομένων.

Ο πελάτης: Η ManpowerGroupGreece, ηγέτιδα δύναμη στον
χώρο του ανθρώπινου δυναμικού, αναζητά για λογαριασμό
πελάτη της, κορυφαίου γαλλικού πολυεθνικού ομίλου που
δραστηριοποιείται στο κομμάτι της πώλησης οικιακών ειδών,
δυναμικούς υποψήφιους που θα στελεχώσουν τη θέση των
υπαλλήλων αποθήκης-replenishers για το κατάστημα της
εταιρίας που βρίσκεται στην περιοχή του Aμαρουσίου. Η
θέση αφορά σε εργασία τετράωρης πρωινής απασχόλησης
με ωράριο 06:00-10:00 με προοπτική απασχόλησης τόσο
σε 6ωρο, όσο και 8ωρο ωράριο.
Περιγραφή θέσης εργασίας:
qPicking και packaging (επιλογή προϊόντων,
προετοιμασία και τοπόθετησή τους στα ράφια)
qΔιεκπεραίωση παραλαβών και επιστροφών προϊόντων
qΔιαχείριση ειδών αποθήκης
Προφίλ υποψηφίου:
qΑπόφοιτοι λυκείου
qAπαραίτητη η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
qΠροηγούμενη πείρα σε θέσεις αποθήκης θα θεωρηθεί
επιπρόσθετο προσόν
qΠολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής
γλώσσας
Πακέτο αποδοχών:
qΣταθερός μηνιαίος μισθός με την εγγύηση της
ManpowerGroup Greece
qΔιαρκής εκπαίδευση πάνω στο αντικείμενο εργασίας
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/YQy5d.
Η εταιρία ManpowerGroup θα βρίσκεται στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22
Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup
θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani
Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά θα
έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του
φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας
με την εταιρία.

Key Account Manager Greece
to join our team in our headquarters
in Heraklion
Skills and responsibilities:
qQSPWFOXPSLFYQFSJFODF
qLOPXMFEHFPGUIFMPDBMUPVSJTNTDFOF
qFYDFMMFOUDPNNVOJDBUJPO OFHPUJBUJPO
and interpersonal skills
qTUSPOHBOBMZUJDBMBOEPSHBOJ[BUJPOBMTLJMMT
qNPOJUPSJOHBOEGBNJMJBSJ[JOHXJUIDMJFOUTTPVSDF
markets
qWJTJPOUPVOEFSTUBOEDVTUPNFSTOFFET
qFOTVSJOHUIBUQSPGJUBCMFTBMFTWPMVNFBOETUSBUFHJD
objective targets are met for the assigned key
accounts
qTFSWFBTBMJOLPGDPNNVOJDBUJPOCFUXFFOLFZ
customers and internal management
qEJTDJQMJOFEJOUJNFNBOBHFNFOUBOEBCJMJUZUPXPSL
under pressure
qBCJMJUZJOQSPCMFNTPMWJOH
qQSPGJDJFODZJOFOHMJTI BOEHFSNBO
qQSPGJDJFODZJO.40GGJDF
Send your cv to this link: https://swr.gr/5RdsG

Η DHI Medical Group, παγκόσμια πρωτοπόρος εταιρία με
κύρια δραστηριότητα την αντιμετώπιση προβλημάτων του
τριχωτού της κεφαλής, ζητά να συνεργαστεί με:

Γιατρούς
ανεξαρτήτως ειδικότητας
Η συνεργασία θα είναι στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με
διαθεσιμότητα από τον γιατρό 15-20 ημερών τον μήνα.
Παρέχεται εκπαίδευση από την εταιρία.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/LnNfw. Η
αποστολή των βιογραφικών σημειωμάτων γίνεται με ευθύνη
των υποψηφίων, οι οποίοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι για την
αλήθεια, την ακρίβεια και το περιεχόμενο των στοιχείων
ή/και εγγράφων. Η εταιρία συλλέγει και επεξεργάζεται τα
βιογραφικά με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των
ικανοτήτων και των προσόντων των υποψηφίων για την
κάλυψη θέσεων εργασίας της. Σε περίπτωση μη επιλογής
του υποψηφίου τα προσωπικά δεδομένα του διατηρούνται
για 12 μήνες και στη συνέχεια καταστρέφονται. Η εταιρία
μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία
για λογαριασμό της. Κάθε υποψήφιος δύναται να ασκήσει
τα δικαιώματά του όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία.

We are hiring for our new restaurant in Nicosia. Are you
-PPLJOHUPKPJOPVS0DFBO#BTLFU'BNJMZ Ocean Basket
prides itself on its family, offering attractive working
environment based on values and performance with career
development opportunities. We are looking to recruit:

Hostess
in our NEW Restaurant in Nicosia
Qualifications & skills:
qThe applicants must speak greek and english
qKnowledge of the Russian language
will be considered as advantage
qTeam work spirit
q&YDFMMFOU$PNNVOJDBUJPOBOEJOUFSQFSTPOBMTLJMMT
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJTSFRVJSFE
Duties
qControlling and managing reservations
q.BOBHFUIFEPPSBOERVFTUTJUUJOHBMMPDBUJPO
q(SFFUTRVFTUT FTDPSUTUIFNUPUIFJSUBCMF
and present menus
qControlling the operation of the floor
qAnswering the phone calls and taking take away
orders
Interested candidates can send their CV to this link: https://
swrgr/udtgRRVPUJOHUIFBCPWF+PC5JUMFPSDPOUBDUVT
at 24333977.
¤ÄÑÀÈÏ¼À0DFBO#BTLFUÒÀÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÑÍ"UIFOT+PC'FTUJWBM
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από
τις 10:00-18:00. Η εταιρία ManpowerGroup θα παρευρεθεί
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Στελέχη Marketing
Η Nova Real Estate, κορυφαία στον χώρο των ακινήτων,
αναζητά να προσλάβει νέους/νέες έως 30 ετών για το τμήμα
του marketing. Παρέχεται σταθερός μηνιαίος μισθός, ευελιξία
ωραρίου 4ωρο/6ωρο, συνεχής εκπαίδευση, δυνατότητα bonus,
σύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικό περιβάλλον. Αναζητάμε άτομα επικοινωνιακά και δραστήρια, με ικανότητα διαχείρισης
διάφορων projects και λήψης πρωτοβουλιών.
Απαραίτητα προσόντα: καλή γνώση υπολογιστών.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/Qyzha.
Η εταιρία Nova Real Estate θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από
τις 10:00-18:00. Η εταιρία Nova Real Estate θα παρευρεθεί
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Destination Touristic Services Incoming Hellas a member
of the DER Touristik Group, one of the biggest tour operators
in Germany, is currently seeking for a skilled:

Από τα ζαχαροπλαστεία Τερκενλή ζητούνται:

Οδηγοί-Πωλητές Καταστήματος
για μόνιμη απασχόληση
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖÊÀÈÇÕÀÌ»Ô
qÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/3P9bv.

Το Renaissance Hanioti Resort ζητεί να προσλάβει:

Sous Chef

Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼À
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχειακά
συγκροτήματα 4 ή 5 αστέρων
ή και a la carte gourmet restaurants
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆ»ÔÃÈÄÒÌÎÌ
κανόνων υγιεινής στην κουζίνα
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
του τμήματος της κουζίνας
q¥ÃÈÀ¼ÑÄÏÇºÅÀÐÇÐÑÇÌÄÈºËÄÈÀÊÀÈÐÑÇÌÑÄËÈÊ»
παρουσίαση όλων των πιάτων
qÌÎÐÇÐ¿ÌÑÀÉÇÔBMBDBSUFNFOV
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»ÔÀÌºËÈÉÇÔÄÏÍÐÅÍÏ¬
μόνιμης θέσης εργασίας
Αποστολή βιογραφικών με πρόσφατη φωτογραφία στο
link: https://swr.HSB0LV.
Όλα τα e-mails που δεν περιλαμβάνουν πρόσφατη φωτογραφία, δεν θα αξιολογούνται από το τμήμα ανθρωπίνου
δυναμικού. Όλα τα e-mails θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη
εχεμύθεια και σεβασμό της ιδιωτικής ζωής του κάθε ατόμου.

20 Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
Υπεύθυνο Προμηθειών
(Logistics) Κωδ.: 28548/18
Αρμοδιότητες:
q¿ÌÑÀÉÇË¬ÌÍÖÀÆÍÏÎÌ
qÈÀÏÀÆ¬ÑÄÖÐÇÄÏÍÇÒÄÖÑºÔ
qÏÍÆÏÀÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÄÊÑºËÄÐÇÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
ÊÀÈÏÍÇÒÄÈÎÌ
q¢ÍÑÄ¼ÀÅÍÏÑÎÐÄÓÌÊÀÈÀÏÀÃ½ÐÄÓÌ
ÑÓÌÑÄËÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÐÖÅÓÌÈÎÌÄÑÈÔÄÑÀÅÍÏÈÊºÔ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÀÍÆÏÀÅÎÌÀÍÒ»ÊÇÔ
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇÕÀÌÍË½ÆÍÖ»ÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ ¢¥°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÏÍÆÏ¬ÀÑÍÔ&31
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
Προσωπικά χαρακτηριστικά:
q³ÏÈÐÑÇÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ»ÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
qÖÌÀÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÏÓÑÍÁÍÖËÈÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊ¬ÑÓÀ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSL7:,
¤Φουρναράκης Α.Ε. ÄÈÐÀÆÓÆÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬
ÊÀÈÄÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÃ¼ÊÑÖÍÓË»ÐÄÓÌ
ÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ÖÏÎÇ ÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ ÄÍÏÄ¿ÄÑÀÈÊÀÈ
ÃÈÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÍÃÖÌÀÑ¬CSBOETÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌ´ÕÍÌÑÀÔÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀ ÐÑÍÕÄ¿ÄÈ
ÌÀÆ¼ÌÄÈºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÏÓÑÀÆÓÌÈÐÑºÔÐÑÍÌÑÍºÀ
ÑÓÌÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÐÑÇÌÄÖÏÓÀØÊ»ÀÆÍÏ¬ÊÀÈ×ÇÑÄ¼
Logistics Analyst
Περιγραφή θέσης:¤ÑÀÕ¿ÑÇÑÀÄÑÇÌÍÍ¼ÀÀÌÀÑ¿ÐÐÄÑÀÈÇÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔÊÀÒÈÐÑ¬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 ÊÀÑ¬
ÏÍÑ¼ÇÐÇÇÕÀÌÍË½ÆÍÔ ÇÕÀÌÈÊ½Ô»MPHJTUJDT
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÄÆ¬ËÇ
ÄÑÀÈÏ¼À
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿&31
&OUFSTPGUÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì 
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇËÍÆÈÐÈÊÍ¿8.4
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ.40GGJDFÀÍÃÄÃÄÈÆºÌÀ
ÊÀÈÄÏÍÙÇÏÄÐ¼À
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊ½
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
ÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ¼ÀÔÍ¬ÃÀÔ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkhttpsTXSHSIB
¤Ε-gateÏÍÐÅºÏÄÈÄÆ¬ËÇÆÊ¬ÀÏÍØ½ÌÑÓÌÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔÊÀÈÂÖÕÀÆÓÆ¼ÀÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÃÈÄÖÏ¿ÌÄÈ
ÑÇÌ Í¬ÃÀ ÑÇÔ ÊÀÈ ÌÀ ÏÍÐË¬ÁÄÈ ÆÈÀ ÑÀ ÆÏÀÅÄ¼À
ÑÇÔÐÑÍ§ÀÏÍ¿ÐÈ
Αποθηκάριο (Κωδ. θέσης: Log 0918)
Περιγραφή θέσης:
q¢ÊÑºËÄÐÇÊÀÈºËÄÆÕÍÔÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ 
ºÐÓÑÍÖËÍÆÈÐÈÊÍ¿4JOHVMBS-PHJD1SJNF
ÍÖÀÏºÕÄÑÀÈÀ½ÑÇÌÄÑÀÈÏ¼À
q¨ÏÍÌÑ¼ÃÀÆÈÀÑÇÐÖÐÊÄÖÀÐ¼À
½ËÓÌÑÓÌÀÏÀÆÆÄËÈÎÌ
qÀÏÀËÀÁ»ÅÍÏÑ¼ÓÌ ÊÀÑÀºÑÏÇÐÇ ÑÀÊÑÍÍ¼ÇÐÇ
q³ÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑ»ÀDVTUPNFSDBSF 
ÃÈÀÌÍ»Ô
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 
ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÆÈÀÄ¼ÑÄÖÉÇÐÑ½ÕÓÌ
Η εταιρία παρέχει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÐÑÀÒÄÏÎÌÊÀÈÄÑÀÁËÇÑÎÌ
ÀÍÃÍÕÎÌ
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÀÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÄÈÀÃÖÌÀÈÊ»
ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ
Η E-GATE ΕΠΕ προσφέρει:
q´ÌÀÍËÍÊËÇÏÓºÌÍÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
ÈÐÒ½ ÀÐÅ¬ËÈÐÇ CPOVTÊË
q¿ÆÕÏÍÌÍ ÌÄÀÌÈÊ½ÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ

qÇÀÌÑÈÊºÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÄÉºËÈÉÇÔÐÑÍËÀ¼ÐÈÍ¼ÀÔ
ÃÖÌÀÈÊ¬ÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔ
ËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS2"W6
¤Trenkwalder HellaTÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÄË¬ÑÇÑÇÔ 
ÄÆ¬ËÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖ ÐÏÍ¿ÏÆÍÖ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπάλληλο Αποθήκης
Απαραίτητα προσόντα:
q¦¬ÑÍÈÊÍÔÊÍÌÑÈÌÎÌÄÏÈÍÕÎÌ
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q¦¬ÑÍÕÍÔ¥²ÍÑÍÐÖÊËºÑÀÔ
Προσφέρονται:
qÑÀÒÄÏ½ÔÈÐÒ½Ô
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
q¢ÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÀÉÈÍÊÏÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
Ημέρες εργασίας:ÄÖÑºÏÀÀÏÀÐÊÄÖ»
ÀÏÀÊÀËÍ¿ÄÆÈÀÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔ
ÄRef. Code: pick/IMÐÑÍlink: IUUQTTXSHSM[45
»ÐÑÍÅÀÉ§ÄÑ¬ÑÇÐÖËËÍÆ»ÊÀÈÑÇÌ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÄÈÊÍÈÌÓÌ»ÐÍÖÄÄ
ÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔ
ÑÇÔÒºÐÇÔÆÈÀÌÀÍÏÈÐÑÄ¼ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÇÔ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÔÀÔ¦ÀÑ¬ÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ
ÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÒÀÑÇÏÇÒÄ¼À½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¢ÌÃÈÀÅÄÏ½ÀÐÑÄÆÈÀÑÇÌÏÍÐÑÀÐ¼ÀÑÓÌÏÍÐÓÈÊÎÌÐÀÔ
ÃÄÃÍºÌÓÌÈÀÌÀÍÏºÐÍÖÄÌÀÄÆÈÐÑÍÍÈ»ÐÍÖÄÑÈÔ
ÏÍÍÑÈÊºÔÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÀÔ Ã¼ÌÄÑÄÑÇÐÖÆÊÀÑ¬ÒÄÐ»
ÐÀÔÐÑÈÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ5SFOLXBMEFSÌÀÀÏÀËÀÁ¬ÌÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÀÔÐÇÄÈÎÀÑÀ ÌÀÄÄÉÄÏÆ¬×ÍÌÑÀÈ
ÑÀÐÑÍÈÕÄ¼ÀÊÀÈÌÀÄÑÀÅºÏÍÖÌÄÌÃÄÕ½ÄÌÄÔÐÇÄÈÎÐÄÈÔ
ÐÖÌÄÌÑÄ¿ÉÄÓÌÊÀÈÍÍÈÄÐÃ»ÍÑÄ¬ËËÄÔËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ
ÍÖºÕÄÑÄÀÏ¬ÐÕÄÈÊÀÑ¬ÑÇÃÈ¬ÏÊÄÈÀÑÇÔÀ¼ÑÇÐ»ÔÐÀÔ
ÐÑÈÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÑÍÖÍ¼ËÍÖ5SFOLXBMEFSÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀ
ÄÌÑÍ¼ÐÍÖÄÑÈÔÑÏºÕÍÖÐÄÔÊÀÈÑÈÔÄËËÍÌÑÈÊºÔÊÄÌºÔ
ÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÍÖÍÏÄ¼ÌÀÄ¼ÌÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÄÔÆÈÀ
ÄÐ¬ÔÊÀÈÌÀÐÀÔÄÌÇÄÏÎÐÍÖÄ ºÐÓÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿
ÑÀÕÖÃÏÍÄ¼ÍÖ ÑÇËÄÅÎÌÍÖ ÆÏÀÑÍ¿ÇÌ¿ÀÑÍÔ ÆÈÀ
ÑÈÔÒºÐÄÈÔÀÖÑºÔÄÄÏ¼ÑÓÐÇÍÖÃÄÌÄÈËÄÆÄ¼ÑÄÆÈÀ
ÏÍÑÄÈÌ½ÄÌÄÔÒºÐÄÈÔ ÀÔÄÈÑÏºÄÑÄÌÀÃÈÀÑÇÏ»ÐÍÖÄ
ÑÀÏÍÀÌÀÅÄÏÒºÌÑÀÏÍÐÓÈÊ¬ÐÀÔÃÄÃÍºÌÀÆÈÀ
ÀÊ½Ç»ÌÄÔÏÍÑÍ¿ÑÀÃÈÀÆÏ¬ÂÍÖÄ »×ÇÑ»ÐÍÖÄ
ÀÌÀÌºÓÐÇÑÇÔÐÖÆÊÀÑ¬ÒÄÐÇÔ ÇÄÈÎÐÑÄ½ÑÈÑÀDW
ÊÀÈ¬ËËÀÃÄÃÍºÌÀÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÈÄÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ»
ÄÖÒ¿ÌÇÊÀÈÄÏÇÑ»ÐÖÆÊÀÑ¬ÒÄÐ»ÐÀÔ¢¼ÐÑÄÄ¼ÐÇÔ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÈÆÈÀÑÇÌÀÊÏ¼ÁÄÈÀÑÍÖÄÏÈÄÕÍºÌÍÖÊÀÈÑÓÌ
ÃÄÃÍºÌÓÌÍÖÄÏÈºÕÍÌÑÀÈÐÑÀÏÍÀÌÀÅÄÏÒºÌÑÀºÆÆÏÀÅÀ§ÍÏÄ¼ÑÄÌÀÀÌÀÊÀËºÐÄÑÄÀÌ¬¬ÐÀÐÑÈÆ»¤
À½ÐÖÏÐÇÀÖÑ»ÃÄÌÒÀÄÇÏºÀ×ÄÑÇÌÍÈ½ÑÇÑÀÑÇÔ
ÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÔÏÈÌÀ½ÑÇÌÀ½ÐÖÏÐÇ

ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ

°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Royal Olympic 5 αστέρων ÐÑÇÌ
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&+
¢ÑÀÈÏ¼À ÖÅÀÐ¬ÑÓÌ ÆÖÌÀÈÊÄ¼ÓÌ ÄÌÃÖ¬ÑÓÌ ÐÑÍ
¦ÍÏÓ¼ ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÐÑÄËºÕÓÐÇÌºÓÌÊÑÈÏÈÀÊÎÌ
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌ
Eργάτη Aποθήκης
´ÓÔÄÑÎÌ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlink: IUUQTTXSHSHKJ*C
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌKassandra Palace Hotel
& SpaÐÑÇÌ¦ÏÖÍÇÆ»²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Προσωπικό Κουζίνας
Απαραίτητα προσόντα:
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÒºÐÇÊÍÖ×¼ÌÀÔ
qÄÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¸ÏÄÉÇÆÈÀÃÍÖËÄÈ¬ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÑÀÕ¿ÑÇÑÀ
Παροχές:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌÄÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈË»ÏÇÔÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÄÈÒÖÇÑ»Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS*10T$
¤Γευσήνους ÇÄÆÀË¿ÑÄÏÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÖÐÑÇÀÑÈÊ»Ô
ÄÐÑ¼ÀÐÇÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÄÊËÄÈÐÑºÔÀÆÍÏºÔ
ÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌÍÌ¬ÃÀÀÏÀÆÓÆ»ÔÑÇÔ
Προσωπικό Μεριδοποίησης
Προφίλ υποψηφίων:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÑÏÈÎÌÄÑÎÌ
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÍÖÑÏÍÅ¼ÍÖ
q¦¬ÑÍÕÍÈÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS0*,78
¤Ελούντα Α.Ε.ÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀ½ÑÏÄÈÔÍËÖÑÄËÄ¼Ô
ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔ1PSUP&MPVOEB &MPVOEB.BSF 
&MPVOEB1FOJOTVMB¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ ½ÌÑÀÔºÌÀÔÀ½
ÑÍÖÔÃÇÍÅÈËºÐÑÄÏÍÖÔÊÀËÍÊÀÈÏÈÌÍ¿ÔÏÍÍÏÈÐÍ¿Ô
ÐÑÇÌ¢ÖÏÎÇ Ã¼ÌÄÈÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÐÄÊ¬ÒÄÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÌÀÀÍÊÑ»ÐÄÈ¼ÀÐÇÀÌÑÈÊ»ÄÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÑÍÌÕÎÏÍÑÓÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÈÕÄÈÏ»ÐÄÓÌ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ
¢ÃÈÀÒºÑÄÈË»ÏÓÔÄÉÍËÈÐºÌÀÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬
ÃÓ¬ÑÈÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ÄÌÑ½ÔÑÍÖÌÄ½ÕÑÈÐÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÄÊËÈÀÑÈÐ½ ÑÇËÄ½ÏÀÐÇÊÀÈËÍÖÑÏ½¢¼ÐÇÔÏÍÐÅºÏÄÈÃÓÏÄ¬ÌXJGJ
ÐÑÍÐÀË½ÌÈÑÍÖÊÑÈÏ¼ÍÖ¤¢ËÍ¿ÌÑÀ ¢ÄÈÒÖÄ¼ÌÀ
ÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Εργάτη Κήπων & Γηπέδων Golf
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌºÌÀ  ºÑÍÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¤ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSM9UH

°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÔMyconian Kyma BNFNCFSPG%FTJHO
)PUFMT Myconian Naia Luxury Suites BNFNCFSPG
1SFGFSSFE)PUFMT3FTPSUT ÊÀÈMyconian Korali
3FMBJTFU$IBUFBVY ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Εργάτη Γενικών Καθηκόντων
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÏÆÀÐÈÀÊ»ÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSL1D°ÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÌÀÐÑºËÑÍÌÑÀÈÖ½ÂÈÌÊ§ÀÊÑÖË¼ÃÇ
Η peopleatwork hellas Ä¼ÌÀÈ Í ÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ½Ô
ÐÖÌÄÏÆ¬ÑÇÔ ÑÓÌ ÄÑÀÈÏÈÎÌ ÐÄ ÒºÀÑÀ ÐÑÄËºÕÓÐÇÔ
ÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÔÑÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÑÍÖÔ ÑÍ
ÆÏÀÅÄ¼ÍCPVUJRVFÍÖÍÏÄ¼ÌÀÄÐÑÈ¬×ÄÈÊÀÈÌÀÊÀË¿ÑÄÈÄÐÖÌºÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÑÈÔÀÌ¬ÆÊÄÔ
ÑÓÌÄÑÀÈÏÈÎÌÊÀÈÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ®ÄË¬ÑÇÔÀÔ
Ä¼ÌÀÈÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÊÀÈÄÍÏÈÊ»ÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔ
ÄÑÈÊÄÑÑÍÍ¼ÀÔÄºÃÏÀÐÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÊÀÈÍËÖÄÑ»
ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇÌÀÆÍÏ¬ÑPËÀ¼ÐÈPÑÇÔÊ¬ËÖÂÇÔÀÌÀÆÊÎÌ
ÐÄÏÍÐÓÈÊ½ ÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈ
ÆÈÀÌÀÊÀË¿ÂÍÖÌ¬ÄÐÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ ÄºÃÏÀ
ÑÇÁÈÍÇÕÀÌÈÊ»ÄÏÈÍÕ»¼ÌÃÍÖÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Εργάτη Παραγωγής (κωδ. ΕΡ-18)
Το έργο: ¤ ÄÌÄÏÆ½Ô ÐÖÄÑÍÕ» ÐÑÇ ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À
ÑÇÔÀÏÀÆÓÆ»ÔÄÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÄÍÑÄ¼ÀÑÓÌ
ÄÊÑÖÓÑÈÊÎÌÇÕÀÌÎÌ
Προδιαγραφές θέσης:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÑÄÕÌÈÊÍ¿»ÆÄÌÈÊÍ¿ËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÒºÐÄÈÔ
ÀÏÀÆÓÆ»ÔÐÄÁÈÍÇÕÀÌ¼À»ÐÄÑÄÕÌÈÊ½
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍ
q¢ÌÃÈÀÅºÏÍÌÊÀÈºÅÄÐÇÐÄÑÄÕÌÈÊºÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔ
ÑÄÕÌÈÊ½ÏÍÅ¼Ë
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÇÔÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄÌºÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÕÏ»ÐÇÔ¤±
q¢ÖÆºÌÄÈÀ ÊÀË½ÀÏÍÖÐÈÀÐÑÈÊ½ ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÔÍÀÃÈÊ»ÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÖÑ½ÌÍÇÔÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÐÑÍÌÕÎÏÍ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
qÄÌÒ»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
®ÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÍÖËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ
ÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ¬ÄÐÀÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀ
ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÓÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS"GD5S¢ÌÇÄÏÎÌÍÖÄÑÍÖÔ
ÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÓÔÊÀÑ¬ÑÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÖÍÁÍË»ÔÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÇÄÈÓ¬ÑÓÌÊÀÈÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔÑÓÌÖÍÂÇÅ¼ÓÌ
×ÇÑÄ¼ÑÀÈÇÐÖÌÀ¼ÌÄÐ»ÑÍÖÔÆÈÀÑÇÌÄÄÉÄÏÆÀÐ¼ÀÑÓÌ
ÏÍÐÓÈÊÎÌÑÍÖÔÃÄÃÍºÌÓÌÊÀÈÑÇÌÈÒÀÌ»ÏÍÎÒÇÐ»
ÑÍÖÔÐÑÇÌÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÇÄÑÀÈÏ¼À¸ËÄÔÍÈÖÍÂÇÅÈ½ÑÇÑÄÔËÀÁ¬ÌÍÖÌÀ¬ÌÑÇÐÇÊÀÈÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄ
ÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÐ½

ΟΔΗΓΟΙ

®ÄËËÇÌÈÊ½Ô½ÈËÍÔΦούρνος Βενέτη ÏÓÑÍ½ÏÍÔ
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ ÑÇÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÊÀÈ
ÑÍÖDBGi ÀÌÀ×ÇÑ¬ÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÐÖÌÄÏÆ¬ÑÄÔÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Επόπτης Χώρου Στάθμευσης (Κηφισιά)
Γενική περιγραφή θέσης:
q¢ÍÑÄ¼ÀÕÎÏÍÖÐÑ¬ÒÄÖÐÇÔ
q´ËÄÆÕÍÔÕÏ½ÌÍÖÀÏÀÍÌ»ÔÐÑÀÒÄÖºÌÓÌ
ÍÕÇ¬ÑÓÌ
Αρμοδιότητες:ÈÀÐÅ¬ËÈÐÇÑÇÔÍÀË»Ô
ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÕÎÏÍÖÐÑ¬ÒÄÖÐÇÔ
Προφίλ υποψηφίου/απαραίτητο προσόν:
ÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÓÔÏ½ÐÒÄÑÍ
ÏÍÐ½Ì 
Διαπροσωπικές ικανότητες:
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÀÃÄËÅÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q°ÀÉ¼ÃÈÀÀÌÀÂÖÕ»Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: httpsTXSHS9F,#S
.ÄÆ¬ËÇÄÑÀÈÏ¼ÀÄÍÏ¼ÀÔÄÑÏÄËÀÈÍÄÈÃÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ 
ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÀÀÐÕÍË»ÐÄÈÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Οδηγού Βυτιοφόρου Υγρών Καυσίμων
.ÄÐ¿ÁÀÐÇÏÍÐÓÏÈÌ»ÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇÔÐÑÈÔÄÉ»Ô
ÄÏÈÍÕºÔ
q ÑÑÈÊ»
qÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
q¡½ËÍ
q¦ÀÐÑÍÏÈ¬
q¯ÍÃ½Ç
Ελάχιστες απαιτήσεις:
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÆÖÌÀÐ¼ÍÖ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
$¦ÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ ÐÄÈÐÕ¿
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÔ
ÆÈÀÄÑÀÅÍÏ¬ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ ¢¥ ÐÄÈÐÕ¿
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔÍÃÇÆÍ¿ÆÈÀÁÖÑÈÍÅ½ÏÀ
ÍÕ»ÀÑÀ "%3 ÐÄÈÐÕ¿ºÕÏÈÑÇÌ
qÄÖÊ½ÍÈÌÈÊ½ÇÑÏÎÍ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q ÍÃÄÃÄÈÆºÌÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÄÌ½ÔºÑÍÖÔ  ÓÔÍÃÇÆ½ÔÍÕ»ÀÑÍÔ
$ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Επιπλέον προσόντα: Θα συνεκτιμηθούν
ως επιπλέον προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÓÔÍÃÇÆ½Ô»ÐÖÌÍÃÇÆ½ÔÁÖÑÈÍÅ½ÏÍÖ
ÍÕ»ÀÑÍÔÄÑÀÅÍÏ¬ÔÖÆÏÎÌÊÀÖÐ¼ÓÌ
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖ
qÑÖÕ¼Í °¢¥ÑÄÕÌÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
Κύρια καθήκοντα: ¨½ÏÑÓÐÇ ÃÈÀÌÍ»ÊÀÈÀÏ¬ÃÍÐÇ
ÊÀÖÐ¼ÓÌÐÄÏÀÑ»ÏÈÀ»ËÍÈÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔÄÁ¬ÐÇÑÈÔ
ÄÑÀÈÏÈÊºÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÊÀÈÑÍÖÔÊÀÌÍÌÈÐÍ¿ÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÖÄÑÍÕ»ÐÄÄÊÀÈÃÄ¿ÐÄÈÔÍÖÀÅÍÏÍ¿ÌÐÑÍ
ÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÑÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔÑÍÖÊÀÈÐÑÇÌÄºÃÓÐÇ
ÑÇÔÄÑÀÈÏÈÊ»ÔÊÍÖËÑÍ¿ÏÀÔ

Παρέχεται: ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½Ô
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ ÐÇÄ¼ÓÀ ÃÈÄÖÊÏÈÌ¼×ÍÌÑÀÔ ÑÈÔ
ÄÈÒÖÇÑºÔ ÄÏÈÍÕºÔ ÀÀÐÕ½ËÇÐ»Ô ÑÍÖÔ ¸ËÄÔ ÍÈ
ÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÄÈÐÑÄÖÑÈÊºÔÊÀÈÒÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÑ¬ÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐ»ÑÍÖÔ¸ËÀÑÀ¬ÌÓ
ÀÌÀÅÄÏ½ÄÌÀÃÈËÎÀÑÀ ÑÖÕ¼ÀÊÀÈÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ¬ÌÀ
ºÕÍÖÌÇÄÏÍÇÌ¼ÀºÊÃÍÐÇÔÏÈÌÑÇÌÏÍÒÄÐ¼ÀÖÍÁÍË»ÔÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÀÊËÇÒÍ¿ÌÐÄÄ½ÄÌÍÐÑ¬ÃÈÍ
ÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÔ½ÌÍ½ÐÍÈÖÍÂ»ÅÈÍÈÊÏÈÒÍ¿ÌÀ½ÑÇÌ
ÄÑÀÈÏ¼ÀÓÔÊÀÑ¬ËËÇËÍÈÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÄË¬ÕÈÐÑÄÔ
ÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+,;*
¤Elton¼ÀÀ½ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔÍÖÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»ÀÆÍÏ¬ÐÑÇÌÄÍÏ¼À
ÕÇÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈ¬ËËÓÌÏÎÑÓÌÖËÎÌÃÈÄÒÌÎÔ
ÊÀÑÀÉÈÓºÌÓÌÍ¼ÊÓÌ ÄÈÐÇÆºÌÇÐÑÍ²ÏÇÀÑÈÐÑ»ÏÈÍ
ÒÇÌÎÌ ÄÕÏ½ÌÈÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ ÊÀÈÃÖÌÀÈÊ»ÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄÕÎÏÄÔ¢ËË¬ÃÀ ¯ÍÖÀÌ¼À ¡ÍÖËÆÀÏ¼À 
ÄÏÁ¼À ®ÖÊÏÀÌ¼ÀÊÀÈ°ÍÖÏÊ¼À¤ÀÊÏ½ÕÏÍÌÇÄÄÈÏ¼À
ÀÔÐÑÇÌÄÍÏ¼ÀÊÀÈÃÈÀÌÍ»ÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌÏÎÑÓÌ
ÖËÎÌ ÇÄÖÏÄ¼ÀÔÊË¼ÀÊÀÔÀÍÒÇÊÄÖÑÈÊ»ÀÔÃÄÈÌ½ÑÇÑÀ
ÐÄ Ò»ÌÀÊÀÈÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊÀÈÑÍÄÊÑÄÑÀºÌÍÃ¼ÊÑÖÍ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐ»ÔÀÔ ÄÉÀÐÅÀË¼×ÍÖÌÆÏ»ÆÍÏÇÀÏ¬ÃÍÐÇ
ÀÏÀÆÆÄËÈÎÌÊÀÈÖÂÇË»ÍÈ½ÑÇÑÀÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÓÌ
ÄËÀÑÎÌÀÔÄ¼ÑÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÆÈÀÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÀÔ
ÐÑÍXXXFMUPOHS
Επαγγελματίας Οδηγός (Θεσσαλονίκη)
Ο ρόλος:¨½ÏÑÓÐÇ ÄÊÅ½ÏÑÓÐÇ ÄÑÀÅÍÏ¬ÊÀÈÃÈÀÌÍ»
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌÊÖÏ¼ÓÔÐÄÄÏÈÀÐÑÈÊºÔÃÈÀÃÏÍºÔÐÑÇ
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ ÊÀÒÎÔÊÀÈÃÏÍÍË½ÆÈÀÏÍÔ Ò»ÌÀ
Απαραίτητα προσόντα:
q¬ÌÓÀ½ÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÄÑÀÅÍÏºÔ
ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ»¢
ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»Ô¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÔ ¢¥ 
ÄÑÀÅÍÏ¬ÔÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ ÐÅÏÀÆÈÐºÌÍ
ÄÑÍÌÊÓÃÈÊ½
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½"%3
q¦¬ÏÑÀÍÃÇÆÍ¿ÂÇÅÈÀÊÍ¿ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖ
q¦ÀË»ÅÖÐÈÊ»ÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔÀÆÆËÈÊÎÌ
Η εταιρία παρέχει:
q´ÌÀ ÄÉÀÈÏÄÑÈÊ½ ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ Ä ÃÈÀÏÊ»
ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ ÍÖÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÈÔÊÀÑ¬ËËÇËÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÆÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÊÀÈÏÍÐÓÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇ
q´ÌÀÐ¿ÆÕÏÍÌÍÍËÖÄÒÌÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÖÊÀÈÏÈÎÌ
ÄÉºËÈÉÇÔ ÍÖÕÀÏÀÊÑÇÏ¼×ÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À 
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À ÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÖÂÇËºÔÄÈÃ½ÐÄÈÔ
ÄÄÌÃÈÀÅºÏÄÈÀÖÑ»ÇÒºÐÇ¦¬ÌÄÀ¼ÑÇÐÇÑÎÏÀÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS74D( κωδικός θέσης: ΕΘΔ918)¸ËÄÔ
ÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤ Κωτσόβολος  Ç Í  ÀËÖÐ¼ÃÀ ÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌ
ËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ
ÄÈÃÎÌÄÀÏÍÖÐ¼ÀÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈºËÍÔÑÍÖ
ÃÈÄÒÌÍ¿ÔÍ¼ËÍÖ%JYPOT ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÍÊºÌÑÏÍÃÈÀÌÍ»Ô
ÐÑÍ ¦ÀËÍÕÎÏÈÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ
Ψυκτικό/Οδηγό
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈËÖÊÄ¼ÍÖ
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔÐÄÈÐÕ¿
q¢¥ ÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÔ 
ÐÄÈÐÕ¿
q¦¬ÏÑÀÂÇÅÈÀÊÍ¿ÑÀÕÍÆÏ¬ÅÍÖÐÄÈÐÕ¿
q³ÃÄÈÀÀÏÕÈÑÄÕÌ¼ÑÇÂÖÊÑÈÊÍ¿ÐÄÈÐÕ¿
qÈÐÑÍÍ¼ÇÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÅÒÍÏÈÍ¿ÕÓÌÀÄÏ¼ÓÌ
ÐÄÈÐÕ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÌ½ÔºÑÍÖÔ
ÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Σχετικά με την εταιρία Κωτσόβολος:¤¦ÓÑÐ½ÁÍËÍÔÄ¼ÌÀÈÇÍÀËÖÐ¼ÃÀÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ
¢ËË¬ÃÀÄÊ¼ÌÇÐÄÑÍÀ½ºÌÀÀË½ÀÆÀ×¼ÐÑÇÌ
Ò»ÌÀ ÄÌÎÐ»ÄÏÀËÄÈÑÍÖÏÆÄ¼ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈ
ÀÀÐÕÍËÄ¼¬ÌÓÀ½ÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ ½ÑÍÌ
ÄÑºÁÏÈÍÑÍÖÊ¬ÑÍÕÍÔÑÇÔËÄÈÍÌ½ÑÇÑÀÔÑÍÖ
ÄÏÈÃ¼ÍÖÈÃÈÍÊÑÇÐ¼ÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÄ¼ÌÀÈÍ½ÈËÍÔ%JYPOT
¢ÈËºÍÌÇÃÖÌÀÈÊ»ÀÌ¬ÑÖÉÇÑÇÔ¦ÓÑÐ½ÁPËÍÔÑÀ
ÑÄËÄÖÑÀ¼ÀÕÏ½ÌÈÀÑÇÌºÕÄÈÊÀÑÀÐÑ»ÐÄÈÊÖÏ¼ÀÏÕÍÐÑÇÌ
ÀÆÍÏ¬ÑÓÌÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ¤ÄÑÀÈÏ¼À
ÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÌÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÖÂÇË»Ô ÑÄÕÌÍËÍÆ¼ÀÔ  ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌ ÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ 
ÍÈÊÈÀÊÎÌ ÐÖÐÊÄÖÎÌ  ÅÓÑÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ ÄÉÍËÈÐÍ¿ 
ÑÇËÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊÎÌÏÍØ½ÌÑÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÄÖÇÏÄÐ¼ÄÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÄÑ¬ÑÇÌÎËÇÐÇ
Σχετικά με τον όμιλο Dixons plc:¤%JYPOTQMDÄ¼ÌÀÈ
ºÌÀÔÀ½ÑÍÖÔÊÍÏÖÅÀ¼ÍÖÔÄÖÏÓÀØÊÍ¿ÔÍ¼ËÍÖÔÐÑÇÌ
ÎËÇÐÇÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌ®½ÈËÍÔÄÅÀÏ½×ÄÈÈÀ
ÍËÈÑÈÊ»ÍËËÀËÎÌÊÀÌÀËÈÎÌÐÑÇËÈÀÌÈÊ»ÎËÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÍÄ½ÏÈÍÇËÄÊÑÏÈÊÎÌÄÈÃÎÌÄÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀ
À½ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÊÀÈÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
ÐÄÕÎÏÄÔ ÄÌÎÀÀÐÕÍËÄ¼ÄÏ¼ÍÖÄÏÆÀ×ÍºÌÍÖÔ¦¬ÒÄÕÏ½ÌÍÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÍÈÀ½ÄÊÀÑ
ÄË¬ÑÄÔÏÀÆÀÑÍÍÈÍ¿ÌÑÈÔÀÆÍÏºÔÑÍÖÔPOMJOFÊÀÈÐÑÀ
ÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀÑÍÖÍ¼ËÍÖ%JYPOT¢ÈËºÍÌËÇÏÍÅÍÏ¼ÄÔ
ÊÀÈÌºÀÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌÄÑÀÈÏ¼ÀÄ¼ÌÀÈÃÈÀÒºÐÈÀÊÀÈÐÑÇÌ
ÄÑÀÈÏÈÊ»ÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀIUUQDPSQPSBUFLPUTPWPMPTHS
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS0ZKT7
°À×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÀΚωνσταντινίδηςÐÄÏÍÐÊÀËÍ¿Ì
ÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÈÍÆËÖÊÈ¬ÔÍ¬ÃÀÔÑÄ¼ËÄÀÔ
ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÍÖÆÈÀÑÇÒºÐÇ
Οδηγός
Οι κύριες αρμοδιότητές σου είναι να:
q§ÄÑÀÅºÏÄÈÔÄÍÏÄ¿ÀÑÀÀ½ÑÈÔÊÄÌÑÏÈÊºÔ
ÀÍÒ»ÊÄÔÐÄ½ËÀÑÀÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÀ
q§ÄÑÀÅºÏÄÈÔÏÍØ½ÌÑÀÀ½ÑÍºÌÀÊÀÑ¬ÐÑÇÀ
ÐÄ¬ËËÍ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÔÄÑÍÖÔÃÈÄÖÒÖÌÑºÔ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÆÈÀÄÄ¼ÆÍÖÐÄÔÄÑÀÅÍÏºÔ
q§ÄÑÀÅºÏÄÈÔÄÈÃÈÊºÔÀÏÀÆÆÄË¼ÄÔÐÄÄË¬ÑÄÔ
q¢ÉÖÇÏÄÑÄ¼ÔÄÊÃÇËÎÐÄÈÔÄÑÀÍÕ»ÀÑ¬ÀÔ
ÀÌÑ¼ÊÄÔÀÆÓÑÍÍÃ»ËÀÑÀ 
q¨ÏÍÌÑ¼×ÄÈÔÆÈÀÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÓÌÍÕÇ¬ÑÓÌ ÐºÏÁÈÔÅÍÏÑÇÆÎÌÍÕÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÀÌÑÈÊÎÌ
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Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ#ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÕÏ½ÌÈÀ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÉÍÈÊÄ¼ÓÐÇÄÑÇÕÏ»ÐÇ¤±ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q ÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
ÊÀÈÏÍØÐÑÀºÌÍÖÔ
qÍË¿ÊÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¦ÀÑÍÕ»ÁÈÁËÈÀÏ¼ÍÖÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔ
ÆÈÀÄÀÆÆºËÀÑÀÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
ÍÖÏÍÐÅºÏÍÖÄÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÀÀÐÕÍËÇÒÄ¼Ô
ÐÄºÌÀÄÏÈÁ¬ËËÍÌÍÖÍÏÄ¼ÔÌÀ¬ÒÄÈÔ ÌÀÀÌÀÑÖÕÒÄ¼ÔÊÀÈÌÀÄÉÄËÈÕÒÄ¼Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍGBY»ÐÑÍ
IUUQTTXSHS4NYESÄκωδικό ΟΔ/10
¤Eurocatering Α.Ε. ÄËËÇÌÈÊ»ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌ
ÐÑÇÌ ÑÑÈÊ» ÀÌÀ×ÇÑ¬
Οδηγούς (κωδ. θέσης: ΟΔΓ/0818)
§ÄÃ¼ËÓÀ»¢ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
Αρμοδιότητες:§ÄÑÀÅÍÏ¬ÊÀÈÃÈÀÌÍ»ÄÍÏÄÖ¬ÑÓÌ
ÐÄÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ ÑÑÈÊ»Ô
Προφίλ:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀºÓÔÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q¦¬ÑÍÕÍÔÃÈËÎÀÑÍÔÍÃ»ÆÇÐÇÔÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
»¢
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÅÍÏÑÇÆ½ÐÖÏ½ÄÌÍ
ÆÈÀÑÍÖÔÊÀÑ½ÕÍÖÔÃÈËÎÀÑÍÔ¢ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
q¦¬ÑÍÕÍÔÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊÍ¿ÖÆÄ¼ÀÔÊÀÈ¢¥
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÌÄ¿À
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ 
ÊÀËºÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÏ»ÆÍÏÇÔÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»$7ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÀÌÀÆÏ¬ÅÍÌÑÀÔÑÍÌ
ÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔÐÑÍlinkIUUQTTXSHSVB6&
°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À Vedema Resort και Mystique ºËÇ
ÑÇÔ-VYVSZ$PMMFDUJPO4UBSXPPE)PUFMT3FTPSUTÐÑÇ
ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÍ¿ÌÆÈÀÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Οδηγούς
Απαραίτητα προσόντα:
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½Ã¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÒÖ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q*ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌ¬ËÍÆÍ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS*C,:'¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
¤Φoυρναράκης Α.Ε. ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÇÌÄËËÇÌÈÊ»
ÀÆÍÏ¬ÊÀÈÄÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÍÃ¼ÊÑÖÍÓË»ÐÄÓÌÐÄ½ËÇÑÇÌ¢ÖÏÎÇÀÌÀÑ¿ÐÐÄÈ ÄÍÏÄ¿ÄÑÀÈ
ÊÀÈÃÈÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÍÃÖÌÀÑ¬CSBOETÁÈÍÇÕÀÌÈÊÎÌ
ÄÏÆÀËÄ¼ÓÌÈÀÑÍÊºÌÑÏÍÀÍÒ»ÊÄÖÐÇÔÊÀÈÃÈÀÌÍ»ÔÑÇÔÐÑÍÌ ÐÏ½ÖÏÆÍ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Οδηγό Β’ Κατηγορίας
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ¡ÊÀÑÇÆÍÏ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÑÍÖËÄÊÀÌÍÄÃ¼ÍÖ ÑÑÈÊ»ÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Παροχές:
qÑÀÒÄÏ»ÊÀÈ½ÌÈÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÀÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÍÍÑÈÊºÔ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÍÐÑÍË» ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÐÑÍ link IUUQTTXSHS
0L+N°ÇËºÅÓÌÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ


ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ

5ÀÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀΚFC ÀÆÊÏÀÑ¼ÍÖ ËÖÅ¬ÃÀÔ ÄÈÏÀÈ¬ 
³ÆÈÍÖ¥Ó¬ÌÌÇ¯ºÌÑÇ ×ÇÑÍ¿Ì
Διανομείς-μερικής απασχόλησης
§ÄÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½ÊÀÈÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ 
ÇËÈÊ¼ÀÔÄÑÎÌ
ΠαρέχονταιÈÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ ÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍ
ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink
IUUQTTXSHS'1H
¤Meccanica Group Α.Ε. ÏÍÐËÀÁ¬ÌÄÈ¬ÄÐÀ
Διανομείς
ÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÐÑÀ¢° 
Απαραίτητο προσόν:¼ËÓÀÃÈÊ¿ÊËÍÖ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink
IUUQTTXSHS$PC
¢ÉÄÈÃÈÊÄÖºÌÇÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖ QSPNPUJPO
×ÇÑ¬ÌÀÀÀÐÕÍË»ÐÄÈ
Άτομα για Εντυποδιανομή
Χρονική περίοδος:À½ºÓÔÊÀÈ
Απαραίτητα προσόντα:
q¦ÀÒÇÄÏÈÌ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ  
qÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀÀ½
ÏÓ¼ºÓÔÊÀÈÄÐÇºÏÈ
qÖÌÀ¼ÊÄÔ¬ÌÃÏÄÔÄ½ÏÄÉÇÆÈÀÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÃÈÀÒÄÐÈ½ÑÇÑÀ

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
q³ÏÈÐÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½ÔÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Προσφέρεται:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÇÄÏÍ¼ÐÒÈÍ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓÄÉºËÈÉÇ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¢Å½ÐÍÌËÇÏÍ¼ÑÄÑÀÀÏÀ¬ÌÓÐÑÍÈÕÄ¼À ÀÏÀÊÀËÎ
½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÖÌÍÃÄÖ½ÄÌÍ
Ä¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÀÔÐÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀ
IUUQTTXSHSLIBPÄÑÍÌÊÓÃÈÊ½¢ÌÑÖÍÃÈÀÌÍ»
ÀÔ ÆÍÇÑÄ¿ÄÈ Í ÕÎÏÍÔ ÑÇÔ ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ  ÑÇÔ
ÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ ÊÀÈ ÑÇÔ ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô ¤ ÄÑÀÈÏ¼À
Απολλώνιον Α.Β.Ε.Ε. ÇÍÍ¼ÀÃÈÀÒºÑÄÈºÌÀ¬ÏÑÈÀ
ÍÏÆÀÌÓºÌÍÃ¼ÊÑÖÍÀÏÑÍ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÓÌÐÑÇÌ
ÄÖÏ¿ÑÄÏÇÄÏÈÍÕ»ÑÇÔ Ò»ÌÀÔ ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
ÆÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
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
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSLI
»ÐÑÍÅÀÉÖ½ÂÈÌÑÇÔÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
ÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÒÀÀÌÑÈ
ÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ
¤West Postal Services ÄÑÀÈÏ¼ÀÀÏÍÕ»ÔÑÀÕÖ
ÃÏÍÈÊÎÌÖÇÏÄÐÈÎÌ ºËÍÔÑÍÖÍ¼ËÍÖÄÑÀÈÏÈÎÌ
ÑÇÔ8FTU"& ÀÌÀ×ÇÑ¬ÆÈÀÑÇÌ½ËÇÑÇÔ Ò»ÌÀÔ
Υπάλληλο Διαλογής
Ο συνεργάτης θα έχει την ευθύνη:
qÀÏÀËÀÁ»ÔÊÀÈÑÀÉÈÌ½ÇÐÇÔÅÀÊºËÓÌ
q¦ÀÑÀÆÏÀÅ»ÔÃÄÃÍºÌÓÌÐÄÀÏÕÄ¼À¢YDFM
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
ÑÓÌÃÏÍÍËÍÆ¼ÓÌÑÓÌÑÀÕÖÃÏ½ÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼À
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÌÎÐÄÈÔ¤±
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
qÖÌºÄÈÀÊÀÈÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Η εταιρία προσφέρει:
q§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÐÅ¬ËÈÐÇ
q°ÀÊÑÈÊºÔÇÌÈÀ¼ÄÔÀÍÃÍÕºÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÐÑÄ¼ËÍÖÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÄÐÖÌÇºÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÏÍÐÎÍÖÐÑÍIUUQT
TXSHS/9[N°ÇË
¤Εστία Αρτοποιία ÈÀÏÓÑÍ½ÏPÔÄÑÀÈÏ¼ÀÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
ÑÇÔÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔÊÀÈÑÇÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»ÔÄÍÏÆÀÌÓºÌÍ
Ã¼ÊÑÖÍÐÇÄ¼ÓÌÎËÇÐÇÔÐÑÇΘεσσαλονίκη ÐÑÍ
ËÀ¼ÐÈÍÑÇÔÀÌ¬ÑÖÉ»ÔÑÇÔÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Διανομέα
ÈÀÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÍÖÊºÌÑÏÍÖ
Προσόντα:
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÑÍÌÊË¬ÃÍ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÐÖÌÒ»ÊÄÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¥ÃÈ½ÊÑÇÑÍÇÕÀÌ¬ÊÈÊÀÈÃ¼ËÓÀÃÈÊ¿ÊËÍÖ
Προσφέρονται: ÍÃÍÕºÔÁ¬ÐÄÈÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlinkIUUQTTXSHSV#:%

SECURITY

® ½ÈËÍÔ Brink’s Hellas  Ç ÄÆÀË¿ÑÄÏÇ ÄÑÀÈÏ¼À
4FDVSJUZÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÍËÖÄÒÌÈÊ»ÄÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇ
ÀÆÊÍÐ¼ÓÔ ÏÍÐËÀÁ¬ÌÄÈ¬ÄÐÀÏÍÐÓÈÊ½ Ã¼
ÌÍÌÑÀÔÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇÐ
ºÌÀÀÉÈ½ÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÌÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÀÈÆÈÀ±¬ËËÇËÍÔ ÐÅÀËÄ¼ÀÔ ÐÑÀ
ÑÈÊºÔÅÖË¬ÉÄÈÔ QBUSPM ÀÄÏÍÄÑÀÅÍÏºÔ ÕÏÇÀÑÀ
ÍÐÑÍËºÔ ÑÍ½ÌÍÍÖÏºÄÈÌÀÊ¬ÌÄÈÔÄ¼ÌÀÈÌÀ
ºÏÒÄÈÔÐÄÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÀ×¼ÀÔ ÖÑ»ÑÇÌÄÏ¼ÍÃÍ
ÏÍÐËÀÁ¬ÌPÖÄ¬ÄÐÀ
Καταμετρητές /τριες
στη Λάρισα
Tα προσόντα σου:
q³ÃÄÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔ¥¢± ÐÄÈÐÕ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÆÈÀË»ÏÇ»ÄÏÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÐÄÊÖËÈ½ÄÌÄÔÁ¬ÏÃÈÄÔ
q ÍËÖÑ»ÏÈÍÖÊÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÄÈÒÖÇÑ»ÀËË¬½ÕÈÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
q&ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
ÆÈÀÑÍÖÔ¬ÌÑÏÄÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
Τα καθήκοντα σου:
q¤ÀÐÅÀË»ÔÄÊÑºËÄÐÇÑÓÌÊÀÒÇÄÏÈÌÎÌÄÏÆÀÐÈÎÌ
ÍÖÒÀÐÍÖÀÌÀÑÄÒÍ¿ÌÐ¿ÅÓÌÀÄÑÈÔÐÖÁÀÑÈÊºÔ
ÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔÊÀÈÑÈÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÖÌÄ»ÔÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Η εταιρία σου παρέχει:
q§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÌÏÀÆÃÀ¼À
ÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÑÍºÀÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈËºÍÌÀÍÃÍÕÎÌÁ¬ÐÄÈ
ÑÇÔÐÖÌºÄÈÀÔÊÀÈÀ½ÃÍÐ»ÔÐÍÖ
q®ËÍÊËÇÏÓºÌÇÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
ÐÑÍÀÌÑÈÊÄ¼ÄÌÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÍÖ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔÐÄºÌÀ
ÃÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÀÉÈ½ÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
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¿ÒÖÌÐÇIUUQTTXSHS0)"5
Äκωδικό θέσης MP/LAR
qÑºËÌÍÌÑÀÔGBYÐÑÍ
°Í ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ ÒÀ ÕÏÇÐÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈ À½ ÑÇÌ
#SJOLTÄÁ¬ÐÇÑÇÌÄÑÀÈÏÈÊ»ÍËÈÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌ ÍÖÄ¼ÌÀÈÃÇÍÐÈÄÖºÌÇÐÑÍTJUFÑÇÔ

ΕΣΤΙΑΣΗ

°ÀΖαχαροπλαστεία ΚωνσταντινίδηςÐÄÏÍÐÊÀËÍ¿Ì
ÌÀÆ¼ÌÄÈÔºËÍÔÑÇÔÈÍÆËÖÊÈ¬ÔÍ¬ÃÀÔ¢ÈÒÖÍ¿Ì
ÌÀÏÍÐË¬ÁÍÖÌ
2 Βοηθούς Ζαχαροπλάστη
(για Βόρεια & Νότια Προάστια)
Περιγραφή θέσης:
q/ÀÐÖÄÑºÕÄÈÐÑÇÌÍÈÍÑÈÊ»ÀÏÀÐÊÄÖ»
ÊÀÈÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÅ¬ÌÈÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÀÔ
qÀÀÏºÕÄÈÑÇÌÊÀË¿ÑÄÏÇÃÖÌÀÑ»ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÐÑÍÖÔÄË¬ÑÄÔÀÔ
qÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇ ÍÈÍÑÈÊ» 
ÀÏÀÆÓÆÈÊ»ÊÀÈÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
ÑÍÖÀÏÀÐÊÄÖÀÐÑÇÏ¼ÍÖ
qÀÐÖÁ¬ËÄÈÄÌÄÏÆ¬ÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
ÑÓÌÍÐÍÑÈÊÎÌÊÀÈÍÈÍÑÈÊÎÌÄÑÀÈÏÈÊÎÌ
ÀÔÐÑ½ÕÓÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔÐÕÍË»Ô×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
qÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÄÈÒÖÇÑ» 
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÕÏ½ÌÈÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÅÈËÍÐÍÅ¼À
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
Προσφέρουμε:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS"VMHW 
Ö½ÂÇÑ»ÀÑÍÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
®ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½Ô½ÈËÍÔ Athenaeum Hotels ÄºÃÏÀ
ÑÇÌ Ò»ÌÀ ÀÌÀ×ÇÑ¬¬ÑÍÍÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Σερβιτόροι/ες
Απαραίτητα προσόντα: 
qÑÖÕ¼ÍÑÏÈÑÍÁ¬ÒÈÀÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÔ
q°ÏÈÄÑ»ÔÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÊÀÈÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÏÆÀÐ¼ÀÖ½ÐÖÌÒ»ÊÄÔ¼ÄÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS4P$#(
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Leda Village Resort ÐÑÍ ²½ÏÑÍ
ÇË¼ÍÖ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÖÍÂ»ÅÈÍÖÔÆÈÀÑÈÔÒºÐÄÈÔ
Β’ & Γ’ Μάγειρες
ÈÀÑÇÌÊÀËÍÊÀÈÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Περιγραφή καθηκόντων:ÏÍÄÑÍÈÀÐ¼ÀÊÀÈÀÏÀ
ÆÓÆ»×ÄÐÑÎÌÊÀÈÊÏ¿ÓÌÄÃÄÐ¬ÑÓÌ Ð¿ÅÓÌÀÄ
ÑÈÔÍÃÇÆ¼ÄÔÑÍÖDIFGÊÀÈÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÀÆÄÈÏÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
¢ËË¬ÃÍÔ»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ 
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇÒºÐÇ
À½ ºÑÍÔ ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í» 
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÎÃÇÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÒºËÇÐÇÆÈÀÀÌ¬ÑÖÉÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHSPD/+H
ÄÊÓÃÈÊ½ÒºÐÇÔ¡§¬ÆÄÈÏÄÔ
5PAvantis Suites Hotel 4*ÐÑÇÌ¢ÏºÑÏÈÀ ×ÇÑÄ¼¬ÄÐÀ
Ά Μάγειρα
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÐÑÍlinkIUUQTTXS
HSZ.24°ÇËºÅÓÌÍÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
½ÑÀ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÄ¼ÀΤερκενλής×ÇÑÄ¼ÑÀÈ
Προσωπικό για Μπουφέ
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÓÏÀÏ¼ÍÖ
Παροχές:
q¥ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
qË»ÏÇÔÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
qÖÌÄÕ»ÔÄÈ½ÏÅÓÐÇÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS2SBC
£ÇÑÄ¼ÑÀÈÐÄÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍÐÑÀÁ½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
Μάγειρας
& Βοηθός Μάγειρα
ÈÀË»ÏÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q§ÄÄÈÒÖÇÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄBMBDBSUF
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÒÄÑÈÊ½ÌÄ¿À
ÒÀÐÖÌÄÊÑÈÇÒÍ¿Ì
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS3,E$K
0ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½Ô½ÈËÍÔMediterranean ÐÑÇÀ
ÌÑÍÏ¼ÌÇ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Α’ & Β’ Σερβιτόρους
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÌÎÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÐÖÌÒ»ÊÄÔ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
ÊÀÈ»ÆÄÏÀÌÈÊÎÌ
q¢ÈÒÖÇÑ»ÇÆÌÎÐÇÄÈËºÍÌÉºÌÓÌÆËÓÐÐÎÌ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¨ÈËÈÊ½ÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHSS;[E
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Poseidonion Grand Hotel ÐÑÈÔ
ºÑÐÄÔ ×ÇÑÄ¼

Α’ & Β’ Σερβιτόρο
Απαραίτητες προϋποθέσεις:
qÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÌÎÐÇÊÏÀÐÈÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Προσφέρονται:
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÀ½§¬ÈÍºÕÏÈ®ÊÑÎÁÏÈÍ
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌÊÀÈÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÇÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍIUUQTTXSHS#V,0I
6ODPSLJOHPQQPSUVOJUZBUBill & Coo Hotels Mykonos
"TB4PNNFMJFSZPVBSFBTUPSZUFMMFS BOEJGZPV
IBWFTUPSJFTUPUFMMKPJOPVSUFBN
Sommelier (male/female)
Duties & responsibilities:
q3FTQPOTJCMFPODSFBUJOHXJOFMJTU
BOEPSBNFOEJOHUIFFYJTUJOHPOF
q%BJMZSFRVJTJUJPOPGXJOFTBTQFSUIFOFFET
BOETUPDLMJNJUT
q.BJOUBJOBOESPUBUFXJOFTUPDL
q4FMFDUJOHXJOFTBOECFWFSBHFTBOEQBJSJOH
UIFNUPUIFGPPENFOV
q&OTVSFUIBUBMMESJOLTJOUIFSFTUBVSBOUBSFTFSWFE
BUUIFDPSSFDUUFNQFSBUVSFBOEJOUIFDPSSFDUNBOOFS
q&OTVSFUIBUBMMESJOLTBSFTFSWFEXJUIUIFQSPQFS
HBSOJTIFTBOEJOUIFDPSSFDUHMBTTXBSF
q1SPNPUFBOENBYJNJ[FCFWFSBHFTBMFT
q3FTQPOTJCMFGPSUIFQSPQFSVTF
BOENBJOUFOBODFPGBMMBTTPDJBUFEFRVJQNFOU
q$POEVDUXJOFUBTUJOHTBOEUSBJO'#TUBGG
POXJOFPOXFFLMZCBTJT
q0OUIFPDDBTJPOPGUIFFWFOU JOBOZPGUIF#JMM
$PPQSPQFSUJFT BXJOFQBJSJOHNVTUCFEFTJHOFE
BTQFFSUIFHVFTUTQSFGFSSFEGPPENFOV
q1SPWJEJOHQSJWBUFXJOFTFTTJPOTUPBOZHVFTU
XJMMSFRVFTUGPS
Essential requirements:
q.JOJNVNPGZFBSFYQFSJFODFJOBTJNJMBSQPTJUJPO
q"EWBODFE*OUFSOBUJPOBMFEVDBUJPOPS
DFSUJGJDBUJPOJOXJOFTUVEJFT NJOPG84&5
PSSFMFWBOUEJQMPNBSFRVJSFE 
q&YQFSULOPXMFEHFPG(SFFLXJOFTBOEBMTP
*OUFSOBUJPOBM
q7FSZHPPELOPXMFEHFPONFOVDPDLUBJMT CFFST
BOETQJSJUT
q)BWFBCBTFLOPXMFEHFBOEVOEFSTUBOEJOH
PGDMBTTJDDPPLFSZ HSFFLDVJTJOFJTFTTFOUJBM
q-)8PSPUIFS JOUFSOBUJPOBMIPUFMDIBJO
FYQFSJFODF
q1SFWJPVTFYQFSJFODFPOGJOFEJOJOHSFTUBVSBOUT
q"CJMJUZUPTQFBL XSJUFBOEDPOWFSTFJOCPUI
HSFFLBOE&OHMJTI
q$VTUPNFSBOETBMFTPSJFOUFE
"QQMZUPlink:IUUQTTXSHSUM$
°Í Afitis Boutique Hotel×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Pastry Chef
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
ÊÀÈÀÏÑÍÍÈ¼ÀÔ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ¬ÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÀ  
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÅÀÏÍÆ»ÔÃÈÄÒÌÎÌÊÀÌ½ÌÓÌ
ÖÆÈÄÈÌ»ÔÐÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀ )"$$1ÊÀÈ*40 
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ×ÀÕÀÏÍËÀÐÑÈÊ»Ô
qÀÏÀÐÊÄÖ»ÃÈÄÒÌÎÌÊÀÈÄËËÇÌÈÊÎÌÆËÖÊÈÐ¬ÑÓÌ
qÌÎÐÇÐÑÇÐ¼ÀÑÍÔQBUJTTFSJFÐÄCVGGFUBMB
DBSUFTIPXGSJEHFT
q±ÂÇË½ÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q³ÊÏÓÔÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»Ô
ÊÀÈÊÀÒÇÄÏÈÌ»ÏÍÐÅÍÏ¬ÃÈÀÑÏÍÅ»Ô
q&ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔ
ÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
ÄÏÍÐÅÍÏ¬½ÌÈÇÔÒºÐÇÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSU/KX¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖ
ÃÄÌÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌÒÀ
ÀÉÈÍËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
¸ËÀÑÀFNBJMTÒÀÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿ÌÄÀ½ËÖÑÇÄÕÄ¿
ÒÄÈÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÐÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ»×Ó»ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
Σερβιτόροι/ες
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ ÑÖÕ¼Í"&*»°¢¥
ÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼Ï½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
ÊÀÈÐÑÈÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÐÕºÐÄÈÔ ÒÄÑÈÊ½Ô
ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔÄÒºËÇÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÊÀÈÆÌÎÐÇ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀ
ÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÍÏÍ¿ÌÌÀÖÍÁ¬ËÍÖÌÑÇÌÀ¼ÑÇÐ»
ÑÍÖÔÄ¼ÑÄÀÄÖÒÄ¼ÀÔÐÑÀÆÏÀÅÄ¼ÀÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
Ä¼ÑÄÀÍÐÑºËËÍÌÑÀÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊ¬ÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlink:IUUQTTXSHS"R8/»ºÐÓÑÍÖ
ÅÀÉ Ö½ÂÈÌÑ»ÀÑÍÔÏÍÐÓÈÊÍ¿
¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÏºÄÈÌÀÐÖÌÍÃÄ¿ÍÌÑÀÈÀ½
¼ÀÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À

)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀAegean View Aqua Resort 
ÍÖÄÃÏÄ¿ÄÈÐÑÇÌ¦Ó ÀÌÀ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ¬ÄÐÀ
Maitre
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÓÌÄÈ
ÐÈÑÈÐÑÈÊÎÌÑÇ¬ÑÓÌ ÑÍÌºËÄÆÕÍÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÑÇÌÍÐ½ÑÇÑÀÑÓÌÀÏÀÆ½ÄÌÓÌÀÌÑÈÊÄÈºÌÓÌ
qÀºÕÄÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖÄÈÐÈÑÈÐÑÈÊÍ¿ÑÍºÀ 
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇ
qÀºÕÄÈÈÐÕÖÏ»ÆÌÎÐÇÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌºÊÒÄÐÇ
ÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ÊÀÈÄËºÆÕÍÖÊ½ÐÑÍÖÔ
qÀÄ¼ÌÀÈÊÀË¬ÄÌÇÄÏÓºÌÍÔÆÈÀÑÇÐ¿ÌÑÀÉÇ
ÐÖÌÑÀÆÎÌÊÀÈÆÈÀÑÇÌÑÀÉÈÌ½ÇÐÇÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌÄÑÇÌÀÖÐÑÇÏ»ÄÅÀÏÍÆ»ÊÀÑÄÖÒÖ
ÌÑ»ÏÈÓÌ ÆÏÀÎÌ )"$$1  Ð¿ÐÑÇÀ ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ
ÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÑÏÍÅ¼ÓÌ
qÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÀÐÕ½ËÈÀÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌÐÄÐÕºÐÇ
Ä ÑÇÌ ÍÈ½ÑÇÑÀ  ÑÇÌ ÍÈÊÈË¼À ÑÓÌ ÑÏÍÅ¼ÓÌ ÊÀÈ
ÑÇÌÀ½ÃÍÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔÑÍÖÊÀÈÌÀËÀÁ¬ÌÄÈÃÈ
ÍÏÒÓÑÈÊ¬ºÑÏÀ
qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÊÀËºÔÐÕºÐÄÈÔÄÑÍÖÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿Ô
ÊÀÈÑÍÖÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Καθήκοντα: ® ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔ Ï½ËÍÔ Ö¬ÆÄÑÀÈ
ÀÄÖÒÄ¼ÀÔ ÐÑÍÌ ÃÈÄÖÒÖÌÑ» ÑÍÖ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ®
.BJUSFÒÀÄ¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÑÍÖ
ÖÂÇË½ÑÄÏÍÖ ÃÖÌÀÑÍ¿ ÄÈºÃÍÖ ÐÑÀ ÄÈÐÈÑÈÐÑÈÊ¬
Ñ»ÀÑÀ ÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀ ÑÀÁºÏÌÀ 
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ 
¢ËË¬ÃÀÔ»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌ
ÃÓÀÑ¼ÓÌ BMMJODMVTJWF
qÀÖ¬ÏÕÄÈÈÐÕÖÏ»ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÊÀÈÑÇÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ )"$$1 
qÀÄËºÆÕÄÈÑÇÌÑÏÍÅÍÃÍÐ¼À
ÀÏÀËÀÁºÔÄÈÐÑÏÍÅºÔ ÊÀÒÎÔÊÀÈÌÀÄÑÍÈ¬×ÄÈ
Ê¬ÒÄÇÌÈÀ¼ÀÀÍÆÏÀÅ»½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌ
ÊÀÈÌÀÑÇÃÈÄÊÄÏÀÈÎÌÄÈÄÑÍÖÔÖÄÖÒ¿ÌÍÖÔÑÍÖ
qÀºÕÄÈÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌ
ÍÖÐÕÄÑ¼×ÍÌÑÀÈÄÒºÀÑÀ½ÓÔÑÏ½ÅÈÀ 
Ê½ÐÑÍÔÊË
qÀºÕÄÈÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ ÃÄ¿ÑÄÏÇÆËÎÐÐÀ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÀÄ¼ÌÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÐÑÍÖÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÔÖÍËÍÆÈÐÑºÔ &YDFM .JDSPT
qÀÃÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
qÀÄ¼ÌÀÈÐÄÒºÐÇÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼Ö½¼ÄÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS+.1
Υπεύθυνο Μπαρ
Απαραίτητα προσόντα:
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ 
ÑÍÌºËÄÆÕÍÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÇÌÍÐ½ÑÇÑÀÑÓÌ
ÀÏÀÆ½ÄÌÓÌÀÌÑÈÊÄÈºÌÓÌ
qÀºÕÄÈ¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÍÖÄÈÐÈÑÈÐÑÈÊÍ¿ÑÍºÀ 
ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇ
qÀºÕÄÈÈÐÕÖÏ»ÆÌÎÐÇÐÕÄÑÈÊ¬ÄÑÇÌºÊÒÄÐÇ
ÏÍÙÍËÍÆÈÐÍ¿ÊÀÈÄËºÆÕÍÖÊ½ÐÑÍÖÔ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÍÖÂÇË½ÑÄÏÍÄ¼ÄÃÍ
ÄÑÇÌÀÖÐÑÇÏ»ÄÅÀÏÍÆ»ÊÀÑÄÖÒÖÌÑ»ÏÈÓÌ
ÆÏÀÎÌ
qÀËÀÁ¬ÌÄÈÑÀÐÕ½ËÈÀÑÓÌÄÈÐÊÄÑÎÌÐÄÐÕºÐÇ
ÄÑÇÌÀ½ÃÍÐÇÑÇÔÍ¬ÃÀÔÑÍÖÊÀÈÌÀËÀÁ¬ÌÄÈ
ÃÈÍÏÒÓÑÈÊ¬ºÑÏÀ
qÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÊÀËºÔÐÕºÐÄÈÔÄÑÍÖÔÄÐÓÑÄÏÈÊÍ¿Ô
ÊÀÈÑÍÖÔÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ÔÄË¬ÑÄÔ
Καθήκοντα: ® ÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÍÔ Ï½ËÍÔ Ö¬ÆÄÑÀÈ
ÀÄÖÒÄ¼ÀÔ ÐÑÍÌ ÃÈÄÖÒÖÌÑ» ÑÍÖ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ À
Ä¼ÌÀÈ ÖÄ¿ÒÖÌÍÔ ÆÈÀ ÑÇ ÃÈÀÑ»ÏÇÐÇ ÑÍÖ ÖÂÇË½ÑÄ
ÏÍÖÃÖÌÀÑÍ¿ÄÈºÃÍÖÐÑÀÀÏ½ÃÈÀÑ»ÀÑÀ QPPM
CBS XBUFSQBSL 
Απαιτήσεις:
qÇÆÀ¼ÀÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÅÈËÍÉÄÌ¼À
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À»ÀÐÑºÏÓÌ ¢ËË¬ÃÀÔ
»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÃÓÀÑ¼ÓÌ 
BMMJODMVTJWF
qÀÖ¬ÏÕÄÈÈÐÕÖÏ»ÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÇÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÊÀÈÑÇÔÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÑÏÍÅ¼ÓÌ )"$$1
qÀÄËºÆÕÄÈÑÇÌÑÏÍÅÍÃÍÐ¼ÀÑÍÖÀÏÊÀÈÑÈÔÊÀÑÀ
ÌÀËÎÐÄÈÔÑÍÖÑ»ÀÑÍÔ ÀÏÀËÀÁºÔÄÈÐÑÏÍÅºÔ 
ÊÀÒÎÔ ÊÀÈ ÌÀ ÄÑÍÈ¬×ÄÈ Ê¬ÒÄ ÇÌÈÀ¼À ÀÍÆÏÀÅ»
½ËÓÌÑÓÌÑÇ¬ÑÓÌÊÀÈÌÀÑÇÃÈÄÊÄÏÀÈÎÌÄÈÄ
ÑÍÖÔÖÄÖÒ¿ÌÍÖÔÑÍÖ
qÀºÕÄÈÊÀÑÀÌ½ÇÐÇÑÓÌÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÍÖÐÕÄÑ¼×ÍÌÑÀÈ
ÄÒºÀÑÀ½ÓÔÑÏ½ÅÈÀ Ê½ÐÑÍÔÊË
qÀºÕÄÈÊÀËºÔÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÐÑÇÌÀÆÆËÈÊ»ÆËÎÐÐÀ ÃÄ¿ÑÄÏÇÆËÎÐÐÀ
ÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
qÀÄ¼ÌÀÈÃÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÄÄÉÀÈÏÄÑÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÐÑÍÖÔÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÍ¿ÔÖÍËÍÆÈÐÑºÔ &YDFM .JDSPT
qÀÃÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ ÀÏÀÑÇÏÇÑÈÊ½ÑÇÑÀ 
ÄÒÍÃÈÊ½ÑÇÑÀÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÑÓÌÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÓÌÊÀÈÑÇÌ¬ÄÐÇÄÉÄ¿ÏÄÐÇË¿ÐÄÓÌ
qÀÄ¼ÌÀÈÐÄÒºÐÇÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼Ö½¼ÄÐÇ
Η επιχείρηση προσφέρει:
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÄÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
¢ÈÐ¿ÌÀÂÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍ link
IUUQTTXSHSP&0R
5P Sophia Collection Santorini ÀÌÀ×ÇÑ¬ ÆÈÀ ÑÇ
ÐÄ×½Ì
Άτομα για Service
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇ ÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍ link: IUUQTTXSHS'U%V
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5IFRocabella Santorini JOUFOETUPCFUIFIPTQJUBMJUZ
IFBSUPGUIFBSFBPG*NFSPWJHMJ BTNBMMQJDUVSFTRVF
4BOUPSJOJBOWJMMBHF PGGFSJOHHSFBUWJFXTUPUIF7PMDBOP 
0JB 5IJSBTTJBBOEUIFXPSMEXJEFLOPXO4BOUPSJOJBO
TVOTFU5IJTCPVUJRVFIPUFMTQBJTBSFGSFTIJOHBEEJUJPO
UPBWJMMBHFTQSBXMJOHXJUIUSBEJUJPOBMXIJUFXBTIFE
TUSVDUVSFTBOEJOUFOETUPQVUUIFGPDVTCBDLPOUIF
PVUEPPSTBOEOBUVSBMTVSSPVOEJOHT
Waiter/Waitress
Qualifications:
qZFBSTNJOJNVNFYQFSJFODFJOBTJNJMBS
QPTJUJPOJO PS IPUFMT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGCPUI&OHMJTIBOE(SFFL
MBOHVBHFJTFTTFOUJBM
q4USPOHPSHBOJ[BUJPOBMBOENVMUJUBTLJOHTLJMMT 
XJUIUIFBCJMJUZUPQFSGPSNXFMMJOBGBTUQBDFE
FOWJSPONFOU
q,FFQBIJHITUBOEBSEPGQFSTPOBMIZHJFOF
BOEBQQFBSBODF
q"DUJWFMJTUFOJOHBOEFGGFDUJWFDPNNVOJDBUJPOT
TLJMMT
q4USPOHUFBNQMBZFSBOEBCMFUPXPSL
VOEFSQSFTTVSF
q'MFYJCJMJUZUPXPSLJOTIJGUT
q$VTUPNFSBOETBMFTPSJFOUFE
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHS:,UF$7TXJUIOPU
GVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFTXPOUCFUBLFOVOEFS
DPOTJEFSBUJPO"MMBQQMJDBUJPOTXJMMCFDPOTJEFSFE
BTDPOGJEFOUJBM
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍElysium BoutiqueÐÑÇÌ"Ì¬ËÇÂÇ
²ÄÏÐÍÌ»ÐÍÖ¦Ï»ÑÇÔ×ÇÑÄ¼
Restaurant Manager
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»Ô
ÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÐÑÀÑÍÖÏÈÐÑÈÊ¬ÄÀÆÆºËÀÑÀ
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
qÌÎÐÑÇÔÊÏÀÐÈÎÌ ÄÆÌÎÐÄÈÔNFOV 
ÀÍÆÏÀÅÎÌ ÊÍÐÑÍË½ÆÇÐÇÔ
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½Ô ÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊ½ÔÊÀÈÃÖÌÀÈÊ½Ô
ÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Η εταιρία μας προσφέρει:
q®ÈÊÍÌÍÈÊºÔÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÄÊÀÑÍ¼ÊÍÖÔÄÊÑ½Ô¦Ï»ÑÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ POUIFKPCUSBJOJOH
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÀÍÍ¼ÀÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓ
ÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÐÑºËÌÍÌÑÀÈÕÓÏ¼ÔÏ½ÐÅÀÑÇÅÓ
ÑÍÆÏÀÅ¼À ÃÄÌÒÀÆ¼ÌÍÌÑÀÈÃÄÊÑ¬ÈÀÀÍÐÑÍË»ÁÈÍ
ÆÏÀÅÈÊÎÌÊÀÈÀÈÑ»ÐÄÓÌ ÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬ÄÏ½ÐÅÀÑÇ
ºÆÕÏÓÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS6J.S/
¤%PNFT3FTPSUTÏÍÐËÀÁ¬ÌÄÈÐÑÍÌºÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ÑÇÔDomes Miramare BMVYVSZDPMMFDUJPOSFTPSU
ÐÑÀ§ÍÏÀÚÑÈÊÀ¦ºÏÊÖÏÀÔ
Sushi Chef
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
ÐÄÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍdMBDBSUF»ÐÄÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍdMB
DBSUF ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
qÌÎÐÇÊÀÈÑ»ÏÇÐÇÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÖÆÈÄÈÌ»Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÐÅÍÏ¬ÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÐÄÆºÌÇÄÅ¬ÌÈÐÇ ÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης η εταιρία
μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÑÏÍÅ» ÃÈÀÍÌ»
qÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌÀÌ¬ËÍÆÍÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÀÌÀËÖÑÈÊÍ¿ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔÄ
Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍIUUQTTXSHS(F;3
®ÄË¬ÑÇÔ ÁÈÍÇÕÀÌ¼ÀÑÏÍÅ¼ÓÌÑÇÔ¡½ÏÄÈÀÔ ÑÑÈÊ»Ô 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈºÌÀÌ
Chef/Μάγειρα Α’
Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει
να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:
q¦¬ÑÍÈÊÍÈÁ½ÏÄÈÀÔ ÑÑÈÊ»Ô»¢¿ÁÍÈÀÔ ÄÈÒÖÇÑ½
q ½ÅÍÈÑÍÈÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÍ¼ÊÇÐÇÏÍÐÓÈÊÍ¿ÊÍÖ×¼ÌÀÔ
ÄÆ¬ËÍÖÀÏÈÒÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄÄÆ¬ËÇÄÑÀÈÏ¼ÀÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
»ÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÁÈÍÇÕÀÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÊÀÈÍÀÃÈÊ»ÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
Τα καθήκοντα της θέσης προβλέπουν
για τον ή την κάτοχο:
q ÌÀÅºÏÄÑÀÈÐÑÍÌFYFDVUJWFDIFGÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
ÊÀÈÀ×¼ÄÑÍÌÐÄÅÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÍÌÑÀÈÑÇÌÊÍÖ×¼ÌÀ
ÑÍÖÄÏÆÍÐÑÀÐ¼ÍÖ
q¢¼ÌÀÈÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÏÀÆÓÆ»ÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔÑÇÏÎÌÑÀÔÈÐÑ¬ÑÈÔÐÖÌÑÀÆºÔÊÀÈÑÈÔ
ÏÍÃÈÀÆÏÀÅºÔÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
qÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÍ¬ÃÀÀÑ½ÓÌ
ÀÆÄ¼ÏÓÌÊÀÈÁÍÇÒÇÑÈÊÍ¿ÏÍÐÓÈÊÍ¿
qÏºÄÈÌÀºÕÄÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÐÄÁ¬ÏÃÈÄÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q»ÄÏÇÄÏÆÀÐ¼À½ËÍÑÍÌÕÏ½ÌÍÐÄºÌÀÍÌÑºÏÌÍ
ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÕÏ»ÐÇÔÄÑÀÈÏÈÊÍ¿ÀÖÑÍÊÈÌ»ÑÍÖ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌ¬ÑÖÉÇÔ
qÈÀÏÊ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÇÄÈÎÀÑÀÀÏÀÊÀËÄ¼ÐÑÄÌÀÖÍÁ¬ËÄÑÄ 
ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÇÒºÐÇÆÈÀÑÇÌÍÍ¼ÀÄÌÃÈÀÅºÏÄÐÑÄ
ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS-DT2
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Νέος/α με εμπειρία
Ζαχαροπλαστικής-Κουζίνας
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι αφοσιωμένοι στην
άριστη εξυπηρέτηση πελατών, να έχουν πάθος για
την πώληση, την τελική ικανοποίηση του πελάτη,
καθώς και την ικανότητα ομαδικής συνεργασίας.
Απαιτούμενα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÍÖÖÆÄÈÍÌÍÈÊÍ¿
και συγκεκριμένα σε ζαχαροπλαστική, κουζίνα
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÄÃÈÀÅ½ÏÓÌ
Ñ¿ÍÖÄË¬ÑÄÔ
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇ¤±
q¢ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
Οι αρχές και οι αξίες που διέπουν την εταιρία
και που οφείλει ο κάθε συνεργάτης
να ακολουθεί πιστά είναι οι παρακάτω:
qÀÊÈÌÄ¼ÑÀÈÄÁÀÐÈÊ½ÆÌÎÍÌÀÑÇÌÄÈËÈÊÏ¼ÌÄÈÀ 
ασφάλεια και ποιότητα εργασίας
qÀÐÖÄÏÈÅºÏÄÑÀÈÄÀÊÄÏÀÈ½ÑÇÑÀ
και υπευθυνότητα
qÀÐÊºÅÑÄÑÀÈÐÖÌÄÕÎÔÑÏ½ÍÖÔÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓ
αποδοτικότητα και να εξασφαλίζει
ÑÇÁÈÓÐÈ½ÑÇÑÀÑÍÖÕÎÏÍÖÄÖÒ¿ÌÇÔ
ÑÍÖÊÀÈÑÍÖÄÖÏ¿ÑÄÏÍÖÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
που μπορεί να επηρεάσει
qÀÐºÁÄÑÀÈÑÇÌÀÉÈÍÏºÄÈÀÊÀÈÑÀÃÈÊÀÈÎÀÑÀ
του κάθε ανθρώπου (πελάτη-συνεργάτη
προμηθευτή)
qÀÄÌÄÏÆÄ¼ÏÍËÇÑÈÊ¬ÊÀÈ¬ÌÑÀ
με την αίσθηση του επείγοντος
qÀÐÖÍÏÅÎÌÄÑÀÈÄÑÍÖÔÊÀÌÍÌÈÐÍ¿Ô
της εταιρίας
Τι είναι αυτό που κάνει τους τέλειους
Lukumaδες;
q)ÀË½ÑÇÑÀ
q¤ÅÏÄÐÊ¬ÃÀ
q°ÀÀÆÌ¬ÖËÈÊ¬
q°ÍÄËËÇÌÈÊ½ÄË¼
q¤ÀÖÒÄÌÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¤ÀÈÃÈÊ»ÀÌ¬ÌÇÐÇ
ÈÀÑ¼ÐÖÌºÕÄÈÀÀÌÀ×ÇÑÍ¿ÄÑÍÍË¿ËÍÊÍ´ÕÍÌÑÀÔÀÖÑ¬
στο μυαλό μας αποφασίσαμε να δημιουργήσουνε ένα
ÀË½ ÍÌÑºÏÌÍÕÎÏÍ½ÍÖÐÄÏÁ¼ÏÍÌÑÀÈÍÈÊËÀÐÈÊÍ¼
και αγαπημένοι σε όλους μας, στρογγυλοί, τραγανοί
λουκουμάδες με μέλι και κανέλα. Οι αυθεντικοί λουκουμάδες που όλοι ξέρουμε από παιδιά ετοιμάζονται
σε μια ανοιχτή κουζίνα, φρεσκοτηγανίζονται μπροστά
ÐÑÀ¬ÑÈÀÀÔÊÀÈÀºÐÓÔÐÄÏÁ¼ÏÍÌÑÀÈ×ÄÐÑÍ¼¤ÐÖÌÑÀγή είναι παλιά, απλή, παραδοσιακή και πάνω απ’ όλα
άψογα εκτελεσμένη. Για να ικανοποιηθεί ακόμα και ο
πιο απαιτητικός λάτρης των λουκουμάδων, αρχίσαμε
να σκεφτόμαστε ακόμα περισσότερες επιλογές και
ºÑÐÈ°ÍÖÔÆÄ¼ÐÀÄÄÄÈÃÈÊ»ÄÌºÐÈÇÃÈÀÃÈÊÀÐ¼À 
ÑÍÖÔÁ¬ËÀÄÀÆÓÑ½ÊÀÈÍËËºÔÃÈÀÅÍÏÄÑÈÊºÔÊÀÈ
ÓÏÀ¼ÄÔÆÀÏÌÈÑÍ¿ÏÄÔÀÔÑÍÖÔÀÏÍÖÐÈ¬×ÍÖÄÆÄÈÐÑÍ¿ÔÄÊÏºÀÐÍÊÍË¬ÑÀÔ ËÄ½ÌÈ ÊÀÈÀÐÑ¼ÕÀ Ä
ÀÆÓÑ½ÁÀÌ¼ËÈÀºËÈÊÀÈÊÀÏÀÄËÓºÌÀÀ¿ÆÃÀËÀ 
LB[BOEJQJÆÈÀÈÍÀÌÀÑÍË¼ÑÈÊÄÔÀÌÀÌ»ÐÄÈÔ »ÁÍÖÑÇÆºÌÍÖÔÐÄ×ÄÐÑ»ÏÀË¼ÌÀÐÍÊÍË¬ÑÀ¢Ë¬ÑÄÌÀÑÍÖÔ
ÃÍÊÈ¬ÐÄÑÄÊÀÈÌÀÀÌÀÊÀË¿ÂÄÑÄÀ½ÊÍÌÑ¬ÑÍÌÃÈÊ½
σας αγαπημένο συνδυασμό.
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHSXpQ8T
°ÍRenaissance Hanioti Resort ×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Barista
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÈÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑ»ÔÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα 4* ή 5*
q³ÏÈÐÑÇÀÏÀÐÊÄÖ»ÃÈÄÒÌÎÌDPDLUBJMT ÊÏ¿ÓÌ
ÏÍÅÇ¬ÑÓÌÊÀÈ½ËÓÌÑÓÌÄÈÃÎÌFTQSFTTP
ÇÆÌÎÐÇÀÏÀÐÊÄÖ»ÔMBUUFBSUÏÍÅÇ¬ÑÓÌ
θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα)
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ç¬ÏÈÐÑÇ
γνώση πρόσθετης ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί
ιδιαίτερα)
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
καταστάσεις
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌ
προδιαγραφών
Προσφέρονται:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐÈÀÊÍ¿ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÑÍÔ
q³ÊÏÓÔÍÈÍÑÈÊºÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÃÈÀÍÌ»Ô
και καθημερινή προσφορά διατροφής
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ¬ÀÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÈÐÒÍËÍÆÈÊºÔ
ÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
με προσφορά μόνιμης θέσης εργασίας
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: httpsTXSHS:[&-W¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖ
ÃÄÌÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀÀÉÈÍËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ ¸ËÀ ÑÀ FNBJMT ÒÀ ÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì Ä
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÑÇÔÈÃÈÓÑÈÊ»Ô×Ó»Ô
του κάθε ατόμου.
°Í Lotus Center ÐÑP §ÍÌÀÐÑÇÏ¬ÊÈ Ò»ÌÀ ×ÇÑ¬
ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Barista
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»Ô°¢¥» ¢¥¢ËË¬ÃÀÔ
»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»
εμπειρία σε ανάλογη θέση
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔ
qÖÌÀÈÊ» ÄÉÓÐÑÏÄÅ»ÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
ÄÍÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
Προαιρετικά προσόντα: Γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία
μας προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q§½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¤ÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÑÍSPPGHBSEFO
SFTUBVSBOU-B7JTUB0QSJNJTUB ÐÑÍ§ÍÌÀÐÑÇÏ¬ÊÈ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS2XYE

¤ Ιωνική Σφολιάτα Α.Ε. με δυναμική παρουσία
στον χώρο των τροφίμων ζητά:
Φοιτητές/τριες-Τελειοφοίτους/ες
για Πρακτική Ολοκλήρωσης Σπουδών
)ÏÀÊÑÈÊ»ÏºÄÈÌÀÄ¼ÌÀÈºÏÍÔÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔ
ολοκλήρωσης των σπουδών.
Εταιρικό προφίλ:¢¼ÀÐÑÄÇ¥ÓÌÈÊ»ÅÍËÈ¬ÑÀ ¢ À½
ÑÈÔÄÆÀË¿ÑÄÏÄÔÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÀÏ¬ÆÓÆÇÔ
ÑÏÍÅ¼ÓÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀÊÀÈ×ÇÑ¬ÄÅÍÈÑÇÑºÔÑÏÈÄÔ
ÑÄËÄÈ½ÅÍÈÑÍÖÔÄÔÆÈÀÌÀÊÀËÓÐÍÏ¼ÐÍÖÄÐÑÇÌ
Í¬ÃÀÀÔÐÑÇÄÍÕÓÏÍ¿ÃÀÄÐÌ¼ÊÇÔ
Περιγραφή θέσεων πρακτικής: ÍÖÃ¬×ÄÈÔ»ÑÄËÄÈÎÌÄÈÔÐ¿ÌÑÍÀÑÈÔÐÍÖÃºÔÊÀÈÇÏÀÊÑÈÊ»Ä¼ÌÀÈºÏÍÔ
ÑÇÔÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÀÔÍËÍÊË»ÏÓÐÇÔÑÓÌÐÍÖÃÎÌÐÍÖ
´ÕÄÈÔÃ¼ÂÀÆÈÀ¬ÒÇÐÇÈÐÑÄ¿ÄÈÔÐÑÈÔÈÊÀÌ½ÑÇÑºÔÐÍÖ
ÀÐÄÄÌÃÈºÅÄÏÄÌÀÊ¬ÌÄÈÔÑÇÌÏÀÊÑÈÊ»ÐÍÖÐÄºÌÀ
ÃÖÌÀÈÊ½ ÅÈËÈÊ½ÊÀÈÀÌÍÈÕÑ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ ¢¬Ì
À¬ÌÑÇÐÄÔÌÀÈÐÑÀÀÏÀ¬ÌÓ ÒÀÒºËÀÄÍË¿ÌÀÐÄ
γνωρίσουμε. Οι θέσεις πρακτικής είναι για φοιτητέςÏÍÑÖÕÈÀÊÍ¿ÔÊÀÈÄÑÀÑÖÕÈÀÊÍ¿ÔÄÄÌÒÍÖÐÈÀÐ½
ÆÈÀ¬ÒÇÐÇÍÈÍÍ¼ÍÈÄÔÄÀÍÅÀÐÈÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈ¼ÐÑÇ
στις ικανότητες τους θα συνδράμουν στην επίδοση της
Í¬ÃÀÔÊÀÈÒÀÅºÏÄÈÐÑÍÑÏÀº×ÈÊÀÈÌÍ¿ÏÆÈÄÔÈÃºÄÔ
ÏÍÔÖËÍÍ¼ÇÐÇ¼ÌÍÖÄÑÇÌÄÖÊÀÈÏ¼ÀÐÄÌºÍÖÔÅÍÈÑÇÑºÔ
ÑÄËÄÈÍÅÍ¼ÑÍÖÔÌÀÀÀÐÕÍËÇÒÍ¿ÌÐÄÃÈ¬ÅÍÏÀÑ»ÀÑÀ
της εταιρίας, να εφαρμόσουν τη θεωρία στη πράξη και
να αποκτήσουν εμπράγματη εργασιακή εμπειρία σε
ÈÀÀ½ÑÈÔUPQÑÀÕ¿ÑÀÑÀÀÌÀÑÖÐÐ½ÄÌÄÔÄÑÀÈÏ¼ÄÔ
ÑÏÍÅ¼ÓÌÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ )ÏÀÊÑÈÊ»ÏºÄÈÌÀÄ¼ÌÀÈ
μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης των σπουδών.
Ειδικότητες για πρακτική:
q§¬ÆÄÈÏÄÔ  ÏÑÍÍÈÍ¼ £ÀÕÀÏÍË¬ÐÑÄÔ
q¤ËÄÊÑÏÍË½ÆÍÈ §ÇÕÀÌÍË½ÆÍÈ §ÇÕÀÌÈÊÍ¼
ÖÑÍÀÑÈÐÍ¿ ±ÃÏÀÖËÈÊÍ¼ ªÖÊÑÈÊÍ¼
¢  °¢¢ ¥¢¦ °¢¥
q°ÄÕÌÍË½ÆÍÈ°ÏÍÅ¼ÓÌ
q°»ÀËÇÏÍÅÍÏÈÊ»Ô¥°4VQQPSU)BSEXBSF
4PGUXBSF$PNNVOJDBUJPOT
q°»ÀÍÈÍÑÈÊÍ¿¢ËºÆÕÍÖ2VBMJUZ
$POUSPM2VBMJUZ"TTVSBODF
q.BSLFUJOH
q ÆÍÏºÔ°»ÀÏÍÇÒÄÈÎÌ
ÀÏÀÊÀËÍ¿Ä ÌÀ ÐÑÄ¼ËÄÑÄ ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÐÀÔ ÊÀÈ
Ð¿ÌÑÍÇÄÈÐÑÍË»ÆÈÀÌÀÀÔÄÉÇÆ»ÐÄÑÄÑÍÖÔË½γους που θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας
στο link: IUUQTTXSHS1.Z)¢ÖÕÀÏÈÐÑÍ¿ÄÆÈÀÑÍ
ÄÌÃÈÀÅºÏÍÌÐÀÔÌÀÄÏÆÀÐÑÄ¼ÑÄÐÑÇÌ¥ÓÌÈÊ»ÅÍËÈ¬ÑÀ
¤¥ÓÌÈÊ»ÅÍËÈ¬ÑÀÃÈÀÐÅÀË¼×ÄÈ¼ÐÄÔÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔ ¼ÐÇ
ÄÑÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÏ½ÐÁÀÐÇÆÈÀ½ËÍÖÔÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ 
ÀÌÄÉÀÏÑ»ÑÓÔÅ¿ËÍÖ ÇËÈÊ¼ÀÔ ÀÌÀÇÏ¼ÀÔ ÒÏÇÐÊÄ¼ÀÔ
ή πεποιθήσεων, πολιτικών ή άλλων φρονημάτων,
εθνοτικής ή κοινωνικής προέλευσης, οικογενειακής
ÊÀÑ¬ÐÑÀÐÇÔ»ÐÄÉÍÖÀËÈÊÍ¿ÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐÍ¿
Σημείωση περί των προσωπικών δεδομένων σας:
§ÄÑÇÌÀÍÐÑÍË»ÑÍÖÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÀÔÀÍÃºÕÄÐÑÄ
ÍÑÈÒÀÀÏÀÄ¼ÌÄÈÐÑÇÁ¬ÐÇÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÑÇÔ¥ÓÌÈÊ»Ô
ÅÍËÈ¬ÑÀÔ ¢ÆÈÀ»ÌÄÔ ÄÑÍÐÊÍ½ÑÇÔÀÉÈÍË½ÆÇσης της αίτησής σας για την άνωθεν θέση εργασίας.
Βοηθοί Σερβιτόροι
Από την ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων Skiathos Blu
ÐÑÇÊÈ¬ÒÍ για τις ανάγκες της καλοκαιρινής σεζόν.
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS#EW,
¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÑÀÐÑÇ¬ÑÓÌÊÀÅÄÐÑ¼ÀÐÇÔMikel, προκειμένου να στελεχώσει τα κατάστημά της στην Κοζάνη
×ÇÑ¬¬ÑÍÀÇËÈÊ¼ÀÔÄÑÎÌÄÄÄÈÏ¼ÀÆÈÀÑÍ
πόστο του:
Service
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÐÖÌÇºÌÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο link: IUUQTTXSHS76EG9 °ÇË 
GBY 
£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈ¬ÆÄÈÏÄÔÆÈÀÑÈÔÒºÐÄÈÔ
Commis Chef & Chef de Partie
Bιογραφικά στο link: IUUQTTXSHSY$7L2
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍPharae Palace 4* ÐÑÇÌ¦ÀËÀ¬ÑÀ 
»ÌÇÔËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
πλήρη απασχόληση:
Α’ Μάγειρα
Υπεύθυνος Κουζίνας
ÈÀÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÔÀÌ¬ÆÊÄÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÐÄ
ÐÑÖË BMBDBSUF»CVGGFUÀÌ¬ËÍÆÀÄÑÇÌ×»ÑÇÐÇ
και την περίοδο.
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌ
qÈÍ¼ÊÇÐÇÊÀÈÐÖÌÑÍÌÈÐ½ÔÍ¬ÃÀÔ
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÔÊÀÈÄÏÆÀÑÈÊ½Ô
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
qÌÎÐÄÈÔ¤"$$1
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
ÀÏÀÊÀËÎÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
στο οποίο να αναγράφεται την θέση για την οποία
ενδιαφέρεστε στο link: IUUQTTXSHS)J9Z
The Hyatt Regency Mainz Hotel JT QBSU PG UIF
JOUFSOBUJPOBMIPUFMHSPVQ)ZBUUBOEDPOWJODFTXJUI
JUT EJSFDU MPDBUJPO BMPOH UIF SJWFS 3IJOF BOE IBT
MVYVSJPVTSPPNTBOETVJUFT*OBEEJUJPOUPUIF
3FHFODZ$MVC BOFYDMVTJWFMPVOHFPOUIFTJYUIGMPPS 
UIFIPUFMBMTPPGGFSTBTQBDJPVT$MVC0MZNQVTTQB
GJUOFTT5IFFWFOUBSFBPGGFSTNPSFUIBOUFONFFUJOH
SPPNTJODMVEJOHBMBSHFCBMMSPPNBOEUIFIJTUPSJD
'PSU.BMBLPGG0VSSFTUBVSBOU#FMMQFQQFSXJUIJUT
TIPXLJUDIFO 3IJOFWJFXBOETVNNFSUFSSBDFBTXFMM
BTUIF.MPVOHFCBSQSPWJEFTDVMJOBSZIJHIMJHIUT
BOE TQFDJBM NPNFOUT %VSJOH TVNNFS  UIF TVOOZ
3IFJOUtDIUFS5FSSBDFBOECFFSHBSEFO3IFJOLBO[FM
BSFBMTPBWBJMBCMFUPPVSHVFTUT"IPUFMDBOPOMZ
CFBTHPPEBTJUTFNQMPZFFT5IBUTXIZXFMJWFPVS
QVSQPTFXFDBSFGPSQFPQMFTPUIFZDBOCFUIFJSCFTU 
GPSPVSHVFTUTBOEFNQMPZFFT8FBSFLOOKINGGPS
ZPVUPTVQQPSUVTBTB

Cook
Responsibilities:
q1SFQBSFUIFEJTIFTBOEHVBSBOUFF
UIBUUIFZGPMMPXUIFIJHIFTURVBMJUZ
q8PSLBDDPSEJOHUPBMMIZHJFOFTUBOEBSET
q)FMQUPDSFBUFNFOVT
q4VQQPSUUIFLJUDIFOUFBNCZEPJOH
UIFNJTFFOQMBDF
Profile: :PVIBWFTVDDFTTGVMMZDPNQMFUFEBOFEVDBUJPO
BTBDPPLPSIBWFDPPLJOHFYQFSJFODFBOEMPWFUP
DPPLXJUIGSFTIQSPEVDUT:PVXPSLXFMMJOBUFBN
BOEBSFTUSJDUBCPVURVBMJUZ:PVTIPVMEIBWFBOFBU
BQQFBSBODFBOEBOPVUHPJOHQFSTPOBMJUZ:PVBSFBCMF
UPNVMUJUBTLBOEIBWFHPPE&OHMJTITLJMMT(FSNBO
TLJMMTXJMMCFIFMQGVM CVUBSFOUOFDFTTBSZ
Our benefits*OUIFMBTUZFBSTXFIBWFCFFOIPOPSFE
XJUIUIFHSFBUQMBDFUPXPSLBXBSEBOEIBWFBMXBZT
CFFOBCMFUPBDIJFWFBHSFBUQMBDFNFOUJOUIFUPQ
The reason why our colleagues enjoy working
in our team is because we offer the following
benefits:
q.BOZPQQPSUVOJUJFTGPSQSPGFTTJPOBM
BOEQFSTPOBMEFWFMPQNFOUUISPVHIEJGGFSFOU
USBJOJOHQSPHSBNT
q7BSJPVTFNQMPZFFFWFOUT
q"CBMBODFEXPSLMJGFCBMBODFUISPVHISFDPSET
PGXPSLIPVST
q"OPQFOBOEIPOFTUDPNNVOJDBUJPO
JOBDPNNJUUFEUFBN
q"GJSTUDMBTTTUBGGSFTUBVSBOU
q1SPWJEJOHBOEDMFBOJOHUIFVOJGPSN
q.BOZBEWBOUBHFTPGBOJOUFSOBUJPOBMIPUFMHSPVQ
4FOEZPVSDWUPUIJTlink: IUUQTTXSHSIQEHG
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í La Piscine Art Hotel ºËÍÔÑÍÖP¼ËÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ1IJMJBO)PUFMT3FTPSUT ÀÌÀ×ÇÑ¬
Βοηθό Μάγειρα
Απαιτούμενα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
qÀÕÀÏÀÊÑÇÏ¼×ÄÑÀÈÀ½ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ 
επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και εργατικότητα
qÇÈÍÖÏÆÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÅÀÌÑÀÐ¼ÀÐÑÇÌÄÊÑºËÄÐÇ
των καθηκόντων του
qÀÃÈÀÊÀÑºÕÄÑÀÈÀ½ÖÂÇË»À¼ÐÒÇÐÇÄÖÑÀÉ¼ÀÔ 
τακτοποίησης και οργάνωσης
Απολαβές:
q§ÈÐÒ½ÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÀÌºËÈÉÇÔ
qÑºÆÀÐÇ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS,%NO
0½ÈËÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌΑcrotel Hotels & Resorts
ÐÑÇÈÒÓÌ¼À²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀÑÍ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÑÇÔ"UIFOB1BMMBT7JMMBHF
Μαγείρισσα
για α la carte εστιατόριο–ταβέρνα
ÈÀÑÇÐÄ×½Ì  Ï¼ËÈÍºÓÔ®ÊÑÎÁÏÈÍ
Απαραίτητα προσόντα:
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÄÔÒºÐÄÈÔ
qÌÎÐÇÑÇÔÄËËÇÌÈÊ»ÔÀÏÀÃÍÐÈÀÊ»ÔÊÍÖ×¼ÌÀÔ
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô
qÈÐÑÍÍÈÇÑÈÊ½¢¨¢°
q°ÀÕ¿ÑÇÑÀ ÄÖÄËÈÉ¼À
Παροχές εταιρίας:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας
qÈÀÍÌ» ÆÈÀÑÀ¬ÑÍÀÄÊÑ½ÔÄÏÈÍÕ»Ô
q¤ÄÏ»ÐÈÀÆÄ¿ÀÑÀ
q±ÇÏÄÐ¼ÀÄÑÀÅÍÏ¬ÔÐÑÍÌÕÎÏÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔÊÀÈÐÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
+PJOPVSUFBNÀÏÀÊÀËÎÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
στο link: IUUQTTXSHS.0L
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍDomotel Kastri στην Αθήνα, μέλος
ÑÇÔ%PNPUFM)PUFMT3FTPSUT ÀÌÀ×ÇÑ¬
Captain
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ»ÀÌÎÑÀÑÇÔ
εκπαίδευσης
q¢ÄÈÏ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
θέση σε ξενοδοχείο 4 ή 5 αστέρων
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔÀÏÀ½ÌÓÌÊÀÈÄ¼ËÖÐÇÔ
ÏÍÁËÇ¬ÑÓÌ
q±ÂÇË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
και ευχάριστη προσωπικότητα
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÌÄ¿ÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÕÄÈÏÈÐÍ¿¤±
και ξενοδοχειακών προγραμμάτων
Επιθυμητό προσόν: Γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας.
Προσφέρονται:
q§½ÌÈÇÒºÐÇ
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
και δυνατότητα εξέλιξης
ÀÏÀ¼ÑÇÑÇÇÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍlink: IUUQT
TXSHSRWMS¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÄÓÏÍ¿ÌÑÀÈÀÍË¿ÑÓÔÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
)Meccanica Group A.E.ÆÈÀºÏÆÍÍÖºÕÄÈÀÌÀË¬ÁÄÈ
για λογαριασμό μεγάλης εταιρίας παροχής υπηρεσιών
εστίασης αναζητά προσωπικό με την ειδικότητα:
Βοηθός Μάγειρα
.ÄÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÀÆÄÈÏÈÊ»Ô
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHSQ0W#.
Waitresses
Perivolas Lifestyle HousesJO4BOUPSJOJJTLOOKING
UPIJSFFYQFSJFODFEXBJUSFTTFTUPKPJOUIFGPPEBOE
CFWFSBHF UFBN PG PVS SFTUBVSBOU GPS UIF 
TFBTPO XIJDIDBUFSTUPPVSHVFTUTFYDMVTJWFMZ 
POBEBJMZCBTJTGPSCSFBLGBTU MVODIBOEEJOOFS 
BTXFMMBTQPPMBOESPPNTFSWJDF

Job description:
q1SJNBSJMZSFTQPOTJCMFGPSDBUFSJOHIPUFMHVFTUT
JOGPPEBOECFWFSBHFTFSWJDF
q*OUFSBDUJOHXJUIHVFTUTJOBQSPGFTTJPOBM
BOEXBSNUPOF
q$PPSEJOBUFXJUINFNCFSTPGUIFUFBN 
JODMVEJOHTFSWFSTBOELJUDIFOTUBGGUPFOTVSF
UIFTNPPUIEBJMZPQFSBUJPOPGUIFSFTUBVSBOU
q*OGPSNHVFTUTPGUIFEBJMZTQFDJBMTBOECFBCMF
UPSFTQPOEQSPNQUMZUPBOZSFRVFTUT
q)BWFDPNQMFUFLOPXMFEHFPGUIFGPPE
BOECFWFSBHFNFOVT NBJOJOHSFEJFOUT
DPPLJOHNFUIPET FUD
q4FSWFHVFTUTJOUIFSFTUBVSBOUBOEQPPMBSFB 
BTXFMMBTJOUIFJSTVJUFT
q)BOEMFDPNQMBJOUTBOEJOGPSNTVQFSWJTPS
BDDPSEJOHMZ
q&OTVSFUIFBSFBJTLFQUUJEZBOEDMFBO
BUBMMUJNFT
q"TTJTUGFMMPXUFBNNBUFTXJUIPUIFS
SFTQPOTJCJMJUJFTJGBOEXIFOOFFEFE
q1FSGPSNPUIFSEVUJFT BTBTTJHOFE
CZUIFNBOBHFNFOU
Experience and skills:
q)PTQJUBMJUZHSBEVBUFPS'#SFMBUFEEFHSFF
q.JOJNVNZFBSTPGFYQFSJFODFJOBTJNJMBS
IJHIFOEXPSLFOWJSPONFOU
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGUIFHSFFLMBOHVBHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
q0UIFSMBOHVBHFTBSFDPOTJEFSFEBOBEWBOUBHF
q,OPXMFEHFBCMFXJUIJOUIF'#TFDUPS 
XJUIQBTTJPOGPSNPSFXPSLFYQFSJFODF
q(SFBUBUUFOUJPOUPEFUBJM
q"CJMJUZUPNVMUJUBTLXIJMFNBJOUBJOJOH
UIFIJHITFSWJDFTUBOEBSET
q1PTJUJWF IPOFTUBOEEZOBNJDQFSTPOBMJUZ
XJUIUFBNXPSLTQJSJU
Perivolas Lifestyle Houses offers:
q'VMMUJNFTFBTPOBMXPSL "QSJM0DUPCFS 
JO4BOUPSJOJ
q4BMBSZBDDPSEJOHUPFYQFSJFODF
q*OTVSBODF
q4IBSFEBDDPNNPEBUJPO
q.FBMPOEVUZ
q6OJGPSNDMFBOJOH
q'SJFOEMZXPSLFOWJSPONFOUUPBMMPXDBSFFS
EFWFMPQNFOU
*GZPVCFMJFWFZPVBSFBTVJUBCMFDBOEJEBUFQMFBTF
GPSXBSEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPHSBQIUPUIJT
link: IUUQTTXSHSXS8".
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀΒlue Lagoon Resort
ÐÑÇÌ¦Ó ×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÌºÀÐÄ×½Ì
Room Service
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
q³ÏÈÐÑÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÈÄÖÕºÏÄÈÀ
στην επικοινωνία
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÍË¿ÊÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔ
του πελάτη, ευχάριστη προσωπικότητα
και παρουσία
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÑÍ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ ÑÍÖÔ Ä Ï½ÐÅÀÑÇ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À 
Ö½ÂÇÑÍÖÏÍØÐÑÀºÌÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
ÊÄÓÏÆ¼ÍÖÀÊºÏÍÆËÍÖ ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
,)2 °ÇË ¨ÀÉ
Canaves Oia, Luxury Resorts  JO 4BOUPSJOJ 
(SFFDF MJTUFEBNPOHUIFCFTUIPUFMTJOUIFXPSE 
is LOOKINGGPSBTTPDJBUFTGPSUIFTFBTPOPG
XIPBSFXJMMJOHUPMFBSOBOECVJMEVQBTVDDFTTGVM
DBSFFSJOIPTQJUBMJUZ$BOBWFT0JBPXOTBOENBOBHFT
UISFFMVYVSZQSPQFSUJFT UIFDPOUFNQPSBSZ CPVUJRVF
$BOBWFT0JB)PUFM UIFFMFHBOUBOEMVYVSJPVT$BOBWFT
0JB4VJUFT4QBBOEJUTCSBOEOFXFMJUFTVJUFTPOMZ
QSPQFSUZ4VOEBZ4VJUFT5IFDPNQBOZJTBOOPVODJOH
UIFHSBOEPQFOJOHPGJUTCSBOEOFXTUBSQSPQFSUZ 
BDPNQMFYPGMVYVSJPVTQSJWBUFQPPMWJMMBT JO
.BZ"MMQSPQFSUJFTBSFMPDBUFEJOUIFJOUIF
DPTNPQPMJUBOWJMMBHFPG0JB JOUIFOPSUIFSOQBSUPG
4BOUPSJOJ*TMBOE$BOBWFT0JB)PUFM4VJUFTBSF
QSPVENFNCFSTPG4NBMM-VYVSZ)PUFMTPGUIF8PSME
Cook A’, B’, C’
Position requirements:
q)PTQJUBMJUZPSDPPLJOHTDIPPMEFHSFFQSFGFSSFE
q.JOJNVNFYQFSJFODFPGZFBSTJOTUBSIPUFMT
JOTJNJMBSQPTJUJPO
q1SFWJPVTFYQFSJFODFJOTFBTPOBMIPUFMT
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q"EWBODFEVTFPGFOHMJTIMBOHVBHF 
CPUIPSBMBOEXSJUUFO
q1PMJUFBOEDPOGJEFOU
q"CJMJUZJONVMUJUBTLJOHBOEUJNFNBOBHFNFOU
q5FBNXPSLTQJSJU
Canaves Oia offers:
q0OFNFBMEBJMZ
q"DDPNNPEBUJPOBUQSJWBUFMZPXOFEBQBSUNFOUT
XJUIXJGJBDDFTT
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
*GZPVXBOUUPCFBQBSUPGUIF$BOBWFT0JBUFBNQMFBTF
TFOEVTZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPUIJTlink: IUUQT
TXSHSYP&V"MMBQQMJDBUJPOTBSFTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
"QQMJDBUJPOTXJUIOPQIPUPOPSSFGFSFODFTQSPWJEFE
XJMMVOGPSUVOBUFMZOPUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO
'PSBOZRVFSJFTQMFBTFGFFMGSFFUPDPOUBDUPVS)VNBO
3FTPVSDFTEFQBSUNFOUBUIUUQDBOBWFTDPNDBSFFST

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

°ÍÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍΨωμί και ΑλάτιÐÑP²ÀË¬ÌÃÏÈ×ÇÑ¬
Σερβιτόρους
Προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÐÕÍË»ÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊÎÌÄÀÆÆÄË¬ÑÓÌ
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌÐÄBMBDBSUFÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ
qÄÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÄÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
qÖÌºÄÈÀ
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ
Η εταιρία μας προσφέρει:
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÊÀÈÐÑÀÒÄÏ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
εργασίας για τη δημιουργία ευκαιριών καριέρας
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS,-2
Barista/Bartender
Costa Navarino JT UIF OFX QSJNF EFTUJOBUJPO JO
UIF NFEJUFSSBOFBO  XJUI B TUSPOH DPNNJUNFOU UP
TVTUBJOBCMFQSBDUJDFTBOEFOWJSPONFOUBMSFTQPOTJCJMJUZ
-PDBUFEJOUIF(SFFLSFHJPOPG.FTTJOJBJOTPVUIXFTU
1FMPQPOOFTF $PTUB/BWBSJOPJTTFUBHBJOTUBCBDLESPQ
PGVOTQPJMFE CSFBUIUBLJOHTFBTJEFTDFOFSZBOE 
ZFBSTPGIJTUPSZ$PTUB/BWBSJOPDVSSFOUMZDPNQSJTFT
UXPMVYVSZ.BSSJPUUNBOBHFEQSPQFSUJFT 5IF8FTUJO
3FTPSU$PTUB/BWBSJOPBOE5IF3PNBOPT BMVYVSZ
DPMMFDUJPOSFTPSU PGGFSJOHBUPUBMPGHVFTUSPPNT 
TVJUFTWJMMBT BTUBUFPGUIFBSUN)PVTF
PG &WFOUT DPOGFSFODF DFOUFS  UIF "OB[PF 4QB 
5IBMBTTPUIFSBQZ UXPTJHOBUVSFHPMGDPVSTFT FYRVJTJUF
HPVSNFUEJOJOHWFOVFT TIPQTBOECPVUJRVFT GJSTUDMBTT
DIJMESFOTGBDJMJUJFTBOENVMUJQMFTQPSUTBOEBDUJWJUJFT
5IFBXBSEXJOOJOH5IF3PNBOPT BMVYVSZDPMMFDUJPO
SFTPSUBOE5IF8FTUJO3FTPSU$PTUB/BWBSJOPBSF
TFFLJOHGPS#BSJTUB#BSUFOEFSEFEJDBUFEJOFOTVSJOH
UIFQFSGFDUOFTTJOFWFSZEFUBJMBOEDVTUPNFSTFSWJDF 
DSFBUJOH NFNPSBCMF FYQFSJFODFT  JO BO FYDFMMFOU
XPSLJOHFOWJSPONFOU
Being part of our Food & Beverage team
you will need to:
q1SPKFDUBQMFBTBOUBOEQPTJUJWFQSPGFTTJPOBM
JNBHFUPBMMDPOUBDUTBUBMMUJNFT
q.BOBHFDVMUVSBMOFFETBOEFYQFDUBUJPOT
PGHVFTUT
q6QTFMMBOEJEFOUJGZPGBEEJUJPOBMSFWFOVF
PQQPSUVOJUJFT
q.BJOUBJOBOEBEIFSFUPCJMMJOHQPMJDJFT
BOEQSPDFEVSFT
q#FQVODUVBMPGBUUFOEBODFUPFBDITIJGU
q.BJOUBJOQPTJUJWFUFBNXPSLBUBMMUJNFT
q.BTUFSQSPEVDULOPXMFEHFBOECFBCMF
UPDPNNVOJDBUFJUXJUIBOFOUIVTJBTUJDXBZ
UPIPUFMHVFTUT
q1FSGPSNUBTLTBMMPDBUFEUPZPVCZUIFTVQFSWJTPST
BOEFOTVSFBMMEVUJFTDBSSJFEPVUUIPSPVHIMZBOE
POUJNF
q1SFQBSFNJTFFOQMBDFGPSBMMUIFPQFSBUJOH
FRVJQNFOUPGUIFPVUMFU
To be successful in this role you will:
q#FBQFSTPOXJUIFOWJBCMFDVTUPNFSTFSWJDF
TLJMMT
q)BWFZFBSTFYQFSJFODFJOUIF'PPE
BOE#FWFSBHFJOEVTUSZ4FSWJDFFYQFSJFODF
BUB IPUFMQSFGFSSFE
q#FBHSFBUDPNNVOJDBUPSXIPBMMVSFTHVFTUT
GSPNBMMPWFSUIFXPSME
q)BWFVOGMBQQBCMFUFNQFSBNFOU
BOEQSPGFTTJPOBMJOUFHSJUZ
q#FBOJOTQJSJOHUFBNQMBZFS
q4FUUIFFYBNQMFXJUIZPVSQSPQFSDPNNVOJDBUJPO
FUJRVFUUF CPUIXSJUUFOBOETQPLFO UPXBSETJOUFSOBM
BOEFYUFSOBMHVFTUT
q4QFBL XSJUFBOEDPOWFSTFGSFFMZJOCPUI(SFFL
BOE&OHMJTI,OPXMFEHFPG(FSNBOBOEPS3VTTJBO
MBOHVBHFJTBOBEWBOUBHF
q)BWFHPPEDPNQVUFSTLJMMT
Costa Navarino offers:
q$IBODFUPCFEFWFMPQFEXJUIJOUIFNPTU
JOOPWBUJWFPQFSBUPSPGMJGFTUZMFIPTQJUBMJUZ
CSBOETJOUIFXPSME
q®OHPJOHUSBJOJOHPQQPSUVOJUJFT
q"DDPNNPEBUJPOJOUIFWJDJOJUZPG$PTUB
/BWBSJOP GPSOPO.FTTJOJBOSFTJEFOUT
q.FBMTXJUIJOUIFQSFNJTF
q8PSLJOHVOJGPSNTBOEUIFJSDMFBOJOHJSPOJOH
XJUIJOUIFQSFNJTF
q1SJWBUFNFEJDBMQMBO
q6TFPG/BWBSJOP%VOFT'BDJMJUJFT BDDPSEJOH
UPUIFSFMFWBOUQPMJDJFT
1MFBTFOPUF$7TOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFT
XPOU CF UBLFO VOEFS DPOTJEFSBUJPO *G ZPV BSF
JOUFSFTUFE JO UIJT FYDJUJOH PQQPSUVOJUZ UP HSPX
XJUIJOUIFNPTUJOOPWBUJWFIPTQJUBMJUZPQFSBUPS 
QMFBTFTFOEBO&OHMJTISFTVNFBOEBQIPUPHSBQI
UPlink: IUUQTTXSHS$+XRN

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

5PAqua Luxury Suites ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÆÈÀ
ÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Καμαριέρες, Housekeeping Staff & Maids
Απαραίτητα προσόντα:
qÕÏ½ÌÈÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÐÑÇÌ¼ÃÈÀÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
5 αστέρων
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
σημείωμα με φωτογραφία στο link: IUUQTTXS
HS'K"0. Όλες οι αιτήσεις αντιμετωπίζονται με
À½ËÖÑÇÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ¤ÄÌÇºÏÓÐÇÒÀÆ¼ÌÄÈ
τηλεφωνικά μόνο προς τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των θέσεων.
°ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À Mystique, μέλη της MVYVSZDPMMFDUJPO
CZTUBSXPPEIPUFMTSFTPSUTÐÑÇ ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÍ¿Ì
ÏÍÐÓÈÊ½ÆÈÀÑÇÒÄÏÈÌ»ÐÄ×½Ì
Porter
Απαραίτητα προσόντα:
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÅÈËÈÊ»ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
qÏÍÒÖ¼ÀÊÀÈÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
qÏÍÐÀÌÀÑÍËÈÐºÌÍÔÇÐÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÊÀÈÐÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÄÔÐÖÌÒ»ÊÄÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
q*ÊÀÌÍÍÈÇÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÍÃÍÕÎÌ ÀÌ¬ËÍÆÍ
ÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÔÄÉºËÈÉÇÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍ IUUQTTXSHS#UN[G ¸ËÀ ÑÀ ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ ÒÀ
ÒÄÓÏÇÒÍ¿ÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
°Í Elatos Resort & Health Club ÑÍÏÎÑÍÄËËÇÌÈÊ½ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÍÖÀÍÑÄËÄ¼ÑÀÈÀÍÊËÄÈÐÑÈÊ¬
À½ÈÃÈÓÑÈÊ¬DIBMFUT ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄÖÂ½ÄÑÏÍ
ºÑÏÓÌÐÄºÌÀÀËÈÊ½ÑÍ¼ÍÀÌ¬ÄÐÀÐÄºËÀÑÀÐÑÇÌ
ÊÀÏÃÈ¬ÑÍÖÀÏÌÀÐÐÍ¿§½ËÈÔÃ¿ÍÎÏÄÔÀÊÏÈ¬À½
ÑÇÌÍË¿ÁÍÖÇ Ò»ÌÀ ÏÍÐÅºÏÄÈÆÄÌÌÀÈ½ÃÓÏÀÑÍ
À½ËÖÑÍÅÖÐÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ ÑÇÌÇÏÄ¼À ÑÇÌÈÃÈÓÑÈÊ½ÑÇÑÀÑÓÌDIBMFUT ÀËË¬ÊÀÈÑÈÔÍËÖÑÄËÄ¼Ô
ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÊÀÈÖÇÏÄÐ¼ÄÔÅÈËÍÉÄÌ¼ÀÔÖÂÇË»Ô
ÍÈ½ÑÇÑÀÔÑÍÖÊÄÌÑÏÈÊÍ¿DMVCIPVTFÄÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÍ 
ÀÏÊÀÈÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÒÄÏÀÈÌ½ÄÌÇÈÐ¼ÌÀÊÀÈÑÈÔ
Ö½ËÍÈÄÔÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔÑÍÖIFBMUIDMVC¢ÈÃÈÎÊÍÖÄÑÇÌ¬ÏÈÐÑÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÑÓÌÄËÀÑÎÌºÐÀ
À½ÑÇÌÍÏÆ¬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
ÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
Προσωπικές δεξιότητες και χαρακτηριστικά:
q¢ÏÆÀÑÈÊ½ÑÇÑÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÀÌÑÍÕ»
q¢ÖÆÄÌÈÊ»ÊÀÈÄÉÖÇÏÄÑÈÊ»
qÏÍÐÀÏ½ÐÈÇÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÓÌÄËÀÑÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇ
¤ÊÀÀÏÈºÏÀÄ¼ÌÀÈÀÄÖÒÄ¼ÀÔÖ½ËÍÆÍÔÐÑÍÌ
ÏÍØÐÑ¬ÄÌÍÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÊÀÈÐÑÍÁÍÇÒ½
ÃÈÄÖÒÖÌÑ»
ΠροσφέρονταιÃÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»ÐÑÍÐÖÆÊÏ½ÑÇÀ
ÀÏÀÊÀËÎÀÍÐÑÄ¼ËÀÑÄÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS+U3CJ
°Í Athens Lotus HotelÐÑÇÌ Ò»ÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÀÐÑºÏÓÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q ÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÐÖÐÑ¬ÐÄÈÔ
Προαιρετικά προσόντα: ÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»Ô
ÆËÎÐÐÀÔ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία
μας προσφέρει:
q§ÈÐÒ½ÀÌ¬ËÍÆÍÑÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
q§½ÌÈÇÄÏÆÀÐ¼À
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÉºËÈÉÇ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
¤ÀÏÀ¬ÌÓÒºÐÇÀÅÍÏ¬ÊÀÈÌºÍÊÀÑ¬ËÖÀ
ÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐ»ÔÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍIUUQTTXSHS:4.,0
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀPalazzo Del Mare
ÐÑP§ÀÏ¬ÏÈ ÑÇÔ¦Ó×ÇÑÄ¼ÆÈÀÑÇÐÄ×½Ì
Groom
Απαιτούμενα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔËÖÊÄ¼ÍÖ
q¢Ë¬ÕÈÐÑÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÄÑÎÌ ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÇ
ÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ ÆÌÎÐÇÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÄÈÏ½ÐÒÄÑÍÏÍÐ½Ì 
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼ÀÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌ
ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÄºÌÀÃÖÌÀÈÊ½
ÊÀÈÀÀÈÑÇÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÖÄËÈÉ¼ÀÊÀÈÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÄÀÀÈÑÇÑÈÊºÔ
ÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÈÀÏÍÐÓÈÊ»ÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈ
ÍË¿ÊÀË»ÃÈ¬ÒÄÐÇÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÑÍÖÄË¬ÑÇ
Η εταιρία προσφέρει:
q¢ËÊÖÐÑÈÊ½ÀÊºÑÍÀÏÍÕÎÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈÌÀÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌÑÍ
ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÑÍÖÔÐÇÄ¼ÓÀÄÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À 
Ö½ÂÇÑÍÖÏÍØÐÑÀºÌÍÖÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿
Ê ÄÓÏÆ¼ÍÖ ÀÊºÏÍÆËÍÖ  ÐÑÍ link IUUQTTXS
HSSEMX'°ÇË ÅÀÉ
)ÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÀËÖÐ¼ÃÀElectra Hotels & Resorts Ç
ÍÍ¼ÀÃÏÀÐÑÇÏÈÍÍÈÄ¼ÑÀÈÐÑÇÌ Ò»ÌÀ ÑÇÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇ
ÊÀÈÑÇ¯½ÃÍ ÀÌÀ×ÇÑ¬ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÆÈÀÑÈÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊºÔÍÌ¬ÃÄÔÐÑÇÌ Ò»ÌÀ &MFDUSB.FUSPQPMJT 
&MFDUSB1BMBDF &MFDUSB)PUFM ÑÇÒºÐÇ
Καμαριέρας (κωδ. θέσης: ΚΑ)
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
»ÄÑÀÈÏ¼ÀÊÀÒÀÏÈÐÍ¿
q¤ËÈÊ¼ÀºÓÔÄÑÎÌ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ
Στο πλαίσιο της παραπάνω θέσης, η εταιρία
μας προσφέρει: ¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
ÄÏÆÀÐ¼ÀÔ

ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄÈÀÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÇËÎÌÍÌÑÀÔÑÍÌÊÓÃÈÊ½ÑÇÔÒºÐÇÔ ÐÑÍTJUFÀÔXXXFMFDUSBIPUFMTHS
:063'6563&»ÐÑÍlink: IUUQTTXSHS+*QY.°À
ÐÑÍÈÕÄ¼ÀÑÓÌÀÈÑ»ÐÄÓÌÒÀÀÏÀÄ¼ÌÍÖÌÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÒÀÆ¼ÌÄÈ½ÌÍÄÑÈÔÑÍÖÔÖÍÂ»ÅÈÄÔ
ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
5Í Porto Carras Grand Resort ÐÑÇ²ÀËÊÈÃÈÊ» ÑÍ
ÍÍÏÅ½ÑÄÏÍÊÀÈËÇÏºÐÑÄÏÍÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÐÖÆÊÏ½ÑÇÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈÄºÃÏÀ
ÑÍ½ÏÑÍ¦ÀÏÏ¬Ô
Υπάλληλο Τμήματος E-Commerce/E-Sales
(code: ECM)
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÀÌÎÑÀÑÇÔ»ÀÌÎÑÄÏÇÔÐÕÍË»ÔÄÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇ
ÐÑÍ&$PNNFSDFBOE)PTQJUBMJUZ4BMFT.BSLFUJOH
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÌÑÀÄÑ»ÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇ ÐÄ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À ÊÀÈ ÐÄ ÄÆ¬ËÄÔ ÑÍÖÏÈÐÑÈÊºÔ
ÍÌ¬ÃÄÔ
qÌÎÐÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÀÆÍÏ¬Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔPOMJOFUSBWFMBHFOUT
FYUSBOFUT 
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÊÏÀÑ»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÄËÀÑÎÌ
qÌÎÐÇ1.4
qÌÎÐÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔTPDJBMOFUXPSLT
qÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ(PPHMFDBNQBJHOT
q¢ÈÒÖÇÑ»ÆÌÎÐÇÐÄDIBOOFMNBOBHFST
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
®ÈÄÌÃÈÀÅÄÏ½ÄÌÍÈÀÏÀÊÀËÍ¿ÌÑÀÈ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÍÖÌ
ÀÌÀËÖÑÈÊ½ÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÑÍÖÔ ÀÌÀÅºÏÍÌÑÀÔÑÍÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÍÊÓÃÈÊ½Ö½ÂÈÌ
Ñ»ÀÑÍÔÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ÐÑÍlink: IUUQT
TXSHSB$Q9F¸ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÒÀÒÄÓÏÇÒÍ¿Ì
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ¬
Καμαριέρα
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÏÈÄÑ»ÔÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÄÈÏ¼ÀÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÄÖÄËÈÉ¼À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀ
Προσφέρονται:
q ÌÑÀÆÓÌÈÐÑÈÊºÔÀÍÃÍÕºÔ
q³ÏÈÐÑÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
q ÀÐÕ½ËÇÐÇ»ÌÄÔÑÍÌÕÏ½ÌÍ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink: IUUQTTXSHS1KQ/;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 
¤INGLOBEÆÈÀËÍÆÀÏÈÀÐ½ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖÀÐÑºÏÓÌÐÑÇ§¿ÊÍÌÍ ×ÇÑ¬ÖÍÂ»ÅÈÄÔÆÈÀÑÇÌÊ¬ËÖÂÇ
ÑÇÔÒºÐÇÔ
Housekeeper/Καμαριέρας
Περιγραφή εργασίας: ¢¼ÁËÄÂÇÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔ½ËÓÌ
ÑÓÌÕÎÏÓÌÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ ÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ ÊÀÈÃÈÀÑ»ÏÇÐÇÊÀÒÀÏÈ½ÑÇÑÀÔÃÓÀÑ¼ÓÌÀ
Ä¼ÌÀÈÐÄÄÈÅÖËÀÊ»½ÐÍÌÀÅÍÏ¬ÑÖÕºÔÀÐÅ¬ËÄÈÀÔ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÑÇÔÈÃÈÍÊÑÇÐ¼ÀÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
ÀÃÈÀÑÇÏÄ¼ÐÖÌÄÕ»ÐÖÄÑÍÕ»
Περίοδος εργασίας: ½ÑÎÏÀºÓÔÑºËÍÔ
®ÊÑÓÁÏ¼ÍÖ
Τύπος απασχόλησης:Ë»ÏÇÔ
ÓÏÍÇÄÏÇÐ¼ÓÔÇºÏÄÔÑÇÌÄÁÃÍ¬ÃÀ 
Καθήκοντα:
qÀÄËºÆÕÄÈÊÀÒÇÄÏÈÌ¬½ÑÈ½ËÍÈÍÈÃÇ½ÐÈÍÈÕÎÏÍÈ ÐÖÄÏÈËÀÁÀÌÍºÌÓÌÑÓÌÄÐÑÈÀÑÍÏ¼ÓÌ ÑÓÌ
ÆÏÀÅÄ¼ÓÌÏÍÐÓÈÊÍ¿ ÑÓÌÕÎÏÓÌÑÓÌÈÐ¼ÌÓÌ
ÊÀÈÑÓÌÀÈÒÍÖÐÎÌÐÖÌÄÃÏÈ¬ÐÄÓÌºÕÍÖÌÊÀÒÀÏÈÐÑÄ¼
ÐÑÀÏ½ÑÖÀÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
qÀÃÈÀÌºÄÈÑÍÌÅ½ÏÑÍÄÏÆÀÐ¼ÀÔÃ¼ÊÀÈÀÄÑÀÉ¿ÑÍÖ
ÏÍÐÓÈÊÍ¿ÀÄÍÑÄ¿ÄÈÑÈÔÀÌÀÒºÐÄÈÔÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÐÄÊÀÒÀÏÈÐÑºÔÊÀÒÀÏ¼ÐÑÏÈÄÔÊÀÈÊÀÀÏÈºÏÄÔ ÏÍÊÄÈºÌÍÖÌÀÄÈÑÄÖÕÒÄ¼ÇºÆÈÐÑÇÊ¬ËÖÂÇ
qÀÄÈÒÄÓÏÄ¼ÑÍÏÍÐÓÈÊ½ÊÀÈÌÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈ
Ä¼ÌÀÈÊÀÑ¬ËËÇËÀÄÌÃÄÃÖºÌÍÊÀÈ½ÑÈÐÖÍÏÅÎÌÄÑÀÈ
ÄÑÀÏ½ÑÖÀÖÆÈÄÈÌ»ÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
qÀÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÄÑÍÑ»ÀÐÖÌÑ»ÏÇÐÇÔÆÈÀÑÈÔ
ÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÍÖÆ¼ÌÍÌÑÀÈ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈÑÀÁÍÇÒ»ÀÑÀÊÀÈÑÀÖËÈÊ¬ÆÈÀ
ÑÍÌÊÀÒÀÏÈÐ½ÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÄÊÀÒÍÏÈÐºÌÍ
ÑÏ½ÍÆÈÀÑÈÔÊÀÑ¬ËËÇËÄÔÄÏÆÀÐ¼ÄÔÊÀÈ½ÑÈÕÏÇÐÈÍÍÈÍ¿ÌÑÀÈÍÈÐÓÐÑºÔÍÐ½ÑÇÑÄÔ
qÀÄËºÆÕÄÈ½ÑÈÑÀÇÕÀÌ»ÀÑÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÃÈÀÑÇÏÍ¿ÌÑÀÈÐÄÊÀË»ËÄÈÑÍÖÏÆ¼À
qÀÄÈÊÍÈÌÓÌÄ¼ÐÖÕÌ¬ÄÑÇÌÖÍÃÍÕ» ÑÇÐÖÌÑ»ÏÇÐÇ
ÊÀÈÑÇËÈÌÍÒ»ÊÇÆÈÀÌÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÊÀÑ¬ËËÇËÇÊÀÈ
ºÆÊÀÈÏÇÄÑÍÈÀÐ¼ÀÑÓÌÃÓÀÑ¼ÓÌÅÈËÍÉÄÌÍÖºÌÓÌ
q/À ÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ ÑÀ ÀÏ¬ÍÌÀ ÅÈËÍÉÄÌÍÖºÌÓÌ »
Ä¬ÌÃÄÌÍÏÄ¼ÌÀÑÀÄÑÀÅºÏÄÈÐÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇ
qÀÐÖÄÑºÕÄÈÐÄÐÖÌÄÃÏÈ¬ÐÄÈÔÊÀÈÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
½ÓÔÀÀÈÑÄ¼ÑÀÈÀÁÍÇÒ¬ÐÑÇÌÀÍÆÏÀÅ»
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈÑÇÌÍÀË»ÀÏ¬ÃÍÐÇÐÑÍÏÍÐÓÈÊ½
ÑÇÔÁÏÀÃÈÌ»ÔÁ¬ÏÃÈÀÔ
qÀÆÌÓÏ¼×ÄÈÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÏÍÅ¿ËÀÉÇÔÖÏÊÀÆÈ¬Ô
ÊÀÈÀÐÅ¬ËÄÈÀÔÀÀÊÍËÍÖÒÄ¼ÑÈÔÍËÈÑÈÊºÔÊÀÈÑÈÔ
ÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔÑÍÖÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ
qÀÁÍÇÒ¬ÐÄ¬ËËÀÑ»ÀÑÀ ½ÓÔËÖÌÑÇÏ¼ÓÌÊÀÈ
¼ÌÈÀÏ ÕÏÇÐÈÍÍÈÎÌÑÀÔÑÇÌÊÏ¼ÐÇÑÇÔ»ÄÑ¬
À½ÑÈÔÍÃÇÆ¼ÄÔÍÖÃ¼ÌÍÌÑÀÈÀ½ÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇ
qÀÄÉÀÐÅÀË¼×ÄÈ½ÑÈÍÈÄÑÐºÑÄÔÃÓÀÑ¼ÓÌÊÀÈÍËÍÈ½Ô
ÄÉÍËÈÐ½ÔÃÓÀÑ¼ÓÌÀÏºÕÍÌÑÀÈ¬ÌÑÀÐÑÍÌÐÓÐÑ½
ÀÏÈÒ½ ÃÄÌÄ¼ÌÀÈËÄÏÓºÌÀÊÀÈÄ¬ÌÍÍÈÀÃ»ÍÑÄ
ÖËÈÊ¬ËÄ¼ÍÖÌ»Ä¼ÌÀÈÕÀËÀÐºÌÀÌÀÄÌÇÄÏÎÐÍÖÌ
ÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇÀºÐÓÔÆÈÀÄÏÀÈÑºÏÓÃÏ¬ÐÇ
qÀÄÑÍÈ¬×ÄÈÑÀÃÈÀÊÍÐÇÑÈÊ¬ËÍÖËÍÖÃÈÎÌ
qÀ ÀÌÀËÀÁ¬ÌÄÈ ÍÍÈÀÃ»ÍÑÄ ¬ËËÀ ÊÀÒ»ÊÍÌÑÀ
ÍÏ¼×ÍÌÑÀÈÀ½ÑÇÌÏÍØÐÑÀºÌÇ

Απαραίτητα προσόντα:
qÌÎÐÇÄËËÇÌÈÊ»Ô»ÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q ½ÅÍÈÑÍÔÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÔÐÕÍË»Ô»ÃÈÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÀÏ½ÍÈÀÒºÐÇÆÈÀÕÏ½ÌÈÀ
Παροχές:
q§ÈÐÒ½ÔÄÖÏÎÊÀÒÀÏ¬
q Ì¬ËÍÆÀÄÑÀÏÍÐ½ÌÑÀÊÀÈÑÇÌÏÍÙÇÏÄÐ¼À
ÍÈÐÒ½ÔÄ¼ÌÀÈÐÖ×ÇÑ»ÐÈÍÔÀ½ÑÇÌÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇ
ÄÑÇÌÖÍÂ»ÅÈÀ
qÇºÏÄÔÎÏÄÔ ÍÈÖÄÏÓÏ¼ÄÔÀÍ¼ÁÍÌÑÀÈ
ºÉÑÏÀ
qÀÏºÕÄÑÀÈÃÈÀÍÌ» ÀÌÀÌÄÓºÌÀÊÀÈÌÍ¿ÏÈÀ
ÃÈÀÄÏ¼ÐÀÑÀÏÍÐÓÈÊÍ¿ºÐÀÐÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ÄÊËÈÀÑÈÐ½ 57 ÂÖÆÄ¼Í ¬ÌÈÍ
q ÐÅ¬ËÄÈÀ
qÀÏºÕÄÑÀÈÃÈÀÑÏÍÅ» ÆÄ¿ÀÑÀ
ÐÑÀÄÐÑÈÀÑ½ÏÈÀÏÍÐÓÈÊÍ¿
q¢¼ÃÍÀÀÃÄ¼ÀÔ
q¢¼ÃÍÀÇËÇÅÒÄ¼ÐÀÔÀÃÄ¼ÀÔ
qÎÏÍ²ÏÈÐÑÍÖÆºÌÌÓÌ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍlink:
IUUQTTXSHS;(P[
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍElysium Boutique ÐÑÇÌ Ì¬ËÇÂÇ
²ÄÏÐÍÌ»ÐÍÖ¦Ï»ÑÇÔ×ÇÑÄ¼
Καμαριέρες
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q ½ÅÍÈÑÍÔÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»Ô»ÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÔÐÕÍË»Ô
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ¬ÐÖÆÊÏÍÑ»ÀÑÀÀÐÑºÏÓÌ
qÏÍÐÀÏÍÐÑÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÀÏ½ÑÖÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔ
ÊÀÈÀÍÃÍÑÈÊ½ÑÇÑÀ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÎÃÇÔ
ÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÏÆÀÐ¼ÀÔÖ½¼ÄÐÇÕÏ½ÌÍÖ
ÊÀÈÄÄË¬ÕÈÐÑÇÄÍÑÄ¼À
q¨ÖÐÈÊ»ÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÑÀÊ¼ÌÇÐÇÔÊÀÈÀÌ¿ÂÓÐÇÔ
ÁÀÏºÓÌÅÍÏÑ¼ÓÌ
q¥ÐÕÖÏºÔÃÈÀÏÍÐÓÈÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÄÉÖÇÏºÑÇÐÇÔÄËÀÑÎÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÊÀÈÈÀÔÃÄ¿ÑÄÏÇÔ
ÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔ ÏÍÀÈÏÄÑÈÊ¬
Η εταιρία μας προσφέρει:
q®ÈÊÍÌÍÈÊºÔÀÍËÀÁºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
qÈÀÍÌ»ÊÀÈÃÈÀÑÏÍÅ»
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÄÔÄÉºËÈÉÇÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÃÈÀÍÌ»ÔÐÄÊÀÑÍ¼ÊÍÖÔÄÊÑ½Ô
¦Ï»ÑÇÔ
qÓÏÄ¬ÌÄÑÀÅÍÏ¬ÄÖÇÏÄÐÈÀÊ½ËÄÓÅÍÏÄ¼Í
À½ÊÀÈÏÍÔÑÍ¤Ï¬ÊËÄÈÍÊÀÈÑÇÌ Ì¬ËÇÂÇ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ POUIFKPCUSBJOJOH
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÑÀÍÍ¼ÀÃÄÌËÇÏÍ¿ÌÑÈÔÀÏÀ¬ÌÓÏÍÙÍÒºÐÄÈÔÊÀÈÐÑºËÌÍÌÑÀÈÕÓÏ¼ÔÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À 
ÃÄÌÒÀÆ¼ÌÍÌÑÀÈÃÄÊÑ¬ÈÀÀÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÊÀÈ
ÀÈÑ»ÐÄÓÌ ÖÍÕÏÄÓÑÈÊ¬ÄÏ½ÐÅÀÑÇºÆÕÏÓÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÍlinkIUUQTTXSHS7F/.
°ÍPoseidonion Grand Hotel ÐÑÈÔºÑÐÄÔ ÀÍÑÄËÄ¼ºÌÀ
À½ÑÀÊÍÏÖÅÀ¼ÀÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÀÐÑÇÌ¢ËË¬ÃÀ¶ÃÇÀ½ÑÍ
 ½ÑÀÌÉÄÊ¼ÌÇÐÄÑÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í
ºÆÈÌÄÐ¿ÁÍËÍÑÍÖÌÇÐÈÍ¿ÄÑÇÕÀÏÀÊÑÇÏÈÐÑÈÊ»ÑÍÖ
ÀÏÕÈÑÄÊÑÍÌÈÊ»ÐÑÀÏ½ÑÖÀÑÇÔÀËËÈÊ»Ô¯ÈÁÈºÏÀÔ§ÄÑ¬
ÑÇÌÀÌÀÊÀ¼ÌÈÐ»ÑÍÖ ÍÖÍËÍÊËÇÏÎÒÇÊÄÄÄÈÑÖÕ¼À
ÑÍ ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÐ»ÄÏÀÃÈÀÒºÑÄÈÃÓ¬ÑÈÀ
ÊÀÈÐÍÖ¼ÑÄÔ ÇÄÐÓÑÄÏÈÊ»ÃÈÀÊ½ÐÇÐÇÑÓÌÍÍ¼ÓÌ
ÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈÐÄÀ½ËÖÑÇÀÏÍÌ¼ÀÄÑÍÌÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÊÀÈ
ÑÇÌÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖÄÏÈÐÐ½ÑÄÏÀÀ½ÕÏ½ÌÈÀÄÑ¬ÑÇÌ
ÏÎÑÇºÏÀËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÔÑÍÖÑÍ1PTFJEPOJPO(SBOE
)PUFM ÄÉÀÊÍËÍÖÒÄ¼ ÌÀ ÀÍÑÄËÄ¼ ÐÇÄ¼Í ÀÌÀÅÍÏ¬Ô
ÑÓÌÄÑÐÎÌ, ½ÌÑÀÔÑÀÖÑÈÐºÌÍÄÑÇÌÊÍÐÍÍË¼ÑÈÊÇÈÐÑÍÏ¼ÀÑÍÖ
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
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
q±ÂÇË½À¼ÐÒÇÀÄÖÒ¿ÌÇÔ
qÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
Το ξενοδοχείο μας προσφέρει:
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÌÏÍÐ½ÌÑÓÌ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍ link:
IUUQTTXSHS'N-XÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ

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
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHSI,ZX.ÖÐÑ¬ÐÄÈÔÀÀÏÀ¼ÑÇÑÄÔ¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÍÖÃÄÌºÕÍÖÌÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀËÇÅÒÍ¿ÌÖ½ÂÇ
¤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
ÊÀÈÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇÑÍÖÄË¬ÑÇ
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
ºÃÏÀÑÇÌ 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 ÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½
ÐÀÔÐÇÄ¼ÓÀÐÑÍlinkIUUQTTXSHSX%6Y

Η 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»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÐÑÍIUUQTTXSHSL0B3

¤HotelBrain Ä¼ÌÀÈÈÀÀÌÄÉ¬ÏÑÇÑÇÄÑÀÈÏ¼ÀÍÖÄÉÄÈÃÈÊÄ¿ÄÑÀÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÀÌ¬ÑÖÉÇÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊÎÌ
ÍÌ¬ÃÓÌ ÊÀÒÎÔÊÀÈÐÑÇÌÀÏÍÕ»ÐÖÁÍÖËÄÖÑÈÊÎÌ
ÖÇÏÄÐÈÎÌ£ÇÑÍ¿ÌÑÀÈÆÈÀÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ»ÍÌ¬ÃÀÍÖÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈÇ)PUFM#SBJOÐÑÇ
Σκιάθο ÆÈÀÑÇÌÀÏÀÊ¬ÑÓÒºÐÇ
Καμαριέρες(κωδ: ΚΑΜ ΣΚΘ)
Aπαραίτητα προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄÄÈÏ¼ÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÍËÖÑÄËÄ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÄËËÇÌÈÊÎÌÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÍÔÕÀÏÀÊÑ»ÏÀÔ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
Προσφέρονται:
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÍÕÈÊ»ÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
¢¬Ì ÄÈÒÖÄ¼ÑÄ ÌÀ Æ¼ÌÄÑÄ ºËÍÔ ÑÇÔ )PUFM#SBJO 
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀ Ä ÈÀ ÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À ÐÑÍ link: IUUQT
TXSHS0-,G5 ÈÀ ½ËÄÔ ÑÈÔ ÀÈÑ»ÐÄÈÔ ÒÀ ÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í Aelia by Eltheon ÐÑÇ ÀÌÑÍÏ¼ÌÇ 
ÄÈÒÖÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ

Canaves Oia, Luxury Resorts JO4BOUPSJOJ (SFFDF 
MJTUFEBNPOHUIFCFTUIPUFMTJOUIFXPSE JTMPPLJOHGPS
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BTTPDJBUFTGPSUIFTFBTPOPGXIPBSFXJMMJOHUP
MFBSOBOECVJMEVQBTVDDFTTGVMDBSFFSJOIPTQJUBMJUZ
$BOBWFT 0JB PXOT BOE NBOBHFT UISFF MVYVSZ
QSPQFSUJFT UIFDPOUFNQPSBSZ CPVUJRVF$BOBWFT
0JB)PUFM UIFFMFHBOUBOEMVYVSJPVT$BOBWFT0JB
4VJUFT4QBBOEJUTCSBOEOFXFMJUFTVJUFTPOMZ
QSPQFSUZ4VOEBZ4VJUFT5IFDPNQBOZJTBOOPVODJOH
UIFHSBOEPQFOJOHPGJUTCSBOEOFXTUBSQSPQFSUZ 
BDPNQMFYPGMVYVSJPVTQSJWBUFQPPMWJMMBT JO
.BZ"MMQSPQFSUJFTBSFMPDBUFEJOUIFJOUIF
DPTNPQPMJUBOWJMMBHFPG0JB JOUIFOPSUIFSOQBSUPG
4BOUPSJOJ*TMBOE$BOBWFT0JB)PUFM4VJUFTBSF
QSPVENFNCFSTPGTNBMMMVYVSZIPUFMTPGUIFXPSME
Reservations Agent/Supervisor
Position requirements:
qZFBSTNJOJNVNXPSLFYQFSJFODFJOTUBS
QSPQFSUJFTJOUIFTBNFQPTJUJPO
q&YQFSJFODFJO(%4 *%4TBOE)PUFM0QFSBUJOH
4ZTUFNT 0QFSB 'JEFMJPJO1.4LOPXMFEHF
RVBMJGJDBUJPOQSFGFSSFE
q4PMJEDPNNVOJDBUJPOBOEXSJUUFO
BOEQSFTFOUBUJPOTLJMMT
q4USPOHDPNQVUFSTLJMMT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFHSFFLMBOHVBHF
q,OPXMFEHFPGBOBEEJUJPOBMGPSFJHOMBOHVBHF
QSFGFSBCMZGSFODI TQBOJTIPSSVTTJBO 
XJMMCFDPOTJEFSFEBOBTTFU
q5FBNXPSLTQJSJU
Canaves Oia offers:
q0OFNFBMEBJMZ
q"DDPNNPEBUJPOBUQSJWBUFMZPXOFEBQBSUNFOUT
XJUIXJGJBDDFTT
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q4VQQPSUJWFNBOBHFNFOU
q1MFBTBOUXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
*GZPVXBOUUPCFBQBSUPGUIF$BOBWFT0JBUFBN QMFBTF
TFOEVTZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPUIJTlink: IUUQT
TXSHS"SWM"MMBQQMJDBUJPOTBSFTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM
"QQMJDBUJPOTXJUIOPQIPUPOPSSFGFSFODFTQSPWJEFE
XJMMVOGPSUVOBUFMZOPUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO
'PSBOZRVFSJFTQMFBTFGFFMGSFFUPDPOUBDUPVSIVNBO
SFTPVSDFTEFQBSUNFOUBUIUUQDBOBWFTDPNDBSFFST
Ikos ResortsJTB IPTQJUBMJUZDIBJO CBTFEPOBO
JOOPWBUJWF MVYVSZDPODFQUUIBUIBTBMSFBEZCFFO
SFXBSEFEBTPOFPGUIFCFTUSFTPSUTJOUIFXPSME8JUI
UXPCSBOEOFXSFTPSUTPQFOJOHJO$PSGVBOE,PT
BOEXJUIUXPUPQBXBSEFEPOFTJO)BMLJEJLJXF
BSFMPPLJOHGPSUBMFOUFEFOFSHFUJDQSPGFTTJPOBMT
5IFSFIBTOFWFSCFFOBNPSFJOUFSFTUJOHUJNFUP
KPJO*LPT3FTPSUT8FSFPOBEFWFMPQNFOUBMKPVSOFZ
BOEXFBSFOPXSFDSVJUJOHGPS
Housekeeping Manager & Supervisors
'PS PVS OFX MVYVSZ 3FTPSU *LPT "SJB PQFOJOH JO
JO,PT
To succeed in your role, you will need to have:
q3FMFWBOUFYQFSJFODFBTBIPVTFLFFQJOH
TVQFSWJTPSNBOBHFSBUMFBTUZFBSTBMSFBEZ
JOIPTQJUBMJUZ
q1SFPQFOJOHPQFOJOHFYQFSJFODF
XJMMCFDPOTJEFSFEBTBTUSPOHBTTFU
q1SPWFOSFTJMJFODZJOBWFSZEZOBNJDXPSL
FOWJSPONFOU
q1SPWFOMFBEFSTIJQTLJMMTUPNPUJWBUF
BOETVQQPSUUIFJSUFBNT
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGFOHMJTIMBOHVBHF BTFDPOE
MBOHVBHF SVTTJBO  HFSNBO PS GSFODI  XPVME CF
DPOTJEFSFEBTBOBTTFU
Besides the experience and professional
development:0VSDPNQBOZJTHSPXJOHGBTU:PVBSF
HPJOHUPCFQBSUPGUIJTHSPXUIBOEZPVBSFHPJOH
UPIBWFNBOZPQQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBTXFMMBT
QSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOU
The company offers:BDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPO
QBDLBHFJOBEZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMXPSLJOH
FOWJSPONFOU"DDPNNPEBUJPO NFBMTPGGFSFE
"QQMZOPXUPUIFlinkCFMPXIUUQTTXSHSGE,ZF'PS
BOZBEEJUJPOBMJOGP QMFBTFDIFDLIUUQJLPTSFTPSUT
DPNSFTPSUTJLPTBSJB
4UBGGXBOUFEGPSFNQMPZNFOUBUPVSSFTUBVSBOUT
JO.ZLPOPTJOUIFQPTJUPOPG
Reservation Officer
Qualifications required:
q8PSLFYQFSJFODFPGZFBSTJOBTJNJMBS
QPTJUJPO
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGFOHMJTI
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOPSHBOJTBUJPOTLJMMT
q.JDSPTPGUPGGJDFTLJMMT
q5FBNTQJSJU
4FOEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPUIJTlink:
IUUQTTXSHSU&5
MarBella S.A. BIPUFMDPNQBOZUIBUPQFSBUFTJO
BOJEZMMJDMPDBUJPOBUUIFTPVUIFBTUTJEFPG$PSGV
*TMBOEUXPMVYVSJPVT QSPQFSUJFT UIF.BSCFMMB
$PSGV)PUFMBOEUIF.BS#FMMB/JEP4VJUF)PUFM
7JMMBT MBVODIFE.BZ JTOPXSFDSVJUJOHGPS
TFBTPO
Assistant Front Office Manager
Qualifications, skills & role:
q4VQFSWJTFUIFPQFSBUJPOT401TPGSFDFQUJPO 
HVFTUSFMBUJPOT QPSUFSTEPPSNBOUFBN
q3FQPSUUPUIF'SPOU0GGJDF.BOBHFS
q&YDFMMFOUUSBJOJOHTLJMMT
q)JHIBCJMJUZUPNPUJWBUFBOEMFBEUIFUFBN
q)PTQJUBMJUZTDIPPMHSBEVBUFPSIJHIFS
q1SPGFTTJPOBMFYQFSJFODFJOSFMFWBOUQPTJUJPO
GPSBUMFBTUZFBST QSFWJPVTFYQFSJFODF
JOBOJOUFSOBUJPOBMIPUFMDIBJOXPVMECFIJHIMZ
BQQSFDJBUFE
q&YDFMMFOUWFSCBMXSJUUFODPNNBOEPG(SFFL
BOE&OHMJTIMBOHVBHF"EEJUJPOBMMBOHVBHF
LOPXMFEHFXPVMECFDPOTJEFSFEBOFYUSBBTTFU
HFSNBOPSGSFODI 
q)JHIMFWFMPGDPNNFSDJBMBXBSFOFTTBOETBMFT
DBQBCJMJUJFT
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q&YDFMMFOUMFBEFSTIJQ JOUFSQFSTPOBM
BOEDPNNVOJDBUJPOTLJMMT
q.POJUPSTUBGGJOHMFWFMTUPNFFUDPWFS
CVTJOFTTEFNBOET
q$PNNJUNFOUUPEFMJWFSJOHBIJHIMFWFM
PGDVTUPNFSTFSWJDF
q"CJMJUZUPXPSLVOEFSQSFTTVSF
q&YDFMMFOUHSPPNJOHTUBOEBSET
q'MFYJCJMJUZUPSFTQPOEUPBWBSJFUZPGXPSL
TJUVBUJPOT
q)JHIMFWFMPG*5QSPGJDJFODZ
Benefits:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q%ZOBNJDIJHIMZQSPGFTTJPOBMFOWJSPONFOU
q$BSFFSEFWFMPQNFOUQSPHSBN
8FBSFBOFRVBMPQQPSUVOJUJFTFNQMPZFS$BOEJEBUF
EFUBJMTXJMMCFLFQUTUSJDUMZDPOGJEFOUJBM"QQMJDBOUTUIBU
XJMMQSPDFFEUPUIFTFDPOEQIBTFPGUIFSFDSVJUNFOU
QSPDFTTXJMMCFDPOUBDUFEEJSFDUMZCZUIF)3EFQBSUNFOU
UPPSHBOJTFBOJOUFSWJFX JOQFSTPOPSTLZQF 
4FOE ZPVS DW UP UIJT link: IUUQTTXSHS;'&)
1MFBTFGPMMPXVTPOXFCTJUFBOE-JOLFE*OGPSUIF
MBUFTUDPNQBOZOFXTBOEDBSFFSPQQPSUVOJUZVQEBUFT
XXXNBSCFMMBHSXXXNBSCFMMBOJEPHS

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ

Bill & Coo Hotels Mykonos  QSPVE NFNCFST PG
5IF-FBEJOH)PUFMTPGUIF8PSME BSFTFFLJOHGPS
BOFOFSHFUJD
Male Spa
Therapist
The role:5IF4QB5IFSBQJTUQSPWJEFTIJHIMFWFMPG
TFSWJDFBDDPSEJOHUPMFBEJOHIPUFMTPGUIFXPSMEBOE
BOFGGJDJFOUBOEDPVSUFPVTTFSWJDFUPBMMHVFTUT 
JOPSEFSUPNBYJNJ[FUIFPWFSBMMHVFTUFYQFSJFODF
BOEJOUSPEVDFUIFNUPUIFIPUFMTXBZPGMJGFTUZMF
q1FSGPSNTQBUSFBUNFOUT JFIPMJTUJDNBTTBHF 
IPU TUPOFT NBTTBHF  CPEZ  GBDJBM USFBUNFOUT 
UBJMPSFEUPUIFOFFETPGPVSHVFTUT
q"EWJTFUIFDVTUPNFSPGTVJUBCMFNBTTBHFTBOE
PUIFSTQBTFSWJDFTBDDPSEJOHUPUIFJSXJTIFTBOE
OFFET BOEQFSGPSNNBTTBHFTBDDPSEJOHUPDMJFOUT
DPOEJUJPO
q,FFQVQXJUIUIFNBSLFUBOEQSPQPTFOFXQSPEVDUT
BOEUSFBUNFOUT
q#FBXBSFPGBMMIPUFMGBDJMJUJFT TFSWJDFT FWFOUTBOE
PGGFST BOEDPNNVOJDBUFBQQSPQSJBUFMZUPHVFTUT
JOPSEFSUPFOIBODFUIFJSPWFSBMMTUBZ
q#FLOPXMFEHFBCMFPOBMMTQBTFSWJDFTBOESFUBJM
JUFNT  DPNNVOJDBUF FGGFDUJWFMZ XJUI UIF HVFTUT
BOEGPDVTPOSFUBJMTBMFT BEIFSJOHBMXBZTUPUIF
TFSWJDFTUBOEBSETPGUIFSFTPSU
q.BJOUBJOSFUBJMTBMFTUBSHFUTBOECVJMESFUVSOJOH
CVTJOFTTFT
q.BJOUBJOUIFHSPPNJOHBOEQFSTPOBMIZHJFOF
TUBOEBSETBUBMMUJNFTEVSJOHUIFTIJGU
q"DUBTBOBNCBTTBEPSPGUIF#JMM$PPIPUFMTBOE
UIFXFMMOFTTTQBTVJUFT JOUFSNTPGTFSWJDFFYDFMMFODF 
XPSLFUIJDT SFTQPOTJCJMJUZ GMFYJCJMJUZ DPOGJEFOUJBMJUZ
BOEBDIJFWFNFOUPGBOPVUTUBOEJOHHVFTUFYQFSJFODF
q3FTQFDUBMMTFDVSJUZ IFBMUIBOETBGFUZ
SFHVMBUJPOTBOEGJSFQSPDFEVSFT BOESFQPSU
BOZIB[BSET
q'PMMPXIPUFMQPMJDJFT QSPDFEVSFTBOE-)8
TFSWJDFTUBOEBSET
Candidate profile:
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFHSFFLBOEFOHMJTI
MBOHVBHF
q,OPXMFEHFPGBUIJSEMBOHVBHF JFHFSNBO GSFODI 
JUBMJBO SVTTJBO TQBOJTI FUD XJMMCFWBMVFEBDDPSEJOHMZ
q%JQMPNBEFHSFFGSPNUFDIOJDBMTDIPPMPSQSJWBUF
DPMMFHFJOQIZTJPUIFSBQZ BFTUIFUJDT NBTTBHFUIFSBQZ
PSPUIFSSFMBUFEEJTDJQMJOF
q(PPELOPXMFEHFPGDPNQVUFST .JDSPTPGUPGGJDF 
QPXFSQPJOUFUD BOETQBTPGUXBSF
q.JOJNVNZFBSTFYQFSJFODFBTB4QB5IFSBQJTU JO
QSFTUJHJPVTTQBGBDJMJUJFTXJUIJOB IPUFMFOWJSPONFOU
q&YDFMMFOUQIZTJDBMDPOEJUJPO
q1MFBTBOUQFSTPOBMJUZ QPTJUJWFBUUJUVEF 
BOEBTBMFTPSJFOUFENJOETFUUJOH
q&YDFMMFOUDPNNVOJDBUJPOTLJMMT 
QSPGFTTJPOBMJTN BOEBCJMJUZUPEFNPOTUSBUF
QBTTJPO
q"CJMJUZUPDPMMBCPSBUFBOEDPNNVOJDBUFFGGFDUJWFMZ
XJUIPUIFSUFBNNFNCFSTBOEDPNQBOZQFSTPOOFM
q(PPEVOEFSTUBOEJOHPGSFMFWBOUIFBMUIBOETBGFUZ
SFHVMBUJPOTBOEQSPDFEVSFTBOEDBQBCMFPGBEIFSJOH
UPPQFSBUJOHBOENBJOUFOBODFDPNQBOZTUBOEBSET
The company offers:
q$PNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHF
q%ZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMFOWJSPONFOU
q'PPEBDDPNNPEBUJPO
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHSI%W
Kensho’s Boutique Hotel & SuitesJTDVSSFOUMZ
TFFLJOHUPSFDSVJUGPSUIFTFBTPO
Spa Therapists
Mykonos-Kenshǀ Psarou
Position Requirements:
q.JOJNVNFYQFSJFODFPGZFBSTJOBTJNJMBS
QPTJUJPOJOTUBSIPUFMJTOFDFTTBSZ
q"EWBODFEVTFPGFOHMJTIMBOHVBHF
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGGBDJBMCPEZ
USFBUNFOUT
q&YDFMMFOULOPXMFEHFPGNBOJDVSFQFEJDVSF
q&YDFQUJPOBMDPNNVOJDBUJPOTLJMMTBOEHSFBU
DVTUPNFSTFSWJDFTLJMMT
q"QPTJUJWF QVODUVBMBOEQSPGFTTJPOBMBQQSPBDI
q&YDFMMFOUBUUFOUJPOUPEFUBJM QSPCMFNTPMWFS 
UIJOLJOHPVUPGUIFCPY NBLJOHIBQQFOBUUJUVEF
q*NNBDVMBUFQFSTPOBMHSPPNJOHBOE
QSFTFOUBUJPO
q"QPTJUJWFBUUJUVEF FOUIVTJBTUJDQFSTPOBMJUZ
Kensho Hotel offers:
q"DDPNNPEBUJPO
q&YDFMMFOUPQQPSUVOJUJFTGPSDBSFFSQSPHSFTTJPO
q1SPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
$7 SFDPNNFOEBUJPOTBOESFDFOUQIPUPSFRVJSFE
UPlinkIUUQTTXSHS*"0

Αισθητικός-Δυτική Θεσσαλονίκη
(κωδ. θέσης: MED 1207)
Περιγραφή:¨ÀÏÀÊÄ¼ÍÐÑÇÌÄÏÈÍÕ»ÑÇÔÖÑÈÊ»Ô
ÄÐÐÀËÍÌ¼ÊÇÔ ¼ÌÃÍÔÊÀÈÆÄÈÑÍÌÈÊÍ¼Ã»ÍÈÊÀÈÊÍÈ
Ì½ÑÇÑÄÔ ÀÌÀ×ÇÑ¬"ÈÐÒÇÑÈÊ½
Καθήκοντα θέσης:¤ÊÀÑ¬ËËÇËÇÖÍÂ»ÅÈÀÒÀÀÌÀ
Ë¬ÁÄÈÑÇÌÏÍÎÒÇÐÇÊÀËËÖÌÑÈÊÎÌÐÊÄÖÀÐ¬ÑÓÌ
ÐÄÄË¬ÑÄÔÑÍÖÊÀÑÀÐÑ»ÀÑÍÔ§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ 
ÐÖÌÄÕ½ÄÌÍÓÏ¬ÏÈÍ
Απαραίτητα προσόντα:
q°ÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÄÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÄÈÏ¼À
q¥ÃÀÌÈÊ¬Ê¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈÕÄÈÏÈÐÍ¿
ÇËÄÊÑÏÍÌÈÊÎÌÖÍËÍÆÈÐÑÎÌ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇ ÄÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔÃÄÉÈ½ÑÇÑÄÔ
ÍÐÑÍË»ÁÈÍÆÏÀÅÈÊÍ¿ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS&+(PL
¤%PNFT3FTPSUT XXXEPNFTSFTPSUTDPN ÏÍÐËÀ
Á¬ÌÄÈÐÑÍÌºÍÑÇÔÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍDomes Miramare XXX
EPNFTNJSBNBSFDPN BMVYVSZDPMMFDUJPOSFTPSU ºËÍÔ
ÑÇÔ.BSSJPUU*OUFSOBUJPOBM ÐÑÇÌ¦ºÏÊÖÏÀ§ÍÏÀÚÑÈÊÀ
Spa Therapist/Beautician
Προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼À
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ¤¬ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÄÈÏ½
ÐÒÄÑÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ÓÔÄÈËºÍÌÏÍÐ½Ì
qÌÎÐÇÄÖÏÄ¼ÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌ
ÊÀÈÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄ¼ÀÔ
q.BOJDVSF QFEJDVSFÊÀÈÇÈ½ÌÈÍ ÀÐ¬×
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÏÍÎÒÇÐÇÔÊÀÈÎËÇÐÇÔÖÇÏÄÐÈÎÌ
ÊÀÈÏÍØ½ÌÑÓÌ
q¢ÄÈÏ¼ÀÐÄÏÍØ½ÌÑÀ&MFNJTÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÍÏÍÐ½Ì
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¿ÐÇÄÈÎÀÑÍÔ
ÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink:IUUQTTXSHS,1&F[
¤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 
q³ÏÈÐÑÄÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
ÊÀÈÄÖÕºÏÄÈÀË½ÆÍÖ
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:IUUQTTXSHSB:+F¤ÄÑÀÈÏ¼ÀÃÈÀÕÄÈÏ¼×ÄÑÀÈ
½ËÄÔ ÑÈÔ ÀÈÑ»ÐÄÈÔ Ä À½ËÖÑÇ ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ
¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼À ÒÀ Æ¼ÌÄÈ ½ÌÍ Ä ÑÍÖÔ ÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔ
ÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÇÔÒºÐÇÔ
°Í ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍAqua Luxury Suites ÍÖÁÏ¼ÐÊÄÑÀÈ
ÐÑÇÀÌÑÍÏ¼ÌÇ ×ÇÑÄ¼ÌÀÊÀË¿ÂÄÈÑÇÒºÐÇÑÍÖÑÇÔ
Μασέρ/Αισθητικού
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÇÆÍ¿ÄÌÇÄ¼ÏÀÐÄÀÌ¬ËÍÆÇÒºÐÇ
ÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌ
q ½ÅÍÈÑÍÔÐÕÍË»ÔÀÈÐÒÇÑÈÊ»Ô
qÌÎÐÇÃÈ¬ÅÍÏÓÌÄÈÃÎÌÀÐ¬×
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÄÅ¬ÌÈÐÇÊÀÈÐÖÄÏÈÅÍÏ¬
Προσφέρονται:
qÈÀÍÌ»
q¨ÈËÈÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
qÇÌÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇ
ÀÏÀÊÀËÎ½ÓÔÀÍÐÑÄ¼ËÄÑÄÑÍÁÈÍÆÏÀÅÈÊ½ÐÀÔ
ÐÇÄ¼ÓÀÄÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÐÑÍlink: IUUQTTXSHS
XDE2T¸ËÄÔÍÈÀÈÑ»ÐÄÈÔÀÌÑÈÄÑÓ¼×ÍÌÑÀÈÄÀ½ËÖÑÇ
ÄÈÐÑÄÖÑÈÊ½ÑÇÑÀ¤ÄÌÇºÏÓÐÇÒÀÆ¼ÌÄÈÑÇËÄÅÓÌÈÊ¬
½ÌÍÏÍÔÑÍÖÔÖÍÂÇÅ¼ÍÖÔÍÖÀÌÑÀÍÊÏ¼ÌÍÌÑÀÈ
ÐÑÈÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÓÌÒºÐÄÓÌ
Euphoria Retreat-Mystras
Male Spa Therapist
8FBSFMPPLJOHUPSFDSVJU&YQFSJFODFE.BMF.BTTBHF
UIFSBQJTUTXJUIFYDFMMFOULOPXMFEHFPGNBTTBHF
UFDIOJRVFT QBTTJPOGPSIPMJTUJDEJTDJQMJOFT HPPE
LOPXMFEHF PG &OHMJTI 1SFWJPVT FYQFSJFODF JO
IPTQJUBMJUZPSXFMMOFTTJOEVTUSZXPVMECFBQQSFDJBUFE
Key Responsibilities:5IFNBJOKPCEVUJFTJODMVEF
EFMJWFSJOHBTFMFDUJPOPGQSPGFTTJPOBMBOEFOHBHJOH
XFMMOFTTUIFSBQJFTBOENBTTBHFUSFBUNFOUTJOB
TBGFBOEDPNGPSUBCMFNBOOFS6OEFSUIFEJSFDUJPO
PG UIF 4QB .BOBHFS  ZPV XJMM PGGFS B GVMM SBOHF
PGUSFBUNFOUTUPGVMGJMMEJGGFSFOUHVFTUOFFETBOE
PCKFDUJWFTBOEFOTVSFJOEJWJEVBMJ[FEHVFTUTFSWJDF
"EEJUJPOBMRVBMJGJDBUJPOTBOETLJMMT TVDIBTJOTQPSUT
NBTTBHF SFGMFYPMPHZ TIJBUTV ZPHB NZPGBTDJBM
SFMFBTFPS3FJLJ XJMMCFSFHBSEFEGBWPSBCMZ
"QQMZUPlinkIUUQTTXSHSI*9&

.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
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
"OBUUSBDUJWFQBDLBHFPGCFOFGJUTJTPGGFSFEBDDPSEJOH
UPRVBMJGJDBUJPOT4IPVMEZPVXJTIUPCFBNFNCFS
PG)PUFM#SBJO UFBN QMFBTFTFOEVTZPVSDWXJUIB
QIPUPUPlinkIUUQTTXSHS)PTS"MMBQQMJDBUJPOT
XJMMCFUSFBUFEJOUIFTUSJDUFTUDPOGJEFODF$7TXJUIOP
SFGFSFODFDPEFBOEOPUGVMGJMMJOHUIFBCPWFQSFSFRVJTJUFT
XPOUCFUBLFOVOEFSDPOTJEFSBUJPO0SGPMMPXUIFMJOL
CFMPXIUUQIPUFMCSBJODPNDBSFFST
°ÍRenaissance Hotel×ÇÑÄ¼ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Spa Therapist
Προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÇÀÌ¬ËÍÆÇÔÐÕÍË»Ô
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ Ç¬ÏÈÐÑÇ
ÆÌÎÐÇÏ½ÐÒÄÑÇÔÉºÌÇÔÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼
ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ
q¢ÖÀÏÍÖÐ¼ÀÐÑÇ Ä¬ÏÈÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇ
ÃÈÀÏÍÐÓÈÊÎÌÐÕºÐÄÓÌÊÀÈÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
qÌÎÐÇÄÖÏÄ¼ÀÔÆÊ¬ÀÔÒÄÏÀÄÈÎÌ–NBTTBHFT
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
ÐÑÍlinkIUUQTTXSHS7J[C¸ËÀÑÀFNBJMTÍÖ
ÃÄÌÒÀÄÏÈËÀÁ¬ÌÍÖÌÏ½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼ÀÃÄÌ
ÒÀÀÉÈÍËÍÆÍ¿ÌÑÀÈÀ½ÑÍÑ»ÀÀÌÒÏÎÈÌÍÖÃÖ
ÌÀÈÊÍ¿ ¸ËÀ ÑÀ FNBJMT ÒÀ ÀÌÑÈÄÑÓÈÐÑÍ¿Ì Ä
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÊÀÈÐÄÁÀÐ½ÑÇÔÈÃÈÓÑÈÊ»Ô×Ó»Ô
ÑÍÖÊ¬ÒÄÀÑ½ÍÖ
Spa Manager-Κρυοπηγή Χαλκιδικής
°ÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÀÐÑºÏÓÌKassandra Palace Hotel
& SpaÐÑÇÌ ¦ÏÖÍÇÆ»²ÀËÊÈÃÈÊ»Ô×ÇÑ¬ÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
4QB.BOBHFS ÆÈÀÑÇÌÑÍÖÏÈÐÑÈÊ»ÐÄ×½Ì ÆÈÀÌÀ
ÀÌÀË¬ÁÄÈÑÇÌËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÑ»ÀÑÍÔÊÀÈÌÀÄ¼ÌÀÈ
ÖÄ¿ÒÖÌÍÔÆÈÀÑÇÌÀÍÑÄËÄÐÀÑÈÊ»ÍÏÆ¬ÌÓÐÇ ÑÇÃÈÀ
ÕÄ¼ÏÈÐÇÊÀÈÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÑÍÖTQB
ÀÄÍÑÄ¿ÄÈÊÀÈÒÀÅÏÍÌÑ¼×ÄÈÆÈÀÑÇÌÈÊÀÌÍÍ¼ÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÑÇÌÄ¿ÏÖÒÇËÄÈÑÍÖÏÆ¼ÀÑÍÖÕÎÏÍÖ
Απαραίτητα προσόντα υποψηφίων:
q¦¬ÑÍÕÍÔÑÖÕ¼ÍÖÐÕÍË»ÔÒÄÏÀÄÖÑ» 
ÅÖÐÈÊÍÒÄÏÀÄÖÑ»»ÀÈÐÒÇÑÈÊÍ¿
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÄÑÎÌÐÄÀÌÑ¼ÐÑÍÈÕÇ
ÒºÐÇÐÄÉÄÌÍÃÍÕÄ¼Í ÀÐÑºÏÓÌ
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÆÌÎÐÇ
ÄÈËºÍÌÆËÎÐÐÀÔÒÀÄÊÑÈÇÒÄ¼ÈÃÈÀ¼ÑÄÏÀ 
q¦ÀË»ÆÌÎÐÇ¤±.40GGJDF
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÊ»ÐÖÄÏÈÅÍÏ¬ÄÏÍÐÄÆºÌÇ
ÄÅ¬ÌÈÐÇ ÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀ
ÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔÄÑÍÖÔÐÖÌÀÃºËÅÍÖÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÄÄÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ
ÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔÄÐÊÍ½ÑÇÌÄÉÖÇÏºÑÇÐÇ
ÑÓÌÄËÀÑÎÌÊÀÈÄÃÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÏÍÐÅÍÏ¬
ÖÇÏÄÐÈÎÌÖÂÇËÎÌÏÍÃÈÀÆÏÀÅÎÌ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÀÊºÑÓÌTQB ÀÐ¬× 
ÒÄÏÀÄ¼ÄÔÏÍÐÎÍÖÐÎÀÑÍÔ ÄÏÈÍ¼ÇÐÇÔ
ÍÍÏÅÈ¬ÔÊÑË ÊÀÈÏÍÎÒÇÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌ
ÊÀÈÖÇÏÄÐÈÎÌ
q¢¿ÏÄÐÇ ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÊÀÈÄ¼ÁËÄÂÇÏÍÐÓÈÊÍ¿
q³ÏÈÐÑÄÔÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÊÀÈÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
ÄÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÀÌÒÏÓ¼ÌÍÖÃÖÌÀÈÊÍ¿ 
ÀÌ¬ÒÄÐÇÔÀÏÍÃÈÍÑ»ÑÓÌÊÀÈÃÇÈÍÖÏÆ¼ÀÔÐÑ½ÕÓÌ
ÐÑÇÌÍ¬ÃÀ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÐÑÀËÄÈÑÍÖÏÆÈÊ¬Ï½
ÑÖÀ ÑÍÖ ÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍÖ  À¿ÉÇÐÇ ÑÓÌ ÓË»ÐÄÓÌ
ÊÀÈÏÍÐ»ËÓÐÇÐÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇÑÓÌÍÈÍÑÈÊÎÌÊÀÈ
ÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÐÑ½ÕÓÌÑÇÔÄÈÕÄ¼ÏÇÐÇÔ
¡ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÄÄÈÒÖÇÑ»Ï½ÐÅÀÑÇÅÓÑÍÆÏÀÅ¼À
ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS8L7
Andronis Exclusive JT DVSSFOUMZ SFDSVJUJOH GPS
TFBTPOB
Spa Manager
'PSJUTOFXQSPQFSUZ
Entry requirements:
q&YQFSJFODFJOB PS CPVUJRVFIPUFM
FOWJSPONFOU
q1SFPQFOJOHFYQFSJFODFXJMMCFDPOTJEFSFE
BTBOBTTFU
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGUIFFOHMJTIMBOHVBHF 
CPUITQPLFOBOEXSJUUFO
q'PMMPXBMMDPNQBOZQPMJDJFTBOEQSPDFEVSFT
q.BOBHFUIF4QBBOEUFBNPGUIFSBQJTUT
UPSFBDITFUQFSGPSNBODFHPBMT
q)PME3FWFOVFNBOBHFNFOUGPSBMMTQBTFSWJDFT
BOEFOTVSFTQBQSPGJUBCJMJUZ
q.BJOUBJODPOGJEFOUJBMJUZPGQSPQSJFUBSZ
JOGPSNBUJPOQSPUFDUDPNQBOZBTTFUT
q8FMDPNFBOEBDLOPXMFEHFBMMHVFTUT
BDDPSEJOHUPDPNQBOZTUBOEBSETBOUJDJQBUF
BOEBEESFTTHVFTUTTFSWJDFOFFET
q5IBOLHVFTUTXJUIHFOVJOFBQQSFDJBUJPO4QFBL
XJUIPUIFSTVTJOHDMFBSBOEQSPGFTTJPOBMMBOHVBHF
q%FWFMPQBOENBJOUBJOQPTJUJWFXPSLJOH
SFMBUJPOTIJQTXJUIPUIFST
q4UBOE TJU PSXBMLGPSBOFYUFOEFEQFSJPE
PGUJNFHSBTQ UVSO BOENBOJQVMBUFPCKFDUT
PGWBSZJOHTJ[FBOEXFJHIU
q.PWF MJGU DBSSZ QVTI QVMM BOEQMBDFPCKFDUT
We offer:
q5IFQSPWJTJPOPGVOJGPSNT
q.FBMPOEVUZ
q"DDPNNPEBUJPOQSPWJEFEXJUI"$ XJGJ
BOEMBVOESZBDDFTT
q$PNQFUJUJWFTBMBSZ
1MFBTFTFOEZPVSDWXJUIBSFDFOUQIPUPUPlink
IUUQTTXSHSWX.S3FTVNFTUIBUEPOPUDPNQMFUF
UIFSFRVJSFNFOUTPSIBWFOPSFDFOUQIPUPJODMVEFE
XJMMCFOPUUBLFOJOUPDPOTJEFSBUJPO
"OESPOJT&YDMVTJWFJTBOFRVBMFNQMPZNFOUPQQPSUVOJUZ
BOEBGGJSNBUJWFBDUJPOFNQMPZFS8FEPOPUEJTDSJNJOBUF
POUIFCBTJTPGSBDF BHF TFYVBMPSJFOUBUJPO NBSJUBM
TUBUVT OBUJPOBMPSJHJO QSFHOBODZ DPMPS DJUJ[FOTIJQ
PSBOZPUIFSHSPVQQSPUFDUFECZUIFMBX
Spa Therapist(Φισκάρδο Κεφαλονιάς)
´ÌÀÀ½ÑÀÊÀË¿ÑÄÏÀSFTPSUTÑÍÖ¥ÍÌ¼ÍÖ ÆÌÓÐÑ½
ÆÈÀÑÇÌÍÌÀÃÈÊ»ÑÍÖÑÍÍÒÄÐ¼ÀÊÀÈÃÈÀÊÄÊÏÈºÌÍ
ÆÈÀÑÇÌ ÖÂÇË» ÍÈ½ÑÇÑÀÖÇÏÄÐÈÎÌÑÍÖ ÄÃÎ ÊÀÈ
ÐÖÌÀÑ¬ºÑÇÐÑÍÊÍÐÍÍË¼ÑÈÊÍ¨ÈÐÊ¬ÏÃÍÑÇÔ
¦ÄÅÀËÍÌÈ¬Ô ÑÍÉÄÌÍÃÍÕÄ¼ÍEmelisse Art Hotel ÑÇÔ
ÍÈÊÍÆºÌÄÈÀÔ°ÐÈ¬ÏÀ Ã¼ÌÄÈÑÇÃÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÐÄË¼ÆÍÖÔ
ÊÀÈÈÊÀÌÍ¿Ô ÌÀÐÖÄÑ¬ÐÕÍÖÌÐÑÇÌÍ¬ÃÀÍÖÒÀ
ÐÖÌÑÄËºÐÄÈÐÄ¼ÀÀÊ½ÀÍË¿ÄÑÖÕÇºÌÇÕÏÍÌÈ¬ 
ÑÍÊÀËÍÊÀ¼ÏÈÑÍÖÑÍ&NFMJTTF"SU)PUFMÒÀ
ÀÌÑÈÄÑÓ¼ÐÄÑÄÑÇÏ½ÊËÇÐÇÑÍÖÌÀÀÌÑÀÄÉºËÒÄÑÄ
ÐÑÈÔÖÂÇËºÔÀÀÈÑ»ÐÄÈÔÑÓÌÄËÀÑÎÌÄÌ½ÔMVYVSZ
CPVUJRVFIPUFMÃÓÀÑ¼ÓÌ ÀÍÊÑÎÌÑÀÔÄÏÀÈÑºÏÓ
ÆÌÎÐÇÀËË¬ÊÀÈÑÀÏÍÌ½ÈÀÈÀÔÀÌÀÆÌÓÏÈÐºÌÇÔ
ÐÑÀÃÈÍÃÏÍ¼ÀÔÐÑÍÌÉÄÌÍÃÍÕÄÈÀÊ½ÕÎÏÍ

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

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»DWÐÑÍlink: IUUQTTXSHS;5Y1
Ikos Resorts JTB IPTQJUBMJUZDIBJO CBTFEPOBO
JOOPWBUJWF  MVYVSZ DPODFQU UIBU IBT BMSFBEZ CFFO
SFXBSEFEBTPOFPGUIFCFTUSFTPSUTJOUIFXPSME 
8JUIUXPCSBOEOFXSFTPSUTPQFOJOHJO$PSGVBOE
,PTBOEXJUIUXPUPQBXBSEFEPOFTJO)BMLJEJLJ
XFBSFMPPLJOHGPSUBMFOUFEFOFSHFUJDQSPGFTTJPOBMT
5IFSFIBTOFWFSCFFOBNPSFJOUFSFTUJOHUJNFUPKPJO
*LPT3FTPSUT8FSFPOBEFWFMPQNFOUBMKPVSOFZBOE
XFBSFOPXSFDSVJUJOHGPS
Spa Manager & Assistant Spa Manager
5IJTJTBGJYFEUFSNSPMFXJUIBMPOHEVSBUJPOGPS
PVSOFXMVYVSZ*LPT"SJBSFTPSUJO,PTPQFOJOHJO
.BZ
About the role::PVBSFSFTQPOTJCMFGPSPWFSTFFJOHBMM
TQBPQFSBUJPOTUPEFMJWFSBOFYDFMMFOUHVFTUFYQFSJFODF
:PVXJMMBMTPCFSFRVJSFEUPFWBMVBUFHVFTUTBUJTGBDUJPO
BOETFUEFQBSUNFOUUBSHFUTBOEPCKFDUJWFT4QFDJGJDBMMZ 
ZPVXJMMCFSFTQPOTJCMFGPSQFSGPSNJOHUIFGPMMPXJOH
UBTLTUPUIFIJHIFTUTUBOEBSET
Some of the goals you will be having:
q.BOBHFUIFTQBBOEUFBNPGUIFSBQJTUT
UPSFBDITFUQFSGPSNBODFHPBMT
q)PMESFWFOVFNBOBHFNFOUBOE1-SFTQPOTJCJMJUZ
GPSBMMTQBTFSWJDFTFOTVSFTQBQSPGJUBCJMJUZ
q*OTUJMMCSBOETUBOEBSETUPNBJOUBJORVBMJUZ
BOETFSWJDFFYDFMMFODFJOUIFEBJMZPQFSBUJPO
q)JSF USBJOBOETVQFSWJTFTQBQFSTPOOFM
q)BOEMFDVTUPNFSTSFRVFTUTBOEDPNQMBJOUT
XJUIBOFYDFQUJPOBMMZQSPGFTTJPOBMNBOOFS
q3FQPSUUP)PUFM.BOBHFSPOLFZTFSWJDFT
BOE1-POBTDIFEVMFECBTJT
To succeed in your role, you will need to have:
q3FMFWBOUFYQFSJFODFJOTUBSIPUFMTQBPSXFMMOFTT
SFMBUFECVTJOFTT BUMFBTUZFBST
q#FBVUZBOENBTTBHFRVBMJGJDBUJPO
XPVMECFDPOTJEFSFEBTBOFYUSBBTTFU
q,OPXMFEHFBCMF JO TQB TBMFT BOE NBSLFUJOH
FYQFSJFODF CVEHFUJOHBOEGJWFTUBSDVTUPNFSTFSWJDF
q$PNQFUFOUXJUI.JDSPTPGU4VJUF 8PSE &YDFM 
1PXFS1PJOU 0VUMPPL BOETQBTPGUXBSF
q'MVFOUJO&OHMJTIBOE(SFFL"EEJUJPOBMLOPXMFEHF
PG3VTTJBOXPVMECFDPOTJEFSFEBQMVT
Besides the experience and professional
development:0VSDPNQBOZJTHSPXJOHGBTU:PV
BSFHPJOHUPCFQBSUPGUIJTHSPXUIBOEZPVBSF
HPJOHUPIBWFNBOZPQQPSUVOJUJFTGPSQFSTPOBMBT
XFMMBTQSPGFTTJPOBMEFWFMPQNFOU5IFDPNQBOZ
PGGFSTBDPNQFUJUJWFSFNVOFSBUJPOQBDLBHFJOB
EZOBNJDBOEIJHIMZQSPGFTTJPOBMXPSLJOHFOWJSPONFOU
"DDPNNPEBUJPOBOENFBMTPGGFSFE
"QQMZOPXUPUIF link CFMPXIUUQTTXSHSD:C,1 'PS
BOZBEEJUJPOBMJOGP QMFBTFDIFDLIUUQJLPTSFTPSUT
DPNSFTPSUTJLPTBSJB

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Valet Attendants
Προσωπικό Πλυντηρίου
+PJOPVSUFBNFour Seasons Astir Palace Hotel Athens
JTMPPLJOHGPSUBMFOU8FBSFJOWJUJOHFOFSHFUJDBOE
UBMFOUFEDBOEJEBUFT XJUIIPTQJUBMJUZDVMUVSF QPTJUJWF
BUUJUVEF  DVTUPNFS TFSWJDF TQJSJU BOE QBTTJPO GPS
FYDFMMFODFUPKPJOUIFEZOBNJDUFBNPG'PVS4FBTPOT
%PFTUIJTTPVOEMJLFZPV 5IFOXFXBOUUPIFBSGSPN
ZPV*GZPVXBOUUPCFQBSUPGUIJTVOJRVFPQQPSUVOJUZ
POUIFHSFFLSJWJFSB BMMZPVOFFEUPEPJTUPTFOEVT
ZPVSVQEBUFEDWUPlink:IUUQTTXSHS(ZP'4FMFDUFE
DBOEJEBUFTTIBMMCFDPOUBDUFEUPBUUFOEBOJOUFSWJFX
¤Auto Marin A.EÀÌÀ×ÇÑ¬
Υπάλληλο Καθαρισμού
με δίπλωμα οδήγησης
ÄÏÈÍÕ»¡½ÏÄÈÀÏÍ¬ÐÑÈÀ
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXS
HS;QS$ÈÀÄÖÊÀÈÏ¼ÄÔÊÀÏÈºÏÀÔÐÑÇÌ"VUP.BSJO"&
ÄÈÐÊÄÅÒÄ¼ÑÄÑÇÌÈÐÑÍÐÄË¼ÃÀÀÔXXXBVUPNBSJO
HSÑÇÌÀÉÈÍË½ÆÇÐÇÑÓÌÁÈÍÆÏÀÅÈÊÎÌÒÀÑÇÏÇÒÄ¼
À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀ

ΜΟΔΑ

¤ Bergmann Kord ÍÖÀÌ»ÊÄÈÐÑÍÌ½ÈËÍÑÇÔ,PSE
(SPVQ ÄÌÃÈÀÅºÏÄÑÀÈÌÀÏÍÐË¬ÁÄÈ
Κομμώτριες(κωδικός: ΚΟ15)
Περιγραφή θέσης:¤Ê¬ÑÍÕÍÔÑÇÔÒºÐÇÔÒÀÀÀ
ÐÕÍËÇÒÄ¼ ÐÑÍ Ñ»À ÑÇÔ ÑÏÈÕÍÑÄÕÌÈÊ»Ô  ½ÍÖ ÊÀÈ
ÒÀÄÊÀÈÃÄÖÑÄ¼ÐÑÈÔÌÄ½ÑÄÏÄÔÑÄÕÌÈÊºÔÄÅÀÏÍÆºÔ
ÏÍÐÒÄÑÈÊ»ÔÀËËÈÎÌ
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÊÍÓÑÈÊ»Ô
qÌÎÐÄÈÔÊÀÈÄÄÈÏ¼ÀÐÑÇÌÊÍÓÑÈÊ»ÑºÕÌÇ
qÈ¬ÒÄÐÇÆÈÀÄÊ¬ÒÇÐÇÌºÓÌÑÄÕÌÈÊÎÌ
qÄËÀÑÍÊÄÌÑÏÈÊ»ÀÌÑ¼ËÇÂÇ
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿ÀÊÀÈÃÈ¬ÒÄÐÇÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q¢ÉÀÈÏÄÑÈÊ»ÏÍÅÍÏÈÊ»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÍÏÆ¬ÌÓÐÇÔÊÀÈÏÍÆÏÀÀÑÈÐÍ¿
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÏÍÐÀÏÍÆ»ÔÊÀÈÀÌÑÀ½ÊÏÈÐÇÔ
ÐÄÌºÀÏ½ÑÖÀÊÀÈÃÈÀÃÈÊÀÐ¼ÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÀÌ¬ËÇÂÇÔÄÖÒÖÌÎÌ
q¤ËÈÊ¼ÀÄÑÎÌ
Προσφέρονται:
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
qÖÌÄÕ»ÔÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
q¿ÆÕÏÍÌÍÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
#ÈÍÆÏÀÅÈÊ¬ÐÑÍlink:IUUQTTXSHS"#(T+»ÑÇ
ËÄÅÓÌÈÊ¬ ÐÑÍ   ¤ #FSHNBOO ,PSE
ÑÇÏÄ¼À½ËÖÑÇÄÕÄ¿ÒÄÈÀÆÈÀ½ËÀÑÀÁÈÍÆÏÀÅÈÊ¬
#FSHNBOO,PSE¦ÇÅÈÐ¼ÀÔ ²ÀË¬ÌÃÏÈ°ÇË
 ¨ÀÉXXXLPSEHS

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018

25

Μικρές αγγελίες εργασίας
LOGISTICS

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

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

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. Βιογραφικά
στο link: 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. Βιογραφικά σημειώματα στο link: https://swr.
gr/F2lgw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος ψηφιακών εκτυπώσεων-γραφίστας για τη διαδικασία
σχεδιασμού ή/και παραγωγής ψηφιακών
εκτυπώσεων σε περιβάλλον απαιτήσεων και σύγχρονης τεχνολογίας. Καλές
γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών
υπολογιστών, προαιρετικά γραφιστικής,
social media. Τηλ.: 22940 99026. https://
swr.gr/MxfOE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια
από διαφημιστική εταιρία στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση.
Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών, άριστη
γνώση των προγραμμάτων του Adobe
Suite (Photoshop, Illustrator, InDesign).
Απαραίτητη η αποστολή portfolio. https://
swr.gr/64KuF
ΖΗΤΕΙΤΑΙ senior graphic designer από
διαφημιστική εταιρία. Γνώσεις: Adobe
Suite MAC, motion και video skills using
after effects, σχεδιασμός web και digital
content, αγγλικά. Προϋπηρεσία σε διαφημιστική εταιρία. Βιογραφικά στο link:
https://swr.gr/bI9Rs
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος γραφίστας/τρια
από διαφημιστική εταιρία στο κέντρο
της Θεσσαλονίκης για πλήρη απασχόληση.
Προϋπηρεσία άνω των 2 ετών, άριστη
γνώση των προγραμμάτων: Adobe Suite
(Photoshop, Illustrator, InDesign). Απαραίτητη αποστολή portfolio. Βιογραφικά
στο link: https://swr.gr/5bnml
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραφίστας από εταιρία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού HR
για λογαριασμό πελάτης της με γνώσεις
Illustrator και Photoshop και εμπειρία
τουλάχιστον 4 χρόνων για απογευματινή
εξωτερική ή μόνιμη απασχόληση. Κωδικός θέσης: Graf.2. https://swr.gr/EMyH7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δακτυλογράφος-γραφίστας
από τον ιατρικό σύλλογο Ε.Ε.ΛΙ.Α. (Κύπρου 4, Αθήνα) με μεγάλη εμπειρία στη
σελιδοποίηση και στη διαμόρφωση
κειμένου περιοδικών-βιβλίων. Υποχρεωτικά κάτοικος μεταξύ Αμπελοκήπων
και Αμαρουσίου. Τηλ.: 210 6718080.
https://swr.gr/E-

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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές ΕΠΑΛ ειδικότητας ναυτιλιακών και μηχανολογίας από
φροντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς και Νίκαια. https://swr.gr/RQCzA
ZHTΟΥΝTAI φυσικοί, χημικοί από φροντιστηριακό όμιλο. Περιοχές: Πειραιάς
και Νίκαια. https://swr.gr/jLrso
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTEITAI φιλόλογος με εμπειρία στη
μελέτη όλων των τάξεων του δημοτικού, κάτοικος Καλλιθέας ή γειτονικών
περιοχών. https://swr.gr/Wgr7Z
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές/τριες αγγλικών,
γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών, ισπανικών από τον εκπαιδευτικό όμιλο Γράψα
για όλη την Αττική. Πλήρης ασφάλιση, επιδόματα, δώρα, bonus. Τηλ.: 210 7565300.
https://swr.gr/2hWkT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ψυχολογίας με
εμπειρία στη διδασκαλία πανεπιστημιακών μαθημάτων αναφορικά με τις
κατατακτήριες εξετάσεις των τμημάτων
ψυχολογίας τόσο του Παντείου, όσο και
του ΕΚΠΑ. Αναλυτικότερα τα μαθήματα
είναι γνωστική, κοινωνική, της προσωπικότητας. https://swr.gr/gWXkx
ZHTEITAI παιδαγωγός για μελέτη και
φύλαξη 7χρονου παιδιού καθημερινά
17:00-19:30. Περιοχή: Νέος Κόσμος.
Τηλ.: 6936 008185. https://swr.gr/ZT8aL
ΖΗΤΕΙΤΑΙ δάσκαλος/α για εργασία σε
κέντρο μελέτης με εμπειρία. Κάτοικος
Καλλιθέας ή γύρω περιοχών. https://
swr.gr/E6CKN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής/τρια αγγλικών με
εμπειρία στην προετοιμασία για πτυχία
γλωσσομάθειας για μερική απασχόληση
σε ΚΞΓ. Απαραίτητη η θετική διάθεση και η
εξοικείωση με τη χρήση νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση. https://swr.gr/somOG
ΖΗΤΕΙΤΑΙ φιλόλογος με διδακτική
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από
κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερινή απασχόληση με παιδιά γυμνασίου.
https://swr.gr/jRQq6

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

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία με έδρα τον Πειραιά
ασφαλιστής-ασφαλίστρια. Απαραίτητα
προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ, άριστη
γνώση της αγγλικής γλώσσας, άριστη
γνώση χειρισμού Η/Υ, ισχυρός επικοινωνιακός χαρακτήρας. https://swr.gr/9z8fr

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

ΖΗΤΕΙΤΑΙ μαθηματικός με διδακτική
εμπειρία δύο τουλάχιστον ετών από
κέντρο μελέτης για τρίωρη καθημερινή μεσημεριανή απασχόληση με παιδιά
γυμνασίου. https://swr.gr/hfEtc
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI καθηγήτριες πτυχιούχοι
αγγλικής φιλολογίας για εργασία σε
φροντιστήριο στη Θεσσαλονίκη για τη
σχολική χρονιά 2018-2019. Απαραίτητη η δυνατότητα διδασκαλίας όλων των
επιπέδων, η χρήση ηλεκτρονικών μέσων
και η διάθεση για συνεργασία. https://
swr.gr/b92Ly
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγητής ξενοδοχειακών
σπουδών από αθηναϊκό εκπαιδευτικό
όμιλο. Επιθυμητή η προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση. Κωδικός: KΞ_07_2018.
https://swr.gr/2VfOB
ZHTΟΥΝTAI καθηγητές αγγλικών, γαλλικών και άτομο για συνδυαστικά καθήκοντα γραμματείας-διδασκαλίας από
καταξιωμένο όμιλο στα νότια προάστια.
Σοβαρές προτάσεις, σταθερή συνεργασία, εργασιακό ήθος, καλό βιογραφικό.
Άδεια προτιμητέα. Μισθός, ΙΚΑ, συστάσεις.
https://swr.gr/pAM89
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καθηγήτρια αγγλικών όλων
των επιπέδων με τεκμηριωμένη προϋπηρεσία από κέντρο ξένων γλωσσών στην
περιοχή της λεωφ. 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
ZHTEITAI από αντιπροσωπεία υλικών
εκτύπωσης για γραφικές τέχνες άτομο
με προϋπηρεσία άνω των 2 ετών σε
θέση αποθηκάριου, παραγγελιοληψίας,
τιμολόγησης, διευθέτησης διανομών.
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
ZHTEITAI 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. Βιογραφικά στο link: 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
ZHTΟΥΝTAI 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. Βιογραφικά
στο link: https://swr.gr/DKiYy
ZHTΟΥΝTAI 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. Βιογραφικά στο link:
https://swr.gr/qXUAo
ZHTΟΥΝTAI 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 από εταιρία γραμματέας
εμπορικού οργανωτική, επικοινωνιακή,
απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης
για το εμπορικό τμήμα. Αρμοδιότητες:
παρακολούθηση αλληλογραφίας, διαχείριση υπάρχοντος πελατολογίου, σύνταξη
προσφορών, διαχείριση παραγγελιών
e-shop. Απαραίτητες γνώσεις Ms Office,
CRM, αγγλικών. https://swr.gr/KB572
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας από εκδοτική
εταιρία στο Κορωπί. Βασικός μισθός.
Προϋπηρεσία απαραίτητη. Θα προτιμηθούν υποψήφιες από κοντινές περιοχές.
Κωδικός θέσης: Secr0918. Βιογραφικά
στο link: https://swr.gr/dbNkx

ZHTΟΥΝTAI από τη Spartan Security, η
οποία εδρεύει στο κέντρο της Αθήνας,
υπάλληλοι γραφείου δίπλα στο μετρό
Συγγρού-Φιξ. Πρόκειται για μία εκ των
δυναμικότερων και μακροβιότερων ελληνικών επιχειρήσεων ασφαλείας με
σημαντικές διακρίσεις και εκατοντάδες
μακροχρόνιες συνεργασίες. https://swr.
gr/s5AFk
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραμματείαςεξυπηρέτησης πελατών από ιδιωτικό
ΚΤΕΟ στη Θεσσαλονίκη. Απαραίτητη
η προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε
ιδιωτικό ΚΤΕΟ με ελαφρά και βαρέα
οχήματα. https://swr.gr/RCyJM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία έμπειρη πωλήτριατηλεφωνήτρια για επιβεβαίωση και διαχείριση παραγγελιών και καταχωρίσεις.
Παρέχεται σταθερός μισθός, bonus και
ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι
από τη στάση μετρό «Κεραμεικός». Tηλ.:
210 3460132. https://swr.gr/SXbmt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μελετητική εταιρία που
αναλαμβάνει δημόσια και ιδιωτικά έργα
άτομο για γραμματειακή υποστήριξη. Προηγούμενη προϋπηρεσία σε δημόσιους
διαγωνισμούς μελετών και σπουδές
σχετικές με το αντικείμενο του μηχανικού θα εκτιμηθούν ιδιαιτέρως. https://
swr.gr/TCrX1
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI από διαφημιστική εταιρία
άτομα για τη στελέχωση τηλεφωνικού
κέντρου (όχι πωλήσεις). Παρέχεται
σταθερός μισθός και ασφάλιση. Άμεση πρόσληψη. Απέναντι από τη στάση
μετρό «Κεραμεικός». Τηλ.: 210 3460132.
https://swr.gr/nkK86
ΖΗΤΕΙΤΑΙ γραμματέας διευθύνσεως
που να γνωρίζει γερμανικά από όμιλο
επιχειρήσεων. https://swr.gr/OHLTg
ZHTEITΑΙ από κατασκευαστική εταιρία
δημοσίων έργων γραμματέας με άριστη γνώση Η/Υ (MS Office). Επιθυμητή
η γνώση ξένων γλωσσών. https://swr.
gr/FDNK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από
εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στο
αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Απαραίτητα: απόφοιτος τουριστικής σχολής ή
σχολής Οικονομίας και Διοίκησης, πολύ
καλή γνώση αγγλικών, γνώση χρήσης
Η/Υ, δίπλωμα οδήγησης Β’ κατηγορίας,
προϋπηρεσία. https://swr.gr/ljis7
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εκπαιδευτικό όμιλο
στο κέντρο υπάλληλος γραμματειακής
υποστήριξης με γνώση Η/Υ, αγγλικών
και διετή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση
φροντιστηρίου για πλήρη απασχόληση.
https://swr.gr/37hDi
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από την
Ευρωγνώση Καλαμαριάς για απογευματινή μερική απασχόληση (υποδοχή και
εξυπηρέτηση μαθητών). Άριστη γνώση
αγγλικών (κάτοχος Proficiency) και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (MS
Office, internet). https://swr.gr/uQLTC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία στον χώρο των
οδοντιατρικών, υπάλληλος γραφείου
έμπειρος στα logistics. Άριστες οργανωτικές ικανότητες και άνετη χρήση του
Office. Η γνώση χρήσης Softone και της
οδοντιατρικής θα θεωρηθούν επιπλέον
προσόντα. https://swr.gr/sGznD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου σε
γραφείο στον Άγιο Δημήτριο για ημιαπασχόληση. Άριστη γνώση Word, Excel
και Power Point. Η γνώση γραφιστικής
θα εκτιμηθεί. https://swr.gr/kPTKQ
ZHTEITAI άτομο με άριστη γνώση αγγλικών
καθώς και Η/Υ κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου από εταιρία δομικών υλικών στα
Καλύβια Αττικής για το τμήμα πωλήσεων.
Εσωτερική και εξωτερική εργασία. Κάτοικος γύρω περιοχών. https://swr.gr/kFbe3
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ZHTEITAI από εταιρία εκπαιδευτικού
λογισμικού υπάλληλος γραφείου με καλή
γνώση photoshop και flash. https://swr.
gr/vM6g8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ωδείο βυζαντινής μουσικής και παραδοσιακών οργάνων, άμεσα
γραμματέας για 5ωρη απογευματινή
απασχόληση. Απαραίτητα προσόντα:
καλή γνώση Η/Υ και αγγλικών. Δεκτά
βιογραφικά μόνο από Βόρεια Προάστια.
https://swr.gr/ximK8
ZHTEITAI από εταιρία πληροφορικής
στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης και
customer service (full time). Απαραίτητα
προσόντα: αγγλικά, χρήση Η/Υ (office suite),
προϋπηρεσία ενός τουλάχιστον έτους και
κάρτα ανεργίας. https://swr.gr/4LG87
ZHTΟΥΝTAI 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 από εκπαιδευτικό οργανισμό,
άτομο για υποδοχή-γραμματεία. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση, διαχείριση
τηλεφωνικού κέντρου, διαχείριση αλληλογραφίας, γνώση υπολογιστή, γνώση
αγγλικών, με άνεση στην επικοινωνία
και ευχέρεια λόγου. https://swr.gr/o7i0f
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, άριστη γνώση Word, Excel,
Internet, επιθυμητή γνώση αγγλικών,
επιθυμητή γνώση ERP, ανεπτυγμένη
ικανότητα επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης. Είδος εργασίας: πλήρης
απασχόληση. Περιοχή Καβάλα. https://
swr.gr/lDp62
ΖΗΤΕIΤΑΙ προσωπική βοηθός-γραμματέας, απόφοιτη ΕΠΑΛ-ΤΕΙ πληροφορικής.
Γνώση Ms Office, αγγλικών και ευχέρεια
στην επικοινωνία. Ευέλικτη απασχόληση.
https://swr.gr/caNK2
ΖΗΤΕΙΤΑΙ στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης από εταιρία HR για λογαριασμό
πελάτη της, ΙΕΚ στα νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Tηλ. επικοινωνίας:
210 2717160. Κωδικός θέσης: secret.
support2. https://swr.gr/zkDNC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για συνδυαστικά καθήκοντα διδασκαλίας και γραμματειακής
υποστήριξης. Διάθεση για εργασία, μόνιμη απασχόληση, επικοινωνιακές και
οργανωτικές δεξιότητες, proficiency
αγγλικών, υπευθυνότητα, καλό βιογραφικό, μισθός, ένσημα, άδεια προτιμητέα.
Περιοχή: νότια προάστια. https://swr.
gr/SZdVi
ZHTΟΥΝTAI τελειόφοιτοι ιατρικής,
πληροφορικής ή διοίκησης επιχειρήσεων ως βοηθοί διαχείρισης ιατρικού
site (megamed.gr). Κάτοικοι μεταξύ
Αμπελοκήπων και Αμαρουσίου. Τηλ.:
6976 654854. https://swr.gr/93

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ZHTΟΥΝTAI άτομα για εξωτερικές εργασίες από εισαγωγική εταιρία. Πλήρης απασχόληση και άμεσα διαθέσιμοι.
Απαραίτητα κάτοχοι Ι.Χ. αυτοκινήτου.
Παρέχεται σταθερή αμοιβή. https://
swr.gr/8NeQ7

ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ.
Συγγρού. Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, προϋπηρεσία, επαγγελματισμός,
ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819 (ώρες
επικοινωνίας: 09:00-21:00). https://swr.
gr/Y15AI
ΖΗΤΕΙΤΑΙ delivery boy από την αλυσίδα Ciao Italia για το κατάστημα του
Παγκρατίου. Προϋποθέσεις: ευχάριστη
παρουσία, προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία,
πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα,
ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 6983 903819
(ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00).
https://swr.gr/DaRZU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ τελειόφοιτος πανεπιστημίουΤ.Ε.Ι. έμπειρος, που διαμένει υποχρεωτικά
σε Αμπελοκήπους, Ψυχικό ή Μαρούσι
(γενικώς στα βόρεια προάστια) για μερική απασχόληση. Τηλ.: 6976 654854.
https://swr.gr/WVc7b

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

ΕΣΤΙΑΣΗ
ZHTΟΥΝTAI 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
προϋπηρεσια. https://swr.gr/1lIf3
ZHTOYNTAI από το ξενοδοχείο Belvedere
και από τον consultant ex. chef Αξιώτη
Παράσχο για το 2019 σερβιτόροι.
ZHTΕΙTAI από το ξενοδοχείο Belvedere
και από τον consultant ex. chef Αξιώτη
Παράσχο για το 2019 ζαχαροπλάστης.
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.
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

ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTEITAI υπάλληλος για μαγαζί εστίασης στα Διαβατά. Απογευματινά ωράρια,
απαραίτητη προϋπόθεση να γνωρίζει από
καφέ και service. Τηλ.: 6936 112271
(ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00).
https://swr.gr/owUqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ 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
ZHTΟΥΝTAI σερβιτόρες και για μπουφέ από καφετέρια στον Άγιο Δημήτριο
(Αγίου Δημητρίου 216). Ευχάριστο και
φιλικό περιβάλλον εργασίας. Τηλ.: 6974
109270. https://swr.gr/W9rCd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman για 5* ξενοδοχείο
στη Σαντορίνη με σχετική προϋπηρεσία
και άριστη γνώση αγγλικών. Παρέχεται
διαμονή και διατροφή (σεζόν έως 31/10).
Τηλ.: 22860 25480. https://swr.gr/O6skw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ captain για το εστιατόριο
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.
https://swr.gr/kG2xb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για το εστιατόριο
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.
https://swr.gr/SuOEM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ maitre d’ για το εστιατόριο
ξενοδοχείου στο κέντρο της Αθήνας.
https://swr.gr/h45dn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef και βοηθός μάγειρα από
εστιατόριο bistro στο Χαλάνδρι. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Μισθός ικανοποιητικός.
https://swr.gr/frLEY
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στον χώρο της μαζικής εστίασης, Α’ και
Β’ μάγειρες. Απαραίτητο πιστοποιητικό
υγείας. https://swr.gr/zml8F
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται
στον χώρο της μαζικής εστίασης, άτομα
για λάντζα. https://swr.gr/DmGpB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή γηροκομείου, Πολυγώνο.
https://swr.gr/5a4KO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για λάντζα-βοηθός
κουζίνας για ξενοδοχείο 3* στη Σίβηρη
Χαλκιδικής. Τηλ.: 6958 005668. https://
swr.gr/r8YHR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός σερβιτόρου από ιταλικό εστιατόριο στο Χαλάνδρι. https://
swr.gr/dQKzp
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το Canal Cafe στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σερβιτόρος/α για πλήρη ή μερική
απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία.
https://swr.gr/MTpAn
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας-μαγείρισσα Α’ από
το Kouros Hotel στη Δράμα για μόνιμη
εργασία. Απαραίτητη η 5ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση. Επιθυμητά
βιογραφικά από την περιοχή της Δράμας.
https://swr.gr/4Odef
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος-σερβιτόρα από
το ξενοδοχείο 4* Κούρος στη Δράμα για
μόνιμη απασχόληση. Απαραίτητη η προϋπηρεσία και η γνώση ξένων γλωσσών.
https://swr.gr/WFwLc
ZHTEITAI βοηθ?ς ζαχαροπλάστη με
απαραίτητη προϋπηρεσία στον χώρο
του παγωτού σε τζελατερία στο κέντρο.
https://swr.gr/6xulO

ZHTΟΥΝTAI σερβιτόροι με προϋπηρεσία
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών.
https://swr.gr/QfWYa
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας με γνώσεις-εμπειρία
στο wok και sushi για το νέο κατάστημα Mongo Ευόσμου. Πλήρη ασφάλιση,
ωράριο, πολύ καλό πακέτο αποδοχών.
https://swr.gr/VHMku
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το κατάστημα Le Go?t
στη Γλυφάδα, με πρωινό ωράριο, μαγείρισσα με μεγάλη εμπειρία για κρύα
κουζίνα και παραγωγή σάντουιτς. Τηλ.:
210 8944566. https://swr.gr/Yet5P
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέα σερβιτόρα και για ταμείο
για εστιατόριο στο Κολωνάκι. Απαραίτητη
προϋπηρεσία 2 ετών σε ανάλογη θέση.
https://swr.gr/u2Dxw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ F B manager για όμιλο εστιατορίων. Απαραίτητα προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ
ή ΤΕΙ τουριστικής κατεύθυνσης, γνώσεις
H/Y, Microsoft Office και προγραμμάτων
της Megasoft. Προϋπηρεσία τουλάχιστον
5 ετών σε ξενοδοχεία ή επισιτιστικούς
χώρους. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/rBc0E
ΖΗΤΕΙΤΑΙ μάγειρας βραδινός από Οκτώβριο με Μάϊο στο κέντρο Θεσσαλονίκης σε
νεανικό εστιατόριο. Επιθυμητή εμπειρία
σε rational, therrmomix, roner. https://
swr.gr/oxVsE
ΖΗΤΕΙΤΑΙ barman από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή
και πλήρης διατροφή. https://swr.gr/
lPFOV
ΖΗΤΕΙΤΑΙ α’ σερβιτόρος από πολυτελές ξενοδοχείο στη Μύκονο. Παρέχεται
διαμονή και πλήρης διατροφή. https://
swr.gr/yBhWC
ZHTΟΥΝTAI σερβιτόρες και για μπουφέ από το Politia Tennis Club για part
time απασχόληση (Παρασκευή, Σάββατο,
Κυριακή) στο τμήμα κοινωνικών εκδηλώσεων του συγκροτήματος. Τηλ.: 210
6200003. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/wP9IJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ζαχαροπλάστης από ζαχαροπλαστείο για την παραγωγή. Απαραίτητο το πιστοποιητικό υγείας και το
μεταφορικό μέσο. Περιοχή Θεσσαλονίκη.
https://swr.gr/SKbpZ
ZHTΟΥΝTAI νέες/οι σερβιτόρες/οι σε
ξενοδοχείο για απασχόληση σε σύγχρονο
περιβάλλον. Απαραίτητα καλή γνώση
της αγγλικής και δεύτερης γλώσσας.
https://swr.gr/dh8Tj
ZHTΟΥΝTAI 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. Βιογραφικά
στο link: https://swr.gr/R5wr8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ ψήστης-τυλιχτής /τρια από
αναψυκτήριο εντός του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου στα Σπάτα. Τηλ: 210
6025202, φαξ: 210 6025204. https://
swr.gr/wuhKM
ZHTOYNTAI από ανώνυμη εταιρία άτομα
με εμπειρία σε service και buffet για
καφέ-εστιατόριο στα Σπάτα. Tηλ: 210
6635615, ώρες επικοινωνίας: 12:0023:00. https://swr.gr/XuiRB
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός μάγειρα με 5 έτη
εμπειρία για εργαστήριο ζαχαροπλαστικής-catering. Περιοχή Μεταμόρφωση.
https://swr.gr/1mTNE
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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. Βιογραφικά στο link: 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
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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
ZHTΟΥΝTAI 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). Βιογραφικά στο link:
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
ZHTΟΥΝTAI άτομα για service σε pool
and beach bar ξενοδοχείου. Παρέχεται
διαμονή. Τηλ: 23710 51107. https://swr.
gr/lxmC1
ZHTΟΥΝTAI έμπειρες βοηθοί κουζίνας
από μεζεδοπωλείο στην Ομόνοια. Ωράριο:
09:00-18:00. Καθημερινή πληρωμή. Τηλ.:
210 5239429, 6906 228854. https://
swr.gr/Qfb0F
ZHTΟΥΝTAI από μεζεδοπωλείο στην
Ομόνοια 3 έμπειρες για σέρβις. Ωράριο:
09:00-18:00. Καθημερινή πληρωμή. Τηλ.:
210 5239429, 6906 228854. Βιογραφικά
στο link: https://swr.gr/oJO0i
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σερβιτόρος/α με προϋπηρεσία
και γνώσεις αγγλικών από ξενοδοχείο
στη Μύκονο. Παρέχεται διαμονή και διατροφή. Τηλ.: 6944 771905. https://swr.
gr/usOqK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχειακή μονάδα
5* στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης A’,
B’, Γ’ μάγειρας-ζαχαροπλάστης-βοηθός
ζαχαροπλάστη για εργασία όλο τον χρόνο.
https://swr.gr/51tLS
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από ξενοδοχείο 4* στη Χρυσή
Ακτή της Πάρου σερβιτόρος /α με προϋπηρεσία και γνώση αγγλικών. https://
swr.gr/8QMJb
ΖΗΤΕΙΤΑΙ chef από μεγάλη εταιρία
catering με έδρα την Αθήνα για μόνιμη εργασία. Προϋπηρεσία απαραίτητη.
Ικανοποιητικός μισθός. https://swr.
gr/1Tybv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ βοηθός ζαχαροπλάστη στην
Αθήνα με πτυχίο ανάλογης σχολής.
Πλήρης απασχόληση, άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτική
εξέλιξης. https://swr.gr/YPsij
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιτσαδόρος από την αλυσίδα
Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ.
Συγγρού. Προϋποθέσεις: ευχάριστη παρουσία, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας,
προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου.
Τηλ.: 6983 903819 (ώρες επικοινωνίας: 09:00-21:00). Βιογραφικά στο link:
https://swr.gr/y3e6Z
ΖΗΤOYNTAI σερβιτόροι/ες από την αλυσίδα Ciao Italia για το κατάστημα του
Παγκρατίου. Απαραίτητες προϋποθέσεις:
ευχάριστη παρουσία, προϋπηρεσία στον
χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα,
επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας,
προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 210 7293707 (10:00-15:00).
https://swr.gr/vE
ΖΗΤOYNTAI σερβιτόροι/ες από την
αλυσίδα Ciao Italia για το κατάστημα της λεωφ. Συγγρού. Απαραίτητες
προϋποθέσεις: Ευχάριστη παρουσία,
προϋπηρεσία στον χώρο, επαγγελματισμός, ομαδικότητα, επικοινωνία,
πνεύμα συνεργασίας, προσαρμοστικότητα, ευελιξία ωραρίου. Τηλ.: 210
7239707 (10:00-15:00). Βιογραφικά
στο link: https://swr.gr/Y9

MARKETINGΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ZHTEITAI 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
ZHTEITAI από Α.Ε. με έδρα την Παλλήνη
υπάλληλος στο τμήμα marketing με τα
παρακάτω προσόντα: απόφοιτος ΑΕΙ ή
ΤΕΙ, επικοινωνιακός/ή, άριστα αγγλικά και
γνώση H/Y. Απαραίτητη η προϋπηρεσία
σε αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/iXZ7r
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία στα βόρεια προάστια άτομο για το τμήτα του
internet marketing και συγκεκριμένα
για τη διαχείριση e-shop. https://swr.
gr/MYBE0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ marketing assistant από εκδοτική εταιρία (Print Digital). Επιθυμητή
3ετής προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση,
εμπειρία σε FB campaigns και analytics
απαραίτητη. Κωδικός θέσης: MRK0718.
https://swr.gr/HDM18
ZHTΟΥΝTAI 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/K5

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
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
ZHTEITAI από μεταφορική εταιρία οδηγός
για διανομές, περισυλλογές με 8τονο
φορτηγό εντός Αττικής. https://swr.
gr/YjUyq
ZHTΟΥΝTAI οδηγοί με δίπλωμα 3ης
κατηγορίας από μεταφορική εταιρία στην
Κατερίνη (επιθυμητή η προϋπηρεσία) για
άμεση πρόσληψη. Τηλ.: 2351 305241.
https://swr.gr/scxhe
ZHTΟΥΝTAI 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. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/265M9

Σάββατο 15 Σεπτεμβρίου 2018
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εταιρία κουφωμάτων
στην Ανατολική Θεσσαλονίκη οδηγός
με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας.
https://swr.gr/T0pgA
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός για μεταφορά παιδιών σε οικογένεια με το αυτοκίνητο
της οικογένειας. Μερική απογευματινή
απασχόληση (16 ώρες την εβδομάδα,
Δευτέρα έως Σαββάτο). Αμοιβή μηνιαία,
περιοχή: Φιλοθέη. Θα επιλεγεί κάτοικος.
https://swr.gr/zbp34
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με επαγγελματικό δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και προϋπηρεσία
από εκδοτική εταιρία στο Κορωπί. Βασικός μισθός. Κωδικός θέσης: VAN1017.
https://swr.gr/Bfqx9
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας (συρόμενο-επικαθήμενο) με
πιστοποιητικό ΠΕΙ και ψηφιακού ταχογράφου από μεταφορική εταιρία. Τηλ:
6984 444220. https://swr.gr/sx7Ao
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός από μεταφορική εταιρία
στη Λάρισα για διανομή με δίπλωμα Γ’
κατηγορίας. https://swr.gr/zwGy8
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οδηγός με δίπλωμα Ε’ κατηγορίας και Π.Ε.Ι. Απαραίτητη προϋπηρεσία
σε συρόμενο φορτηγό με γερανό. Κατά
προτίμηση από δυτικές συνοικίες. Κωδικός
θέσης: ΟΔΗΓΟΣ. https://swr.gr/PfNIQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος αποθήκης-οδηγός
με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας και ΠΕΙ από
εταιρία αλουμινίου για μόνιμη απασχόληση. https://swr.gr/udcnj

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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. Βιογραφικά στο link: 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
ZHTΟΥΝTAI 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. Βιογραφικά στο link: https://swr.
gr/4PGhb

ZHTΟΥΝTAI από εταιρία εγκαταστάσεων
και συντηρήσεων συστημάτων ασφαλείας
τελειόφοιτοι ηλεκτρονικοί-ηλεκτρολόγοι
για πρακτική άσκηση. Κωδικός: 002.Βιογραφικά στο link: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. Βιογραφικά στο link: https://
swr.gr/yovxK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προϊστάμενος συντήρησης,
κατά προτίμηση μηχανολόγος, απόφοιτος
τουλάχιστον ΤΕΙ, με γνώσεις ξενοδοχειακής συντήρησης. Βιογραφικά στο
link: https://swr.gr/jgBk6
ZHTΟΥΝTAI άτομα για συνεργείο αυτοκινήτων και φανοποιίας. Σταθερός μισθός. Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429.
https://swr.gr/7sOhq

ΜΟΔΑ-ΟΜΟΡΦΙΑ
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 καμπίναςspa manager με εμπειρία σε πρόσωπο-σώμα, απόφοιτος ΤΕΙ ή ΙΕΚ. Να
διαθέτει εμπειρία, επαγγελματισμό,
διοικητικές ικανότητες και ικανότητες
στις πωλήσεις. Προσφέρονται μισθός,
εκπαίδευση, bonus. Βιογραφικά στο link:
https://swr.gr/nRNi9
ZHTΟΥΝTAI τεχνίτες και βοηθοί για
το σαλόνι και το βαφείο του επώνυμου
κομμωτηρίου JO Hair Body by Betty
Marmarinou στον Κορυδαλλό. Τηλ:
210 4944478-9. Βιογραφικά στο link:
https://swr.gr/1BZh0
ZHTΟΥΝTAI τεχνίτες μανικιούρ-πεντικιούρ για μόνιμη εργασία με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος. https://swr.
gr/uNVzD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αισθητικός από κέντρο αισθητικής στα νότια προάστια. Απαραίτητα
προσόντα: κάτοχος πτυχίου αισθητικής
με προϋπηρεσία σε αντίστοιχο χώρο.
Κωδικός θέσης: Aisthetic. Βιογραφικά
στο link: https://swr.gr/xq0CP
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πιστοποιημένη τεχνίτρια νυχιών (μανικιούρ-πεντικιούρ) με άδεια
ασκήσεως επαγγέλματος από ινστιτούτο
spa στην περιοχή των νοτίων προαστίων. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Κωδικός
θέσης: spaman.1. Βιογραφικά στο link:
https://swr.gr/UmpGr

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
ZHTEITAI δικηγόρος με γνώσεις και
εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και
σε θέματα real estate για εργασία σε
τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη
Χαλκιδική. https://swr.gr/q7AJI
ZHTEITAI δικηγόρος με γνώσεις και
εμπειρία σε μεταφορική εταιρία και
σε θέματα real estate για εργασία σε
τεχνική εταιρία στη Θεσσαλονίκη και τη
Χαλκιδική. https://swr.gr/rP6Bf

ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ κλιβανέας με πιστοποιητικό
της Σχολής Απολυμαντών ή βεβαίωση
της Δ/νσης Υγιεινής και εμπειρία τουλάχιστον (2) ετών για εργασία πλήρους
απασχόλησης στην Αλεξανδρούπολη.
https://swr.gr/qGiOY
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την εταιρία Αφοί Κομπατσιάρη Α.Ε., που δραστηριοποιείται στον
χώρο της μαζικής εστίασης, προσωπικό
καθαριότητας. https://swr.gr/gFzaW
ZHTEITAI άτομο για φύλαξη-επίβλεψη μαθημάτων αγοριού 9 ετών. Δευτέρα-Παρασκευή: 14:00-20:00 όταν τα
σχολεία είναι ανοιχτά, ενώ 08:30-17:30
όταν είναι κλειστά. Επιθυμητά οικιακά,
διανυκτέρευση αν χρειαστεί. Υπάρχει
κατοικίδιο, απαγορεύται το κάπνισμα.
Μηνιαίος μισθός. https://swr.gr/fBqhC
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπεύθυνος βάρδιας από μεγάλη εταιρία καθαρισμού για να εργαστεί
στον καθαρισμό. Ωράριο απογευματινό
σταθερό πενθήμερο. Περιοχή Περιστέρι.
Τηλ.: 210 9324806. Κωδικός: ΥΠΑ 188.
https://swr.gr/Bs1Ec
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI άτομα με γνώσεις αγγλικών
για δημιουργική απασχόληση-φύλαξη
παιδιών σε πεντάστερα ξενοδοχεία σε
Κω, Κέρκυρα Πελοπόννησο, διαμονή
διατροφή δωρεάν. Άμεση πρόσληψη.
Τηλ: 211 4110969, ώρες επικοινωνίας:
9:30-5:30. https://swr.gr/XshGK
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός χωρίς
υποχρεώσεις ως εσωτερική για ηλικιωμένη στη Μύκονο. Παρέχεται σταθερός μισθός. Τηλ.: 6906 228854, 210
5239429. https://swr.gr/1k5re
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρη οικιακή βοηθός ως
εσωτερική για 60χρονο στην Ηλιούπολη.
Τηλ.: 6906 228854, 210 5239429 (κ.
Γιάννης). https://swr.gr/lxLK5
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια από
κατάλυμα στην Αθήνα για 8 ώρες εργασίας, 12-μηνη απασχόληση, ασφαλισμένη
κανονικά με ΙΚΑ, άδειες κλπ. https://swr.
gr/T0Jdc
ΖΗΤΕΙΤΑΙ οικιακή βοηθός για τριμελής
οικογένεια στην περιοχή Πατήσια. Τηλ:
6942 534390. https://swr.gr/WpjUf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Skiathos
Palace για εποχιακή απασχόληση καθαρίστρια με προϋπηρεσία και γνώση
αγγλικών. Προσφέρεται διαμονή και
διατροφή. https://swr.gr/Qqa5n
ZHTΟΥΝTAI καθαρίστριες σε βίλες για
σεζόν στη Μύκονο. Παρέχεται στέγη και
ασφάλιση. Τηλ.: 210 6251000, κα Καμπριγιάννη Μαρίνα. https://swr.gr/cwIlp
ZHTΟΥΝTAI 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

ZHTΟΥΝTAI 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 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
ZHTEITAI 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 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
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 ΑΤΕΙΤΕΙ σε σχετικό αντικείμενο, άριστη γνώση
Η/Υ, προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών
και άριστη γνώση χρήσης προγράμματος μισθοδοσίας Epsilon. https://swr.
gr/3WJOc
ZHTΟΥΝTAI λογιστές και βοηθοί λογιστών με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία.
https://swr.gr/LWNvU
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 3 καταρτισμένοι οικονομολόγοι από μελετητική εταιρία διοίκησης
και οικονομίας για στελέχωση οικείου
τμήματος. Απαραίτητη γνώση τουλάχιστον
ενός εκ των SPSS/EViews/STATA/R.
https://swr.gr/HgtP8

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
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
ZHTOYNTAI άτομα από μεγάλη βιομηχανία στη Σίνδο, για απασχόληση στο
συσκευαστήριο. https://swr.gr/tvFHq

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
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 WordpressWoocommerce. 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
ZHTEITAI ERP support consultant με
γνώσεις ATLANTIS ERP η και SOFTONE
SQL από την Geniusnet AE, για άμεση
πρόσληψη. Mισθός ικανοποιητικός και
εξελίξιμος, άριστο εργασιακό περιβάλλον. https://swr.gr/I3SiC
ZHTEITAI web developer-τεχνικός
λογισμικού από εταιρία διαχείρισης
ανθρώπινου δυναμικού HR για λογαριασμό πελάτη της με γνώσεις σε
υποστήριξη και κατασκευή sites και
εμπειρία τουλάχιστον 4 χρόνια. Κωδ:
Web.dev.2. https://swr.gr/rZVKf
ΖΗΤΕΙΤΑΙ web developer-τεχνικός
λογισμικού από μεγάλη ανώνυμη
εταιρία συμβούλων και εκπαίδευσης
με γνώσεις σε υποστήριξη και κατασκευή sites και εμπειρία τουλάχιστον
4 χρόνια, για απογευματινή εξωτερική
ή μόνιμη απασχόληση. Κωδ: Web.dev.1.
https://swr.gr/83qb4
ΖΗΤΕΙΤΑΙ sales manager από εταιρία
πληροφορικής για την προώθηση λογισμικού και υπηρεσιών, γνώση του
τομέα υγείας, ανάπτυξη και διατήρηση πελατολογίου, συμμετοχή στον
σχεδιασμό των πωλήσεων, σύνταξη
προσφορών-προτάσεων. Βιογραφικά
στο link: https://swr.gr/eiQxX
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ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος PHP CSS developer
για 4ωρη απασχόληση ή ελεύθερος
επαγγελματίας για συντήρηση-ανάπτυξη
πλατφόρμας internet PHP CSS custom.
https://swr.gr/7fZL0
ΖΗΤΕΙΤΑΙ presales engineer-IT
administrator από την εταιρία Ζουμπουλάκης Α.Ε. Πτυχίο πληροφορικής
ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Απαραίτητη προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση. https://swr.gr/brZHM
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απόφοιτος ή φοιτητής πληροφορικής αριστούχος για διαχείριση
ιατρικού site. Να διαμένει Αμπελοκήπους, Ψυχικό (υποχρεωτικό). Τηλ.: 210
6718080, 6976 654854. https://swr.
gr/plx9H
ZHTEITAI αριστούχος τελειόφοιτος
πληροφορικής Α.Ε.Ι. από ιατρείο της
Αθήνας. Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων-Ψυχικού. Πρωινή μερική απασχόληση (μισθός και ασφάλιση). Τηλ.:
210 1678080, 6976 654854.
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής ή web
designer για ιατρικές εφαρμογές. Περιοχή: Αμπελόκηποι Αττικής. Τηλ.: 6976
654854 (09:30-14:30). https://swr.gr/2J
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. Υποχρεωτικά
κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου (βόρεια προάστια). Πρωινή μερική απασχόληση. https://swr.gr/EWw7t
ΖΗΤΕΙΤΑΙ αριστούχος φοιτητής ή τελειόφοιτος Α.Ε.Ι. ιατρικής ή πληροφορικής με
Proficiency για πρωινή μερική απασχόληση ως διαχειριστής ιατρικής ιστοσελίδας.
Υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων,
Ψυχικού, Αμαρουσίου. https://swr.gr/3Y
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προγραμματιστής-κατασκευαστής site έμπειρος, τελειόφοιτος
πανεπιστημίου, υποχρεωτικά κάτοικος
Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου
(βόρεια προάστια), για πρωινή μερική
απασχόληση. https://swr.gr/ZN
ΖΗΤΕΙΤΑΙ έμπειρος τελειόφοιτος
πληροφορικής Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., υποχρεωτικά κάτοικος Αμπελοκήπων, Ψυχικού, Αμαρουσίου (βόρεια προάστια).
Πρωινή μερική απασχόληση. https://
swr.gr/FOfS8

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTEITAI 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
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ZHTΟΥΝTAI 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 chocolateriepatisserie με δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα. Πλήρης ή μερική
απασχόληση σε βάρδιες, άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές
εξέλιξης, άριστο περιβάλλον. https://
swr.gr/uFhqv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια για πλήρη απασχόληση από αρτοζαχαροπλαστείο στην Άνω
Γλυφάδα. Τηλ.: 210 9608788. https://
swr.gr/rq627
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
ZHTΟΥΝTAI από τη Validus Sales
Promotion promoters για προωθητικές
ενέργειες σε φαρμακεία εντός Αττικής.
Προϋπηρεσία επιθυμητή. https://swr.gr/
LdN3y
ZHTEITAI από εταιρία εμπορίας εμφιαλωμένου νερού και αναψυκτικών άτομο
για τηλεφωνική εξυπηρέτηση πελατών,
πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, γνώση Η/Υ, αγγλικών. Προσφέρεται ανταγωνιστικό
πακέτο αποδοχών. Βιογραφικά στο
link: 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
ZHTΟΥΝTAI προωθήτριες από την
κατασκευαστική εταιρία Simpa Α.Ε.
για παρουσίαση προϊόντων στη ΔΕΘ.
Ασφάλιση, μισθός, bonus. Τηλ.: 2310
758060. https://swr.gr/OwGA6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο από εμπορική εταιρία
στα βόρεια προάστια στη θέση του πωλητή
για τηλεφωνικές πωλήσεις με τουλάχιστον 3ετή εμπειρία και καλή γνώση
Η/Υ. https://swr.gr/Iod4D

ΖΗΤΕΙΤΑΙ άτομο για μπουφέ και πώληση
σε πρατήριο άρτου. Ευχάριστο περιβάλλον. Περιοχή γηροκομείου, Πολύγωνο.
https://swr.gr/BgAGs
ZHTOYNTAI απόφοιτος ΤΕΙ φυτικής ή
ζωικής παραγωγής για πωλητής στο
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τηλ: 2310
515122, ώρες επικοινωνίας: 09:0015:00. https://swr.gr/A6UrD
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής-πωλήτρια από επώνυμη εταιρία αντρικών ειδών ένδυσης
για άμεση πρόσληψη. Προϋπηρεσία στις
πωλήσεις θα εκτιμηθεί. Περιοχή: κέντρο.
https://swr.gr/H1aK6
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από εμπορική εταιρία 1 άτομο
για το τηλεφωνικό της κέντρο. Μερική
απασχόληση 4ωρη. (Όχι τηλεφωνικές
πωλήσεις). https://swr.gr/qyNXd
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από δυναμικά αναπτυσσόμενη
εταιρία στον χώρο του λιανεμπορίου, σε
όλη την Ελλάδα, άμεσα: οδηγός-αποθηκάριος για την περιοχή του Πειραιά. Δίπλωμα
οδήγησης Β’ κατηγορίας απαραίτητο, προϋπηρεσία επιθυμητή. https://swr.gr/o6jOw
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για λιανικό κατάστημα
στη Δάφνη για μερική απασχόληση με
διάθεση προέκτασης για πλήρη απασχόληση και διάθεση για συνεργασία.
https://swr.gr/Xrx4b
ZHTΟΥΝTAI άτομα για προώθηση προϊόντων σε καταστήματα καλλυντικών
και super market. Παρέχεται ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών με ένδειξη
“”Promo”” στο: Τηλ: 210 6142140. https://
swr.gr/TBSIc”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος γραφείου από
εταιρία εμπορίας τεχνολογικών ειδών με
online κατάστημα. Στα καθήκοντα περιλαμβάνεται η γραμματειακή υποστήριξη,
η τηλεφωνική εξυπηρέτηση καθώς και
η διενέργεια τηλεφωνικών προωθήσεων. Επιπλέον γνώσεις γραφιστικής
θα εκτιμηθούν. https://swr.gr/LMF8t
ZHTEITAI πωλητής /τρια από αλυσίδα
καταστημάτων βιβλιοπωλείου για το
υποκατάστημά της στο Μενίδι. Ωράριο
σπαστό. Τηλ.: 210 5140060. Φαξ: 210
5147588. https://swr.gr/zkQUh
ZHTΟΥΝTAI πωλήτριες για full-part time
απασχόληση σε κατάστημα καλλυντικών.
Παρέχεται ασφάλιση, ικανοποιητική
αμοιβή. Αποστολή βιογραφικών με την
ένδειξη “”Sales””. Τηλ: 210 6142140.
https://swr.gr/dlPrF”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια κρεοπωλείου στο
κέντρο της Θέρμης, για πλήρη απασχόληση. Προϋπηρεσία απαραίτητη στον χώρο
πωλήσεων τροφίμων, εξοικείωση με τη
διαχείριση και καταμέτρηση χρημάτων.
https://swr.gr/L54FO
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής για κατάστημα
γνωστής αλυσίδας τηλεπικοινωνιών
στα δυτικά προάστια. Πλήρης εργασία,
ασφάλιση και bonus. Τηλ.: 210 5755355,
6932 300058. https://swr.gr/iZ1Yx
ZHTOYNTAI προωθήτριες για εργασία
σε μεγάλα super market και καταστήματα καλλυντικών. Παρέχεται ασφάλιση.
Βιογραφικά με ένδειξη “”Promo””, τηλ:
210 6142140. https://swr.gr/IvOE6”
ΖΗΤΕΙΤΑΙ προσωπικό πώλησης από την
εταιρία Olympus Sport για πλήρη και
μερική απασχόληση στα καταστήματα
του Νέου Φαλήρου και της Κυψέλης.
https://swr.gr/3Xmrv
ΖΗΤΕΙΤΑΙ εξωτερικός πωλητής από
εταιρία επεξεργασίας και εμπορίας
καφέ και συναφών ειδών, με εμπειρία
χονδρικών πωλήσεων HORECA. Γνώσεις barista θα εκτιμηθούν. Δίπλωμα
οδήγησης απαραίτητο. Μισθός και bonus
επι πωλήσεων. https://swr.gr/2RYHt
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια πλήρους απασχόλησης με γνώση αγγλικών από κατάστημα
στην Πλάκα. Τηλ.: 6946 371894. https://
swr.gr/SA90u
ZHTEITAI άτομο με γνώσεις αγγλικών,
ως ταμίας σε κατάστημα με είδη δώρων
στην πλατεία Βικτωρίας. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ: 6942 534390. https://
swr.gr/FYz0f
WE are currently recruiting 1 new Sales
Representative for the sales/recruitment
activities in Bulgaria, who will work as
independent collaborators across the
country. https://swr.gr/Ry5kt
ZHTΟΥΝTAI από εταιρία τροφίμων
πωλητές και άτομα με αυτοκίνητο για
παράδοση παραγγελιών. https://swr.
gr/ey3K8

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος σε γεωπονικό κατάστημα-pet shop στην Αρτέμιδα. Πλήρες
ωράριο απασχόλησης. Προϋπηρεσία σε
αντίστοιχη θέση θα εκτιμηθεί. Τηλ: 22940
45434. https://swr.gr/4SxC5
ZHTΟΥΝTAI πωλητές-υπεύθυνοι βάρδιας
από τα ζαχαροπλαστεία Χατζηφωτίου.
Επαγγελματισμός, ικανότητες πωλήσεων
και οργάνωσης. Απαραίτητη προϋπηρεσία
σε χώρους μαζικής εστίασης, κάτοχοι
ΙΧ. https://swr.gr/r8ZfU
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος έκθεσης-υποστήριξης πωλήσεων από εταιρία που
δραστηριοποιείται στον κλάδο των ειδών
κήπου, DIY και του home improvement
με έδρα τα βόρεια προάστια της Αττικής.
https://swr.gr/P9MlO
ZHTEITAI σύμβουλος προώθησης και
εκπαίδευσης από εταιρία ΗR για λογαριασμό πελάτη της, ΙΕΚ στα βόρεια
προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη.
Tηλ.: 210 2717160. Κωδικός θέσης:
advisor1. https://swr.gr/lyf6n
ΖΗΤΕΙΤΑΙ σύμβουλος εκπαίδευσης και
πωλήσεων από εταιρία HR για λογαριασμό
πελάτη της, μεγάλου εκπαιδευτικού οργανισμού (ΙΕΚ) στα νότια προάστια. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Tηλέφωνο επικοινωνίας:
210 2717160. Κωδικός θέσης: Educat.
Consult.1. https://swr.gr/IRvgl
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος προώθησης (call
center), κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ-ΤΕΙ από
εταιρία HR για λογαριασμό πελάτη
της-κέντρο εκπαίδευσης και συμβουλευτικής. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Τηλ.:
210 2717160. Κωδικός θέσης: Callc.1.
https://swr.gr/5QsFe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλήτρια από chocolateriepatisserie με επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα για πλήρη ή μερική
απασχόληση σε βάρδιες. Άμεση πρόσληψη, εκπαίδευση, ασφάλιση, προοπτικές
εξέλιξης, άριστο περιβάλλον. https://
swr.gr/NUxqQ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα ηλεκτρολογικού υλικού με προϋπηρεσία 3
ετών και πλέον, απόφοιτος ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας. Περιοχή: Αιγάλεω Αττικής.
https://swr.gr/8d
ΖΗΤΕΙΤΑΙ πωλητής από κατάστημα
ηλεκτρολογικού υλικού. Απαιτούμενα
προσόντα: απόφοιτος Τ.Ε.Ι., προϋπηρεσία
2-3 ετών. Περιοχή: Γλυφάδα Αττικής.
https://swr.gr/VLHMJ

ΤΕΧΝΙΚΟΙ-ΤΕΧΝΙΤΕΣ
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTEITAI 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
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

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ZHTEITAI από ιατρείο στα βόρεια προάστια receptionist με τουλάχιστον 3ετή
εμπειρία. https://swr.gr/asQiP
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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI καμαριέρες με προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Δροσιά Αττικής.
https://swr.gr/nPp1r
ZHTΟΥΝTAI υπάλληλοι υποδοχής με
προϋπηρεσία από ξενοδοχείο στη Δροσιά
Αττικής. https://swr.gr/07bCJ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Boutique
Hotel Veneto υπεύθυνος receptionκρατήσεων 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
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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
ZHTΟΥΝTAI καμαριέρες με προϋπηρεσία
από ξενοδοχείο στη Κέρκυρα 250 κλινών.
https://swr.gr/zU3aD
ZHTΟΥΝTAI καμαριέρες-πλυντήρια σε
ξενοδοχείο 3*-4* και 5* στην Αθήνα με
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 ετών και
απαραίτητο πιστοποιητικό υγείας. Τηλ:
210 3318276, ώρες επικοινωνίας: 09:0017:00. https://swr.gr/Ndu54
ZHTΟΥΝTAI από τα ξενοδοχεία Santa
Hotels στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης
άτομα για το τμήμα του front officeυπάλληλοι υποδοχής. Μισθός αναλόγως
προσόντων και προϋπηρεσίας. https://
swr.gr/U4b1Z
ZHTΟΥΝTAI καμαριέρες από μεγάλο
ξενοδοχείο της Αθήνας για έκτακτη
απασχόληση με προοπτική μόνιμης
απασχόλησης. Προτιμάται προηγούμενη
εμπειρία σε αντίστοιχα μεγάλα ξενοδοχεία και δυνατότητα επικοινωνίας στην
αγγλική γλώσσα. https://swr.gr/3jUBs
ΖΗΤOYNTAI από την HIP Hospitality
δυναμικοί και ταλαντούχοι front office
agent για τα ξενοδοχεία της στη Μύκονο. Απαιτούμενα προσόντα-δεξιότητες:
προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 4 ή 5 αστέρων, Ελλάδας. https://
swr.gr/h0ypU
ZHTOYNTAI άμεσα καμαριέρες σε ξενοδοχείο στη Χαλκιδική. Παρέχεται διαμονή.
Tηλ: 23710 51107. https://swr.gr/tkwSY
ZHTEITAI υπάλληλος υποδοχής για νέο
hostel στο κέντρο της Αθήνας. Απαραίτητα προσόντα: άπταιστη γνώση αγγλικών,
όρεξη για εργασία, ευχέρεια στην επικοινωνία. Θα θεωρηθεί σημαντικό προσόν
η εμπειρία σε άλλα hostels της Ελλάδας.
https://swr.gr/AMnOR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ απογευματινός receptionist
με προϋπηρεσία για πλήρη απασχόληση σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.
Απαραίτητη η άριστη γνώση αγγλικών
και η γνώση extranets και εργαλείων
internet για την προβολή του ξενοδοχείου.
https://swr.gr/FyC3K
ZHTEITAI Ε-commerce manager για εταιρία διαχείρισης τουριστικών ακινήτων στο
Σύνταγμα. Τουριστικές σπουδές, ξένες
γλώσσες, προϋπηρεσία, απαραίτητα.
Ετήσια πλήρης απασχόληση. https://
swr.gr/8XzIe
ΖΗΤΕΙΤΑΙ receptionist για εταιρία διαχείρισης τουριστικών ακινήτων στο
Σύνταγμα. Τουριστικές σπουδές, ξένες
γλώσσες, προϋπηρεσία, απαραίτητα.
Ετήσια πλήρης απασχόληση.
2018-08-13 14:08:38
ΖΗΤΕΙΤΑΙ καμαριέρα-καθαρίστρια από
κατάλυμα στην Αθήνα για 8 ώρες εργασίας, 12-μηνη απασχόληση, ασφαλισμένη
κανονικά με ΙΚΑ, άδειες κλπ. https://swr.
gr/J3EpR
ΖΗΤΕΙΤΑΙ από το ξενοδοχείο Skiathos
Palace για εποχιακή απασχόληση καμαριέρα με προϋπηρεσία και γνώση
αγγλικών. Προσφέρεται διαμονή και
διατροφή. https://swr.gr/dGLyT
ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος υποδοχής από το
ξενοδοχείο Κούρος 4* στην Δράμα για
μόνιμη απασχόληση με προϋπηρεσία
και καλή γνώση αγγλικών. Επιθυμητά
προσόντα: ομαδικότητα, επικοινωνιακές
δεξιότητες, ευελιξία, εργατικότητα. Τηλ.:
25210 57200. https://swr.gr/BwQCD

ΥΓΕΙΑ
ΖΗΤΕΙΤΑΙ άμεσα ιατρός για μερική
απασχόληση σε μονάδα φροντίδας
ηλικιωμένων στο Κερατσίνι. Τηλ.: 210
4613656 (ώρες επικοινωνίας: 10:0019:00). 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
ZHTEITAI νοσηλευτής για κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων στο Ζούμπερι Αττικής.
https://swr.gr/r18gt
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
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Λαμίας.
https://swr.gr/Ok40M
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Εύβοιας.
https://swr.gr/QvBEp
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. https://swr.gr/k6F0P
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή των Ιωαννίνων.
https://swr.gr/p6jyi
ZHTΟΥΝTAI από την εταιρία παροχής
υπηρεσιών υγείας Bioaxis Healthcare
νοσηλευτές και νοσηλεύτριες (κάτοχοι
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος) αποκλειστικά στην περιοχή της Χαλκίδας.
https://swr.gr/MiFmW
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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
ZHTΟΥΝTAI 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

Το 5* ξενοδοχείο Pilot Beach Resort στη Γεωργιούπολη
Χανίων αναζητά:

Digital Marketing Manager
Η Nemesys, αναπτυσσόμενη εταιρία στον χώρο του του web
design και του digital marketing, επιθυμεί να προσλάβει
άμεσα digital marketing manager με στόχο τον σχεδιασμό
και την υλοποίηση digital διαφημιστικών ενεργειών. Αν
λοιπόν έχεις όρεξη για δουλειά, δημιουργικό πνεύμα και
ενημερώνεσαι συνεχώς για τις νέες τεχνολογίες, τότε θα
θέλουμε να σε γνωρίσουμε.
Αρμοδιότητες:
qΣτρατηγική, υλοποίηση και διαχείριση digital
campaigns (PPC, Google, Facebook κτλ.)
qΔιαχείριση profile και σελίδων σε social media
κανάλια (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube)
Απαιτούμενα προσόντα:
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό digital
marketing campaigns (PPC, e-mail marketing, mobile
marketing)
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία στην on-line
διαφημιστική προβολή (Google AdWords Campaigns,
Facebook Ads, banner campaigns)
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία στη σύνταξη
και την υλοποίηση marketing plans και προωθητικών
ενεργειών
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία στη διαχείριση profile
και σελίδων σε social media κανάλια (Facebook,
Instagram, Twitter, YouTube)
qΥψηλή συγκέντρωση, αίσθημα ευθύνης και ικανότητα
multi-tasking
qΠνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, θέσπιση
στόχων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
qΚαλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
qΕκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
(αν είσαι άντρας)
Προαιρετικά προσόντα:
qΠαρακολούθηση τάσεων αγοράς, νέων ευκαιριών
ανάπτυξης και υποβολή προτάσεων για campaigns
qΔιαχείριση-ενημέρωση εταιρικών ιστοσελίδων
και e-shop
qΓνώση και εμπειρία στον σχεδιασμό εικαστικών
για social media και e-mail marketing
qΠολύ καλή γνώση και εμπειρία σε Photoshop
ή Illustrator ή InDesign
qGoogle AdWords certifications
qΤουλάχιστον 1 χρόνου προϋπηρεσία σε αντίστοιχη
θέση
Παροχές:
qOλοκληρωμένο πακέτο αποδοχών
(μισθός, ασφάλιση, bonus)
qΣυνεχής εκπαίδευση
qΟμαδικό, ευχάριστο και νεανικό περιβάλλον
qΣημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης στο πλαίσιο
μίας δυναμικά αναπτυσσόμενης εταιρίας στον χώρο
του web design και του digital marketing
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/WVM2y.

Η εταιρία MARKET IN είναι σήμερα μία από τις μεγαλύτερες
αλυσίδες super markets στην Ελλάδα με περισσότερα από
180 καταστήματα και αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο
για την κάλυψη της παρακάτω θέσης εργασίας:

Yπάλληλος Τμήματος
Εσωτερικού Ελέγχου
Κωδικός θέσης: ΙΑ 05/18
Προφίλ υποψηφίου:
qÑÖÕÈÍ¿ÕÍÔ ¢¥°¢¥¥¢¦ÍÈÊÍÌÍÈÊ»ÔÊÀÑÄ¿ÒÖÌÐÇÔ
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔËÍÆÈÐÑÈÊ»Ô ÊÎÃÈÊÀÔÁÈÁË¼ÓÌ
και στοιχείων)
q¡ÀÐÈÊºÔÆÌÎÐÄÈÔ¤± .JDSPTPGU0GGJDF&YDFM 8PSE
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌÈÀÊºÔ ÍÏÆÀÌÓÑÈÊºÔÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊºÔÈÊÀÌ½ÑÇÑÄÔ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÑÀÊÈÌ»ÐÄÓÌÐÄ ÑÑÈÊ»ÊÀÈÄÀÏÕ¼À
q¦¬ÑÍÕÍÔÄÑÀÅÍÏÈÊÍ¿ºÐÍÖ
Περιγραφή αρμοδιοτήτων:
qÈÄÌºÏÆÄÈÀÍÈÊÍÌÍÈÊÎÌÊÀÈÃÈÍÈÊÇÑÈÊÎÌÄËºÆÕÓÌ
στα καταστήματα
q´ËÄÆÕÍÔÑ»ÏÇÐÇÔÑÓÌÃÈÀÃÈÊÀÐÈÎÌÑÇÔÄÑÀÈÏ¼ÀÔ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό,
αναγράφοντας απαραίτητα τον κωδικό της θέσης στο link:
https://swr.gr/Q3GgB. Όλα τα βιογραφικά σημειώματα θα
εξεταστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

Management Force Group seeks to recruit:

Business Administration
Finance Graduate

Κωδικός θέσης: EM.ENG
Ο ενδιαφερόμενος που θα επιλεγεί, θα ασχοληθεί με τη
συντήρηση και παρακολούθηση των ηλεκτρομηχανολογικών
και κτιριακών εγκαταστάσεων της εταιρίας.
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖÕ¼ÍÇËÄÊÑÏÍË½ÆÍÖ»ÇÕÀÌÍË½ÆÍÖÇÕÀÌÈÊÍ¿ 
απόφοιτο ΑΕΙ
qÄÌÑÀÄÑ»ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÄÁÈÍÇÕÀÌÈÊ½
περιβάλλον
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ ÊÀË»ÆÌÎÐÇ
της γερμανικής γλώσσας θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα
qÍË¿ÊÀË»ÆÌÎÐÇ.40GGJDF
q®ÏÆÀÌÓÑÈÊ½ÌÄ¿À ÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÐÑÇÌÄÏÆÀÐ¼À
και ευχέρεια στην επικοινωνία
Η εταιρία προσφέρει:
qÖÌÀÈÊ½ÊÀÈÅÈËÈÊ½ÄÏÆÀÐÈÀÊ½ÄÏÈÁ¬ËËÍÌ
qÖÌÄÕ»ÄÊÀ¼ÃÄÖÐÇÐÄÑÄÕÌÈÊ½Ä¼ÄÃÍ
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÉºËÈÉÇÔ
q ÍÃÍÕºÔÀÌÀË½ÆÓÔÏÍÐ½ÌÑÓÌ
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό
τους, αναγράφοντας τον κωδικό θέσης στο link: https://
swr.gr/dPpiD, Δ/νση: 56ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών Λαμίας, ΟινόÅÖÑÀ¡ÍÈÓÑ¼ÀÔ °ÇËºÅÓÌÍ¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ°»ÀÑÍÔ
Προσωπικού: 22624 40000 εσωτ. 140, 142, 123 ή 6945
957509.

Το μεγαλύτερο δίκτυο real estate, αναζητά έμμισθους:

Πωλητές Ακινήτων
Η εταιρία παρέχει βασικό μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.
Η Nova Real Estate σας εξασφαλίζει συνεχές πελατολόγιο
για να εξυπηρετήσετε τις στεγαστικές τους ανάγκες. Απαραίτητα προσόντα: καλή χρήση υπολογιστών, μέσο μεταφοράς.
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS7-[:.
Η εταιρία Nova Real Estate θα βρίσκεται στο Athens #JobFestival
2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 & 22 Σεπτεμβρίου, από
τις 10:00-18:00. Η εταιρία Nova Real Estate θα παρευρεθεί
στο Athens #JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις
21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους
των οποίων τα βιογραφικά θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες
ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Απαραίτητα προσόντα:
qΠτυχίο τουριστικής σχολής
qΠροϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχεία 5*
qΕπαγγελματική εμφάνιση και συμπεριφορά
qOργανωτικός και εργατικός
qΓνώση γερμανικών
Προσφέρουμε:
qΆριστο επαγγελματικό περιβάλλον
qMισθό αναλόγως προσόντων
qΑσφάλιση, διαμονή, διατροφή
qΔυνατότητες επαγγελματικής ανέλιξης
Αποστολή βιογραφικών στο lnik: https://swr.gr/ueEdH,
http://www.pilot-beach.gr.

Candidates should have the following qualifications:
q#BDIFMPSEFHSFF "&* JO#VTJOFTT"ENJOJTUSBUJPO
in Finance
q&YDFMMFOUDPNNBOEPGHSFFLBOEFOHMJTIMBOHVBHF
(both verbal and written). Knowledge of a second
language is an asset
q$PNNVOJDBUJPOBOEOFHPUJBUJPOTLJMMT
q®SHBOJ[BUJPOBMBOENBOBHFSJBMTLJMMT
q5IPSPVHILOPXMFEHFPGDPNQVUFST
qZFBSTPGSFMFWBOUFYQFSJFODFJOTFSWJDFTJOEVTUSZ
Send your cv to this link: IUUQTTXSHS0FT[, (Ref: BA-18).

Η Alfa Auto Rent a Car, εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων,
σε καλεί να γίνεις μέλος της ομάδας της. Στείλε μας το
βιογραφικό σου για τη θέση:

Οδηγός
Υπάλληλος Γραφείου
Απαραίτητα προσόντα:
q¼ËÓÀÍÃ»ÆÇÐÇÔ
q ÆÆËÈÊ¬ÐÄÄ¼ÄÃÍÐÖÌÄÌÌ½ÇÐÇÔ
q ÍËÖÑ»ÏÈÍËÖÊÄ¼ÍÖ
q&ÊËÇÏÓºÌÄÔÐÑÏÀÑÈÓÑÈÊºÔÖÍÕÏÄÎÐÄÈÔ
(για τους άντρες υποψηφίους)
q Ë»ÕÏ»ÐÇ¤±
q¦ÀË»ÄÈÊÍÈÌÓÌ¼À
q®ÀÃÈÊ½ÌÄ¿À
q¤ÄÄÈÏ¼ÀÒÀÒÄÓÏÇÒÄ¼ËÄÍÌºÊÑÇÀ
αλλά δεν είναι απαρατήρητη
Η εταιρία σου παρέχει:
qÑÀÒÄÏ½ÔÇÌÈÀ¼ÍÔÈÐÒ½ÔÊÀÈÀÐÅ¬ËÈÐÇ
q§½ÌÈÇÀÀÐÕ½ËÇÐÇÐÑÍÌÏÀÆÃÀ¼ÀÄÉÄËÈÐÐ½ÄÌÍÑÍºÀ
του τουρισμού
qÖÌÀÑ½ÑÇÑÀÄÈËºÍÌÀÍÃÍÕÎÌ
q¢ÑÀÈÏÈÊ½ÑÇËÄÅÓÌÈÊ½ÀÏÈÒ½ÊÀÈÐÖÐÊÄÖ»
q§ÇÌÈÀ¼ÀÊ¬ÏÑÀÆÈÀÕÏ»ÐÇ½ËÓÌÑÓÌ§§§
Αρμοδιότητες:
qÀÏÀÃ½ÐÄÈÔÊÀÈÀÏÀËÀÁºÔÍÕÇ¬ÑÓÌ
q¦ÀÑÀÕÎÏÇÐÇÃÄÃÍºÌÓÌÐÑÍÊÄÌÑÏÈÊ½Ð¿ÐÑÇÀ
q¢ÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÄË¬ÑÄÔ
Οι ενδιαφερόμενοι-ενδιαφερόμενες παρακαλούνται να
υποβάλλουν το βιογραφικό τους στο link: https://swr.
gr/c5CTS ή να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 210 8942453.

Α’ Μάγειρας
για την καλοκαιρινή σεζόν 2018
Περιγραφή καθηκόντων: Προετοιμασία και παραγωγή
ζεστών και κρύων εδεσμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Chef και τα πρότυπα της εταιρίας
Απαραίτητα προσόντα:
q ½ÅÍÈÑÍÔÇÀÆÄÈÏÈÊ»ÔÐÕÍË»Ô ¢ËË¬ÃÍÔ»ÄÉÓÑÄÏÈÊÍ¿
q Ì¬ËÍÆÇÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÇÐÖÆÊÄÊÏÈºÌÇÒºÐÇ
(από 2+ έτος) σε ξενοδοχείο 4 ή 5 *
q¡ÀÐÈÊ»ÆÌÎÐÇÑÇÔÀÆÆËÈÊ»ÔÆËÎÐÐÀÔ
q¢ÖÕ¬ÏÈÐÑÇÊÀÈÄÌÒÍÖÐÈÎÃÇÔÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ ÒºËÇÐÇ
για ανάπτυξη και εκπαίδευση
q®ÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÊÀÈÈÊÀÌ½ÑÇÑÀÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/kbfVX,
κωδικός θέσης: Α’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ.

Security-Ιδιωτική Ασφάλεια
Από επιχειρήσεις φύλαξης ζητείται προσωπικό ιδιωτικής
ασφάλειας (security). Εκπαιδεύσου στη Nέα Γνώση, απόκτησε μέσω εξετάσεων κρατικό πιστοποιητικό παροχής
υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας και διεκδίκησε μία θέση
εργασίας. Δεν απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία.
Άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
Αποστολή βιογραφικών στο link: IUUQTTXSHS[F-XB
με θέμα «ΚΕΜΕΑ» ή καλέστε μας στο 210 9029780 για
¼ÀÏÍÐÓÈÊ»ÐÖÌ¬ÌÑÇÐÇºÀÌÎÐÇ ¢q¦ÀÐÍÍ¿ËÇ
108, Αθήνα-δίπλα στο μετρό «Άγιος Ιωάννης».

for the post
of Administrative Employee

¡ÈÍÇÕÀÌ¼ÀÍÖÊÀÑºÕÄÈÇÆÄÑÈÊ»ÒºÐÇÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÃÈº
λασης αλουμινίου, ζητά για άμεση πρόσληψη:

Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο
Μηχανικό

Captain
για άμεση πρόσληψη για τη φετινή
τουριστική περίοδο 2018

Το ξενοδοχείο Leda Village Resort στο Χόρτο-Πηλίου
αναζητά υποψήφιους για τις θέσεις:

Το κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής, Δερματολογίας και
Αισθητικών Υπηρεσιών, Athens Beverly Hills Medical
Group, αναζητά:

Σύμβουλο Πωλήσεων

Σας γοητεύει ο χώρος της εξυπηρέτησης, της αρτοποιίας
και της ζαχαροπλαστικής; Η εταιρία Απολλώνιον Α.Β.Ε.Ε.,
η οποία διαθέτει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο 24 αρτοζαχαροπλαστείων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας,
ζητά να προσλάβει:

Πωλήτρια
με εμπειρία σε χώρο εστίασης
για πλήρη και μόνιμη απασχόληση
Προφίλ υποψηφίων:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔÄÐÑ¼ÀÐÇÔ
qÌÄ¿ÀÍÀÃÈÊ½ÑÇÑÀÔ
q¢ÀÆÆÄËÀÑÈÐ½Ô
qÄÉÈ½ÑÇÑÄÔÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔ
Η εταιρία προσφέρει:
q³ÏÈÐÑÍÄÏÈÁ¬ËËÍÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
q ÐÅÀËÈÐÑÈÊ»Ê¬ËÖÂÇ¥¦ 
q¢ÊÀ¼ÃÄÖÐÇ
qÏÍÍÑÈÊºÔÄÉºËÈÉÇÔ
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/ntsEa ή
στο φαξ: 210 6694150 υπ’ όψιν διεύθυνσης ανθρώπινου
δυναμικού. Όλες οι αιτήσεις θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εχεμύθεια.

για να στελεχώσει τα ιατρεία
σε Γλυφάδα και Κολωνάκι
Ο Σύμβουλος Πωλήσεων είναι ο υπεύθυνος για τη στοχευμένη προώθηση των υπηρεσιών του κέντρου στους
υποψήφιους αλλά και «κινούμενους» πελάτες του.
Αρμοδιότητες:
qÈÄÏÄ¿ÌÇÐÇÐÄÁ¬ÒÍÔÑÓÌÀÌÀÆÊÎÌÑÍÖÄË¬ÑÇ
qÈÀ½ÏÅÓÐÇÍËÍÊËÇÏÓºÌÓÌÏÍÑ¬ÐÄÓÌ
προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πελάτη
qÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÄÑÇÌÍ¬ÃÀÆÈÀÑÇÌÄ¼ÑÄÖÉÇ
του ατομικού στόχου και των στόχων πωλήσεων
του ομίλου
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÑÓÌÏÍØ½ÌÑÓÌÊÀÈÑÓÌÖÇÏÄÐÈÎÌ
όπως και του ανταγωνισμού
Απαραίτητα προσόντα:
qÑÖY¼Í ¢¥»°¢¥
q³ÏÈÐÑÇÆÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌ
q ÀÏÀÈÑ»ÑÓÔ ÑÍÖË¬ÕÈÐÑÍÌÕÏ½ÌÈÀÏÍÙÇÏÄÐ¼À
σε αντίστοιχη θέση
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÔÊÀÈÐÖÌÄÏÆÀÐ¼ÀÔ
μέσα σε ομάδα
q®ÏÆ¬ÌÓÐÇ ÐÖÌºÄÈÀ ÖÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀ
q¥ÊÀÌ½ÑÇÑÀÕÄÈÏÈÐÍ¿ÐÖÐÑÇ¬ÑÓÌ$3.Ê0GGJDF
Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/3JUVG.

Office ManagerAdministrative Assistant
Η πρώτη εταιρία Cloud Εφαρμογών για επιχειρήσεις στην
Ελλάδα μεγαλώνει συνεχώς και αναζητά Office Manager
για να εξυπηρετεί καθημερινές λειτουργίες, οργανώνοντας
εσωτερικές διαδικασίες και οικονομικές υποθέσεις. Συνέπεια, μεθοδικότητα, ομαδικότητα και κυρίως φιλοδοξία
και θετικό πνεύμα είναι αναγκαία χαρακτηριστικά για να
ενταχθεί κάποιος στην ομάδα μας. Πλήρης απασχόληση,
ενδεικτική αμοιβή 1.000 ευρώ.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/vZVEj.
Η εταιρία Business Cloud θα βρίσκεται στο Athens
#JobFestival 2018 στο Divani Caravel Hotel στις 21 &
22 Σεπτεμβρίου, από τις 10:00-18:00. Η εταιρία Business
Cloud θα παρευρεθεί στο Athens #JobFestival 2018 στο
Divani Caravel Hotel στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου. Οι συνεντεύξεις με τους υποψηφίους των οποίων τα βιογραφικά
θα έχουν επιλεγεί θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια
του φεστιβάλ, σε συγκεκριμένες ώρες, κατόπιν επικοινωνίας με την εταιρία.

Υπάλληλος Προμηθειών
ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου-Κρήτη
Απαραίτητα προσόντα: Μηχανικός A.E.I./Τ.Ε.Ι. με τριετή προϋπηρεσία σε διαχείριση ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού και χρήση συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού
σχεδιασμού (ERP).
Η εταιρία: Πρωτοπόρος ελληνική εταιρία στη σχεδίαση και
κατασκευή συστημάτων επεξεργασίας νερού και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, με έμφαση σε βιομηχανικές
εφαρμογές και εφαρμογές μεγάλης κλίμακας.
Πληροφορίες για την εταιρία μας στο www.sychem.gr.
Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται
περιλαμβάνουν ενδεικτικά:
q¦ÑÈÏÈÀÊºÔÊÀÈÁÈÍÇÕÀÌÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ
με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας
q§ÇÕÀÌÍÐÑ¬ÐÈÀ)7"$%)8ÄÕÏ»ÐÇÑÄÕÌÍËÍÆÈÎÌ
γεωθερμίας, ανάκτησης θερμότητας και θερμικών
ηλιακών
q¢ÈÃÈÊºÔ¤§ÄÆÊÀÑÀÐÑ¬ÐÄÈÔ41"ÊÀÈÊÍËÖÁÇÑÈÊÎÌ
δεξαμενών
qÖÐÑ»ÀÑÀÃÈÀÕÄ¼ÏÈÐÇÔ #.4
q¢ÌÄÏÆÄÈÀÊºÔÄËºÑÄÔ
q ÌÑÈÃÈÀÁÏÓÑÈÊ»ÊÀÒÍÃÈÊ»ÏÍÐÑÀÐ¼ÀÃÍÕÄ¼ÓÌÌÄÏÍ¿ 
αγωγών και θαλάσσιων κατασκευών
qÖÐÑ»ÀÑÀÀÅÀË¬ÑÓÐÇÔÌÄÏÍ¿
q ÌÑËÈÍÐÑ¬ÐÈÀ
Αποστολή βιογραφικών στο link:
https://swr.gr/XNFUK»ÐÑÍGBY 
με κωδικό “PURCR4”.

Πωλητές-Πωλήτριες
Για τα καταστήματα στην Ανατολική Αττική (Κορωπί, Παιανία, Μαρκόπουλο, Νέα Μάκρη, Πικέρμι, Γέρακα, Πόρτο
Ράφτη, Αρτέμιδα)
Απαραίτητα προσόντα:
qÏÍÙÇÏÄÐ¼ÀÐÑÍÌÕÎÏÍÑÇÔËÈÀÌÈÊ»ÔÎËÇÐÇÔ
qÌÎÐÇÀÆÆËÈÊÎÌÊÀÈ¤±
q¢ÖÕºÏÄÈÀÐÑÇÌÄÈÊÍÈÌÓÌ¼ÀÄÖÕ¬ÏÈÐÑÇÏÍÐÓÈÊ½ÑÇÑÀ
q±ÄÖÒÖÌ½ÑÇÑÀÊÀÈÐÖÌºÄÈÀ¨ÈËÍÃÍÉ¼ÀÊÀÈÃÖÌÀÈÐ½Ô
Θα προτιμηθούν υποψήφιοι από τις γύρω περιοχές.
Αποστολή βιογραφικών στο link: https://swr.gr/uFqmR
με την ένδειξη: Πωλητές Ανατολικά.
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11 θέσεις εργασίας
στον Δήμο Αριστοτέλη
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έντεκα
(11) μουσικών για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Δημοτικού Ωδείου
του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου
του Δήμου Αριστοτέλη, που εδρεύει στην
Αρναία και στην Ιερισσό Χαλκιδικής. 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:
Αριστοτέλειο Πνευματικό Κέντρο Δήμου
Αριστοτέλη, Ιερισσός Χαλκιδικής, Κέντρο
Πολιτισμού Ιερισσού, Αγ. Νικολάου 2, Τ.Κ
630 75, απευθύνοντάς την στη Γραμματεία
(τηλ. επικοινωνίας: 23770 21130, εργάσιμες ημέρες και ώρες). 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 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) από την επόμενη ημέρα της
τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε
τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο
κατάστημα της υπηρεσίας και στον χώρο
ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος
εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες,
δηλαδή έως και τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου
2018. 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 στην υπηρεσία στην ανωτέρω
διεύθυνση, καθώς και στην ιστοσελίδα
του φορέα.

100 προσλήψεις συμβασιούχων στο Κτηματολόγιο
Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά εκατό
(100) ατόμων από το ΝΠΔΔ
Ελληνικό Κτηματολόγιο για την
υποστήριξη των Διευθύνσεων
Δασών των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων της χώρας, για την
εκτέλεση εργασιών κατάρτισης,
ανάρτησης, συμπλήρωσης και
διόρθωσης των δασικών χαρτών της χώρας έως και την κύρωσή τους. Οι δύο ειδικότητες
που ζητούνται στην προκήρυξη
είναι Π.Ε. Γεωτεχνικών (Δασολόγων) και Τ.Ε. Δασοπόνων.
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:
Ελληνικό Κτηματολόγιο, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
και Ανθρώπινου Δυναμικού,
Μεσογείων 288, Τ.Κ. 155
62, Χολαργός, υπόψη κας Α.
Διονυσοπούλου (τηλ. επικοινωνίας: 210 6505646, 210
6505766).
Στην περίπτωση αποστολής
των αιτήσεων ταχυδρομικώς
το εμπρόθεσμο των αιτήσεων
κρίνεται με βάση την ημερο-

μηνία 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 Τ.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 είκοσι (20)
ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την
επόμενη ημέρα της τελευταίας

δημοσίευσης της παρούσας
σε τοπικές εφημερίδες ή της
ανάρτησής της στην έδρα της
Υπηρεσίας, στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αιγαίου, Αττικής,
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας,
Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας,
Κρήτης, Μακεδονίας-Θράκης,
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, στα καταστήματα
των Διευθύνσεων Δασών όπου
προκηρύσσονται οι θέσεις, στον
χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων
Παπάγου-Χολαργού, ΣύρουΕρμούπολης, Λέσβου, Σάμου,
Χίου, Ρόδου, Φιλοθέης-Ψυχικού,
Αγίας Παρασκευής, Αιγάλεω,
Πειραιώς, Ηγουμενίτσας, Ιωαννιτών, Κοζάνης, Πρέβεζας,
Φλώρινας, Θηβαίων, Χαλκιδαί-

ων, Καρπενησίου, Καρδίτσας,
Λαρισαίων, Βόλου, Τρικκαίων,
Λαμιέων, Δελφών, Ηρακλείου Κρήτης, Αγίου Νικολάου,
Ρεθύμνης, Χανίων, Δράμας,
Αλεξανδρούπολης, Βέροιας,
Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κιλκίς, Ξάνθης, Έδεσσας, Κατερίνης,
Κομοτηνής, Σερρών, Πολυγύρου,
Ναυπλιέων, Τρίπολης, Πατρέων, Ζακύνθου, Πύργου, Κερκυραίων, Κορίνθου, Σπάρτης,
Καλαμάτας, στα γεωγραφικά όρια
των οποίων θα απασχοληθεί το
προσωπικό που θα προσληφθεί,
και στα δημοτικά καταστήματα της
έδρας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων όπου προκηρύσσονται
θέσεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται οι εν λόγω δήμοι στους
ανωτέρω) 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. Προσοχή: 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.

Θέσεις προϊσταμένων των Αυτοτελών Υπηρεσιών-Εποπτών ΟΤΑ
Προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ για τις θέσεις
προϊσταμένων των Αυτοτελών ΥπηρεσιώνΕποπτών ΟΤΑ. Η αίτηση υποψηφιότητας
υποβάλλεται ηλεκτρονικά, αποκλειστικά
μέσω του διαδικτυακού τόπου www.asep.gr.
Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή
5 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 14:00 μ.μ.
Οι θέσεις εποπτών ΟΤΑ που προβλέπει
η προκήρυξη του Υπουργείου Εσωτερικών
έχουν ως εξής:
α. Επόπτης ΟΤΑ Αττικής, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της
Περιφέρειας Αττικής, με έδρα την Αθήνα
(Κωδ.: 101).
β. Επόπτης ΟΤΑ Θεσσαλίας-Στερεάς
Ελλάδας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που
εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη
Λάρισα (Κωδ.: 102).
γ. Επόπτης ΟΤΑ Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με κατά τόπο αρμοδιότητα που
εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα τα
Ιωάννινα (Κωδ.: 103).
δ. Επόπτης ΟΤΑ Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου, με κατά τόπο αρμοδιότητα
που εκτείνεται στα όρια των Περιφερειών
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων
Νήσων, με έδρα την Πάτρα (Κωδ.: 104).
ε. Επόπτης ΟΤΑ Αιγαίου, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια των

Περιφερειών Βορείου Αιγαίου και Νοτίου
Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά (Κωδ.: 105).
στ. Επόπτης ΟΤΑ Κρήτης, με κατά τόπο
αρμοδιότητα που εκτείνεται στα όρια της
Περιφέρειας Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο
(Κωδ.: 106).
ζ. Επόπτης ΟΤΑ Μακεδονίας-Θράκης, με
κατά τόπο αρμοδιότητα που εκτείνεται στα
όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και Κεντρικής Μακεδονίας,
με έδρα τη Θεσσαλονίκη (Κωδ.: 107).

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει
αίτηση μόνο για 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.
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Προσλήψεις στους παιδικούς σταθμούς Θήβας
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2)
ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών
αναγκών του ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός
Θήβας (ΔΟΘ), που εδρεύει στον Δήμο Θηβαίων Ν. Βοιωτίας, και συγκεκριμένα 2 Τ.Ε.
Βρεφονηπιοκόμων.
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
Δημοτικός Οργανισμός Θήβας (ΔΟΘ), Κύπρου 3, Τ.Κ. 32 200, Θήβα Βοιωτίας, υπόψη
κ. Κωνσταντίνου Μπάκα (τηλ. επικοινωνίας:
22620 23970).
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 παραρτήματα
αυτής και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Θηβαίων
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

ΕΛΑΣ: Προσλήψεις
διδακτικού
προσωπικού
στο Διδυμότειχο

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
κει θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες
> Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

Προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Νέας Σμύρνης
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του ΝΠΔΔ
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης,
που εδρεύει στην Νέα Σμύρνη, με
κάλυψη της δαπάνης από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, και
συγκεκριμένα:
3 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων, 2 Τ.Ε.
Κοινωνικών Λειτουργών
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
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης Δήμου Νέας Σμύρνης,
Ελευθερίου Βενιζέλου 18, 3ος όροφος, Τ.Κ. 171 21,
Νέα Σμύρνη Αττικής,
υπόψη κας Βασιλικής Στασινοπούλου
(τηλ. επικοινωνίας:
213 2025918).
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
παραρτήματα αυτής
και στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέας
Σμύρνης 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 μετα-
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τίθεται 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 κει θα έχουν πρόσβαση
στα έντυπα μέσω της διαδρομής:
Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες
> Διαγωνισμών Φορέων - Ορ.
Χρόνου ΣΟΧ.

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

25 προσλήψεις σε παιδικούς σταθμούς του Δήμου Πειραιά
Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά είκοσι
πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή
παροδικών αναγκών του Δήμου Πειραιά, που
εδρεύει στον Πειραιά Ν. Αττικής. Συγκεκριμένα:
12 Τ.Ε. Βρεφονηπιοκόμων
6 Δ.Ε. Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
4 Δ.Ε. Μαγείρων
3 Υ.Ε. Καθαριστών/τριών
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
Πειραιά, Δραγάτση 12, Τ.Κ.185 35, Πειραιάς,
απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού
Ιδιωτικού Δικαίου, 6ος όροφος, Γραφείο 12,
υπόψη κας Αικατερίνης Χατζηνικολάου (τηλ.
επικοινωνίας: 213 2022250, -56), έως και

την Παρασκευή 21/9/2018. 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.
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
κει θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της
διαδρομής: Πολίτες > Έντυπα - Διαδικασίες >
Διαγωνισμών Φορέων - Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

